
Amarok



1) Standardutrustning från Amarok Comfortline med 150 kW-motor och högre.   2) Endast för Amarok Aventura och Amarok Canyon.   3) Tillval utan merkostnad för Amarok Aventura. Tillval mot merkostnad för Amarok Comfortline och Amarok Highline.   4) Standard på Amarok Aventura.     
5) Standard på Amarok Highline och Amarok Aventura.     Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Optimerad säkerhet.
Multikollisionsbroms, 17-tum skivbromsar1) fram och 16-
tum skivbromsar bak.

Perfekt för offroad.
Permanent och inkopplingsbar 4MOTION fyrhjulsdrift.

Bästa utnyttjandet av flakyta.
Bredaste flaket och smidigaste bakluckan i klassen.

Dragförmåga upp till 3,5 ton.

Hög säkerhet på alla underlag.
Unik offroad-ABS, sluttningsassistent och start-i-backe-hjälp.



Mycket ekonomisk.
BlueMotion technology med start-/stopp-system.

Unik drivlinekombination.
Permanent 4MOTION 4-hjulsdrift med 8-stegad automatlåda.

3,0 l TDI V6-motorer.
Med en effekt på upp till 258 hk och vridmoment på 580 Nm.

Elegant utvändig design.
Sportbåge2) eller stylingbåge ”Plus”3), ny 
front och aluminiumfälgar upp till 20 tum4).

Invändig design.
Från klädseln och ”ergo- Comfort”-säten med 
14-stegs justering5).  till instrumentpanelen har 
ingen möda sparats för att göra Amarok kom-
fortabel och funktionell. 

Infotainmentsystem.
Radio- och navigationssystem med Car-Net on-
linetjänster.

En imponerande 
premium-pickup.
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Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

En ny 
sorts kraft.

Tveklös när det gäller off-road. Inspirerad på asfalt. Amarok kombinerar  

allt du kan förvänta dig av ett exklusivt allround-fordon:  

stark utstrålning, stabil konstruktion och rejält med kraft.



Innehåll.

06  Exteriör.

08  Interiör och komfort. 

12  Säkerhetssystem.

14   Motorer, drivlinor och växellådor. 

16  Offroad-prestanda. 

20  Dragkapacitet och lastförmåga.  

22  Flak.

26  Utrustningslinjer.

32  Standardutrustning.

34   Utrustningspaket.

36 Amarok Canyon.

38  Lackfärger och fälgar. 

40  Styling, lastskydd och sätesklädsel.

42   Interiör, komfort och infotainment.

44  Förarassistans, säkerhetssystem, bränsleförbrukning  

 och måttskisser.

46 All-In.
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1) Endast tillgänglig för Amarok Aventura.     2) Tillval utan merkostnad för Amarok Aventura.     Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



Sportbågen1) är lackerad i bilens färg 
och understryker elegansen hos Amarok 
Aventura. På båda sidorna sitter 
Aventura-emblem.

Ett mer slimmat alternativ till sportbågen är 
stylingbågen ”Plus”.2) Tillverkad av förkroma-
de dubbelrör som ger fordonet en djärv kontur.

Dynamiska linjer.
Tydliga konturer, sportbåge1) och 20" ”Talca” aluminiumfälgar.

Bilen visar vem du är. Med sportbågen1) och förkromade sidebars med 

LED-belysning, får Aventura en tydlig profil. Aventura erbjuds med 

20" fälgar som tillsammans med mörktonade bakljus förstärker den 

kraftfulla utstrålningen.
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Med den läderklädda multifuktionsratten med 
paddlar har du bra kontroll på fordonet. Färd-
dator premium ger dig konstant information 
med aktuella kördata. Den nya, kraftfulla 
servo styrningen ger förbättrad kontroll och mer 
dyna misk körning.

*Mer information på sidan 47.    Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



Radio- och navigationssystem

App-Connect

Car-Net Guide & Inform

Efter att ha aktiverat Car-Net Guide & Inform 
kan du få ögonblicksinformation om trafik-
situationen, föreslagen anpassning av körväg 
och en intelligent funktion för att hitta 
närmaste bensinstation.*

Exklusiv 
känsla.
Förarplats med högkvalitativ utrustning, nya infotainmentsystem 

och Car-Net mobila onlinetjänster. 

Interiören skapar en övertygande kombination av rymd, hög komfortnivå 

och många tillval. Alla utrustningslinjer har den nya instrumentpanelen 

med dekorlist och förvaringsfack i A4-format. Amarok Aventura har dess utom 

läderklädd multifunktionsratt med paddlar tillsammans med navigationssystemet 

”Discover Media” inklusive mobila onlinetjänster.
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ergoComfort Sitz

Interiören erbjuder många för varings möjlig-
heter, som utrymmet i instrumentpanelen 
eller förvaringsfack under sätena.

Amarok Aventura har ergoComfort säten. 
Förutom elektrisk 12-stegs, finns också 
manuell 2-stegs justering. Sätena har fått 
AGR-sigillet för enastående ergonomi.

Amarok har största benutrymmet i klassen.

Du sitter bra.
En härlig känsla av rymd i det enda fordonet i sin klass 

med ergoComfort-säten.

Amarok Aventura har bästa tänkbara interiör. Sätena är lika 

bekväma som i en suv, men med högre sittposition. Båda ergo-

Comfort-sätena framtill kan justeras med en knapptryckning 

för att hitta rätt läge. Baksätet har utrymme för tre personer 

och kan fällas vid transport av större last.
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Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



Elektronisk stabilseringskontroll, ESC

Offroad-ABS

17" skivbromsar* fram, 16" skivbromsar bak

Multikollisionsbroms

På sidan 46 finns mer information om säkerhet och system för förarassistans.

Pålitlig.
Utrustad med multikollisionsbroms och elektronisk 

släpvagnsstabilisator som standard.

Säker på i stort sett alla underlag. Amarok är den trygga pickupen ut-

rustad med multikollisionsbroms samt 17" skivbromsar* fram och 16" 

skivbromsar bak som standard. Släpvagnsstabilisatorn förhindrar krän-

gande släpvagnar, även det standardutrustning.
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Alla Amarok är utrustade med 
BlueMotion Technology med bland 
annat start-/stopp-system som 
standard.

Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Starkare.
3,0-liters TDI V6-motorer ger kraft. Amarok är dessutom enda 

fordonet i klassen med en 8-stegad automatlåda.

Den kraftfulla, sexcylindriga, 258 hk turbodieseln på 3 liter har fullt 

tillräcklig kapacitet även i de mest krävande sammanhang. Dessutom 

finns ytterligare kraft genom överladdningsfunktionen som under en 

begränsad tid ökar prestandan upp till 272 hk beroende på körsituation. 

Den 8-stegade växellådan är standard i alla modeller, liksom förstås 

4MOTION fyrhjulsdrift.



3,0 l TDI (150 kW)
med 500 Nm
Med 8-stegad automatlåda och permanent 
4MOTION 4-hjulsdrift

3,0 l TDI (258 hk)
med 580 Nm och överladd-
ningsfunktion upp till 272 hk
Med 8-stegad automatlåda och permanent 
4MOTION 4-hjulsdrift
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Amarok erbjuder en kombination av 
4MOTION permanent 4-hjulsdrift med 
8-stegad automatlåda. Automatlådan för-
bättrar komforten avsevärt, speciellt vid 
körning i kuperade och bergiga områden.

Mer kraftfull.
4MOTION 4-hjulsdrift, offroad-ABS och motlutsassistent.

Amarok ger bästa körkomfort, trots att körförhållandena kan vara 

besvärliga. Detta uppnås genom en balanserad kombination av 

drivlina och finkalibrerad växellåda –  tillsammans med 

beprövad 4MOTION 4-hjulsdrift. På löst och slirigt underlag ger 

offroad-ABS kortare bromssträckor och högre säkerhet.



Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval. 17Amarok – Prestanda på svåra underlag



01   Permanent 4MOTION 4-hjulsdrift. Systemet har en självlåsande central Torsen-differential och är unik i 
pickup-segmentet och ger en balanserad drivkraft både onroad och offroad.1) Ytterligare en fördel är påtagligt 
förbättrad dragkraft vid kurvtagning. Elektronisk differentialspärr är standard vilket ger bästa dragkraft på 
sandigt och löst underlag.  

Mekanisk differential-spärr (visas ej i bild) är ett tillval som låser bakaxeln och därigenom får båda bakhjulen 
samma hastighet och kraft.  

01Prestanda på svåra underlag.

Start-i-backe-hjälpen förhindrar att fordonet 
rullar baklänges vid start i motlut.

Amarok erbjuder 4MOTION permanent 
4-hjulsdrift med 8-stegad automatlåda



29,5°18,0°

45° 50°

20,1°

1) Beroende på underlaget.     2) Värdena varierar beroende på utrustning och motor.     3) Lutningen på vänster sida är 49,7° och 50,8° på höger sida. Dessa siffror baseras på statiska beräkningar.     
4)  Endast tillgänglig i kombination med navigationssystemet ”Discover Media”.     Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

02   Rampvinkel. Genom ökad markfrigång och beroende på lastförhållan den, 
kan Amarok ta sig över kuperad terräng med en vinkel från 15,6° upp till 20,1°.2)     

03   Stigning. Amarok klarar 45° stigning med en last på upp till 1 ton.2) 

04   Sluttningsvinkel och vadningsdjup. Maximal sluttningsvinkel för Amarok är 
29,5° fram och 18,0° baktill. Amarok klarar också ett vadningsdjup på 500 mm.

05   Sidosluttning. Axelavståndet på Amarok ger en avsevärd stabilitet även vid 
körning på sluttningar med 50° lutning.2), 3)  

06   Offroad-ABS. Vid aktivering låses hjulen 
med ett visst intervall vid inbromsning på löst 
underlag. Därigenom skapas en kant framför 
hjulen som minskar bromssträckan och ökar 
säkerheten. 

06   Sluttningsassistent. Gör det möjligt att 
köra i nerförslut på ett säkert, kontrollerat sätt. 
Genom kontroll av motoreffekten, samt an-
vändning av bromsarna om nödvändigt, hålls 
hastigheten till en jämn krypkörning. 

0503

0602 04

Offroad-ABS med slutt-
ningsassistent och off-
road-indikator4)
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1) Amarok, 3,0 l TDI-motor med 204hk/258hk,4MOTION permanent 4-hjulsdrift, 8-stegad automatlåda, 2+1 bladfjädrar och en fordonsvikt på upp till 2350 kg.     
Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



Den fasta dragkroken med kula är extremt tålig 
och klarar att dra en släpvagnslast på upp till 
3500 kg1) (bromsad). Finns tillgängligt som tillval.

Standardfjädringen på 2+1 bladfjädrar erbjuder 
hög körkomfort och en lastförmåga ca 800 kg 
beroende på utrustning, medan tillvalet på 
3+2 bladfjädrar ökar lastförmågan till ca 900 
bero ende på utrustning.

Stabilare.
Amarok ha en robust och tålig karossram och högsta dragförmåga 

i klassen på upp till 3,5 ton1).

Genom extrem tålighet imponerar Amarok även vid tung belastning. 

En vridstyv karossram ger utmärkt kaross-stabilitet och extra starka bladfjädrar 

klarar en maximal lastförmåga på ca 900 kg och en släpvagnsvikt på 

upp till 3,5 ton1).
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Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Större.
Amarok har bredaste flakytan i sin klass, vilket gör att Europa-

pallar får plats på tvären.

Ingen annan pick-up erbjuder så mycket utrymme mellan 

hjulhusen. Lastbredden är 1222 mm, vilket gör att Europa-

pallar kan lastas på tvären. Den väl tilltagna lastytan på 

2,52 m2 har 508 mm höga sidopaneler och en låg last-

tröskelhöjd på 780 mm.



Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval. 23Amarok – Flak



01 Flak. Flaket på Amarok är 1222 mm brett mellan hjulhusen, vilket är unikt för fordonsklassen. Det ger möjlighet att lasta Europa-
pallar på tvären. Bakluckan som tål en last på 200 kg kan användas som en förlängning av flaket. Flaket erbjuder en lastvolym på 1,28 m3 
upp till kanten på sidopanelerna. Lastytan är 2,52 m2.

01 02

03

Bredaste flaket i sin klass.

02 Aluminium-beklädnad. Ytorna på flak, front- och bakpaneler är skyddade av 
korrugerad aluminium, medan sidopanelerna har plastskydd.

03 Skyddande yta. En UV-tålig yta i antrasit ger skydd mot mekaniskt och ke-
miskt slitage. 



Flak.

04 Lasttröskelskydd. Tillverkad av tålig, antrasitfärgad plast. Skyddar flaket från  
repor och bucklor.

05 Flakbelysning. Lyser upp flaket, vilket underlättar lastning i mörker. Paketet 
omfattar också ett tredje, högt, bromsljus.

06 12 V-uttag. Ett 12 V-uttag är placerat på insidan 
av vänstra sidopanelen.

Lastöglor (visas ej i bild). Lastytan är utrustad med 
fyra rejäla lastöglor. Två där fram och två bak, bak-
om hjulhusen.

Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

05 06

04
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Läderklädd multifunktionsratt

Lackerad stötfångare fram

17" ”Posadas” aluminiumfälgar

”Climatic” luftkonditionering

”Kemisu” sätesklädsel

”Composition Media” radiosystem 
inklusive App-Connect

Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Amarok 
Comfortline.
Med många användningsområden.
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Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



”Climatronic” klimatsystem

”Composition Media” radiosystem 
inklusive App-Connect

Bi-xenon-strålkastare

18" ”Manaus” aluminiumfälgar

ParkPilot med ”Rear View” backkamera

Två dubbla kromlister i grillen fram och 
förkromad bakre stötfångare

Amarok 
Highline.
För fler möjligheter.
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*Mittdelen av sätet och sidostoppning med ”Nappa” läderklädsel.     Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Sportbåge med ”Aventura”-märke

Sidebars av rostfritt stål med 
insteg och LED-belysning

20" ”Talca” aluminiumfälgar

”Climatronic” klimatsystem

”Discover Media” navigationssystem 
inkluderande Car-Net Guide & Inform
och offroad-skärm

Läderklädd multifunktionsratt 
med paddlar

”Nappa”* läderklädsel med 
keramiska sömmar

Elektriskt justerbara ergoComfort-säten 
för förare och framsätespassagerare

Amarok 
Aventura.
Lite exklusivare.
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Standard för alla

Amarok utrustningslinjer.

Exteriör
• Elegant frontdesign
• Flak med 1222 mm lastbredd
• Dämpade gångjärn på bakluckan
• 2+1 bladfjädrar

Interiör
• Höjdjusterbara säten fram
• Ratt justerbar i höjd- och djupled
• Genomtänkt förvaringssystem
• Textilmatta i förar- och passagerarutrymme
• Vikbara säten i passagerarutrymmet

Funktion
• Start-/stopp-system
• Motlutsassisent och start-i-backe-hjälp
• Fjärrstyrt centrallås
• Elektriska fönsterhissar
• Elektriskt justerbara och uppvärmbara ytterback-

speglar
• Uppvärmd bakruta

Säkerhet
• Offroad-ABS
• Multikollisionsbroms
•  Servotronic (hastighetsberoende servostyrning)
•  Airbags för förare och framsätespassagerare, 

sido-/huvudairbags
•  ESC med släpvagnsstabilisator
• Belysning för dagsljus
• Tredje högt bromsljus av LED-typ
• Fyra lastöglor på flaket

1) Mittdelen av sätet och sidostoppning med ”Nappa” läderklädsel. Keramiska sömmar.       Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.



Ytterligare standardutrustning för

Amarok Highline.

Exteriör
• 18" ”Manaus” aluminiumfälgar
• Kylargrill med två dubbla kromlister och sex vertikala  

kromkanter
• Bi-xenon-strålkastare med LED-dagsljus
• Främre stötfångare och dörrhandtag i bilens lackfärg
• Ytterbackspeglar i bilens lackfärg samt delvis förkromade
• Insynsskyddat glas
• Förkromad bakre stötfångare med inbyggt fotsteg
• Mörktonade bakljus
• Inklätt flak med durkaluminium 

 
 

 
Interiör

• Sätesklädsel i tyg
• Instrumentpanel med dekorativa element i ”Light Silver”
• Handbromshandtag och växelspaksknopp
• Kromlister invändigt
• Sätesfickor på baksida av framsätena
• Fyra 12 V-uttag 

Funktion
• ”Climatronic” 3-zoners luftkonditionering
• ”Composition Media” radiosystem med sex högtalare
• Offroad-skärm
• App-Connect mobila online-tjänster
• Instrumentpanel med färddator ”Plus”
• Läderklädd multifunktionsratt
• Farthållare 

 
Säkerhet

•  17" skivbromsar fram, 16" skivbromsar bak
• Dimljus med kromlist
• Parkeringsensor fram och bak
• Backkamera ”Rear View” 

Standardutrustning.

Ytterligare standardutrustning för

Amarok Aventura.

Exteriör
• 20" ”Talca” aluminiumfälgar
• Kylargrill med två dubbla kromlister och sex  

vertikala kromkanter
• Bi-xenon-strålkastare med LED-dagsljus
• Främre stötfångare och dörrhandtag i bilens lackfärg
• Ytterbackspeglar i bilens lackfärg samt delvis förkromade
• Insynsskyddat glas
• Sportbåge lackerad i bilens lackfärg med ”Aventura”-märke
• Sidebars av rostfritt stål mede insteg och LED-belysning
• Flak med skyddsbeläggning
• Förkromad bakre stötfångare med inbyggt fotsteg
• Mörktonade bakljus
• Ljus- och siktpaket
• Dragkrok
• Allergifilter
• Stöldlarm
• Parkeringsvärmare
• Kurvdimljus
• Elektriska ytterspeglar, infällbara 

 
Interiör

• ”Nappa”1) läderklädsel i svart
• Instrumentpanel med dekorativa element i ”Light Silver”
• Kromlister invändigt
• ergoComfort-säten fram (12-stegs elektrisk, 2-stegs  

manuell justering)
• Sätesfickor på baksida av framsätena
• Pedaler i rotsfritt stål
• Fyra 12 V-uttag 

 
Funktion

• ”Climatronic” 3-zoners luftkonditionering
• ”Discover Media” navigationssystem med sex högtalare
• Offroad-skärm
• Car-Net Guide & Inform mobila online-tjänster
• Instrumentpanel med färddator ”Premium”  
•  Läderklädd multifunktionsratt med paddlar
• Farthållare 

Säkerhet
•  17" skivbromsar fram, 16" skivbromsar bak
• Dimljus med kromlist
• Parkeringsensor fram och bak
• Backkamera ”Rear View”

Ytterligare standardutrustning för

Amarok Comfortline. 

Exteriör
• Tonade rutor
• Utvändiga backspegelhus i bilens färg
• Ytterbackspeglar, elektr. inställ-/uppvärmbara
• Lättmetallfälgar 8J x 17 Posadas
• Dimljus
• Lastöglor för lastsäkring 

 
 

 
Interiör
• Läderdelsomfång (handbromsspak och växelknopp i läder)
• Sätesklädsel i tyg
• Dekorinlägg 
• Formpressat innertak 
• Förvaringsfack under sätena i främre sätesraden
• Heltäckningsmatta i förarhytten och passagerarutrymmet

 

Funktion
• Bluetooth handsfree, media-in för Iphone /Ipad
• Car-Net App-Connect
• Farthållare
• Fyrhjulsdrift 4MOTION
• Radio "Composition Media" med 6,33" pekskärm  

och elektronisk röstförstärkning
• Sätesvärme för framsäten separat reglerbar
• Vindrutetorkare med intervallfunktion
• Klimatanläggning Climatic (halvautomatisk)
• 12 V-uttag 

Säkerhet
• Sidokrockkudde fram, med huvudkrockkudde
• Servostyrning, hastighetsberoende (servoctronic)
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Aviater II.
Innehåll:
• El-stolar fram
• El-svankstöd 
• Läderklädsel
• Digital radiomottagning (DAB+) 
• Navigationssystem 

Discover media 

• SD-kort 
• Guide inform 
• Fast drag med släpvagns-

stabilisering 
• Kolfilter/Allergifilter 
• Dim- och svängljus  
• Infällbara ytterspeglar 
• Parkeringsvärmare med fjärr 

• Stöldlarm 
• 2 Fjärrnycklar 
• Regnsensor/Automatiskt ljus 
• Lösa Tygmattor 
• 6 lastrumssäkringar 
• Nerfällbara underkörningsskydd

Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Utrustningspaket för  

Amarok Highline.



Komfortpaket.

• Dragkrok
• Ljus- och siktpaket
• Regnsensor
• Parkeringsvärmare
• Elektriska ytterspeglar, infällbara

Utrustningspaket för 

Amarok Comfortline.
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CanyonCanyonAmarok

1) Går också att få i svart.  2) Dekorstripning kan visa tecken på användning och åldrande efter ett till tre år eller, i mycket varma klimat, inom ett år särskilt i direkt solljus. Om den dekorstripningen sitter på fordonet under en längre tid kan det synas skillnader mellan ytan där dekorstripningen 
suttit och området som inte täckts av denna.



Standardutrustning i Amarok Canyon.

Exteriör

• 17" ”Aragua” lättmetallfälgar

• Skärmbreddare i bilens lackfärg1)

• Mattsvart sportbåge

• Sidebar, dörrhandtag och B-stolpar i mattsvart

• Flak med specialbeläggning

• Dekaler med ”Canyon” och ”4MOTION”2)

• Mörktonade bakljus

Interiör

• Tygklädsel med kontrastsömmar

• Säte med svankstöd för förare och framsätespassagerare

• Säkerhetsbälten med orange kanter

• Växelväljare och handbromshandtag i läder

• Pedaler i rostfritt stål

• Textilmattor med texten ”Canyon”

Utrustning

• ”Discover Media” navigationssystem med sex högtalare

• Car-Net Guide & Inform och App-Connect

• Läderklädd multifunktionsratt med orange sömmar

• Färddator ”Premium”

Säkerhet

• Dimljus med krominfattning

Amarok Canyon är baserad på Amarok Comfortline. Läs mer om 
standardutrustningen för Amarok Comfortline på sidorna 32-33.

För att klara dig i vildmarken behöver du rätt utrustning. Amarok Canyon kombi-

nerar en kraftfull 204 hk TDI V6-motor med permanent 4MOTION 4-hjulsdrift 

och offroad-ABS. De svarta skärmbreddarna accentuerar markfrigången och blir 

en extra slående kontrast mot lacken i Honungsorange (tillval) och en mattsvart 

takbåge med fyra extraljus (tillval).
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01   Indiumgrå Matt     | HL | AV | CA |
02   Ravennablå Matt     | HL | AV |
03   Deep Black Pearl Effect     | CL | HL | AV | CA |
04   Mojavebeige Metallic     | CL | HL | AV | CA |
05   Chestnut Brown Metallic     | CL | HL | AV | 
06   Indiumgrå Metallic     | CL | HL | AV |
07   Ravennablå Metallic     | AV |
08   Starlight Blå Metallic     | CL | HL | AV |
09   Reflexsilver Metallic    | CL | HL | AV | CA |     
10   Tornadoröd Solid     | CL | HL | AV | 
11   Candyvit Solid     | CL | HL | AV | CA |
12   Påfågelgrön Metallic    | AV |  

Lackfärger.

05

0301 02

04

11

06

07 08 09

10 12

Standardutrustning   Tillval | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura   | CA | Canyon



Hjul och fälgar.

De tryckta bilderna kan inte förmedla färgen på lacker, interiörer eller klädslar på ett tillfredsställande sätt.      
Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

01 02

03 04 01    ”Manaus” aluminiumfälg. 7.5 J x 18.  
Med 255/60 R 18 däck.     | HL |

02    ”Cantera” aluminiumfälg. 8.0 J x 19.  
Med 255/55 R 19 däck.     | CL | HL | CA |

03    ”Milford” aluminiumfälg. 8.0 J x 19. 
Med 255/55 R 19 däck.     | CL | HL | CA |

04     ”Talca Graphite” aluminiumfälg. 8.0 J x 20  
med borstad yta. Med 255/50 R 20 däck.     | AV |

05     ”Albany” aluminiumfälg. 8J x 17  
med 245/65 R17 däck.     | CL |

 
”Talca” aluminiumfälg. 8.0 J x 20, matt (ej i bild). 
Med 255/50 R 20 däck.   | AV | 
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02 Stylingpaket i krom I.1) En tuff stylingbåge med dubbla bågar tillverkade i 
förkromat rostfritt stål, belysning i lastutrymmet inbyggt i det tredje broms-
ljuset samt två fotsteg i aluminium förhöjer intrycket.      
| CL | HL |

Stylingpaket i krom II (visas ej i bild).1) Samma innehåll som krompaket I, men 
med två eleganta sidebars i rostfritt stål med blank kromkänsla, tillgänglig med 
LED-ljus som tillval.     | CL | HL | 

Stylingpaket ”Plus” krom II (visas ej i bild).1) Paketet innehåller en förkromad 
stylingbåge ”Plus” med rör som går till bakluckan, inbyggd belysning för last-
utrymmet plus två blanka sidebars i förkromat rostfritt stål, med LED-ljus som 
tillval.     | CL | HL | 

01 Bi-xenon-strålkastare med LED-varselljus.  
Bi-xenon med både hel- och halvljus. Ger utökat 
synfält och förbättrad säkerhet. Den eleganta raden 
med LED-ljus används vid dagsljuskörning.      
| CL | HL | AV |  

Styling.

Stylingpaket i krom III (visas ej i bild).1) Samma innehåll som krompaket I, men 
med två blanka och förkromade sidebars i rostfritt stål, samt två fotsteg med 
svart halkskyddsbeläggning. Går också att få med LED-ljus som tillval.    
| CL | HL | AV |   

Stylingpaket ”Plus” krom III (visas ej i bild).1) Paketet innehåller förkromade 
stylingbågen ”Plus” med rör som sträcker sig till bakluckan, inbyggd belysning för 
last utrymmet plus två blanka sidebars i förkromat rostfritt stål, samt två fot-
steg med svart halkskyddsbeläggning. Går också att få med LED-ljus som till-
val.     | CL | HL | AV | 

01

02

1) Kan innebära längre leveranstid.

Rolltop i silver. Låsbart skydd som skyddar lastutrym-
met mot smuts och regn.      
| CL | HL | AV | 

Standardutrustning   Tillval | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura   | CA | Canyon



Sätesklädsel.

01 ”Art velour Microfleece”1) sätesklädsel i färgen 
 Titanium Black      | CL |     
02    ”Nappa”2) läderklädsel i svart med 

keramiska sömmar     | AV |

03    ”Vienna”3) läderklädsel i färgen 
Palladium      | CL | HL |

04   ”Vienna”3) läderklädsel i färgen Noisette

01 02

03 04

1) Mittdelen av sätet och sidostoppning med Alcantara.     2) Mittdelen av sätet och sidostoppning med “Nappa” läder.     3) Mittdelen av sätet och sidostoppning med ”Vienna” läderklädsel. Övriga delar har konst läder. De 
tryckta bilderna kan inte förmedla färgen på lacker, interiörer eller klädslar på ett tillfredsställande sätt.     Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval. 41Amarok – Styling och sätesklädsel



Interiör och komfort.

02 Läderklädd multifunktionsratt med paddlar. Ratten är greppvänlig och navi-
gationssystem och mobiltelefon kan hanteras via knappar på ratten. Därigenom 
blir körningen säkrare då händerna kan hållas på ratten hela tiden. Paddlarna kan 
användas för att byta växel.     | CL | HL | AV |

12 V-uttag (visas ej i bild). Upp till tre 12 V-uttag finns inuti fordonet: ett i in-
strumentpanelen, ett i mittkonsolen och ett vid baksätet4).     | CL | HL | AV |

01 Färddator ”Premium”. Med högupplöst 
3D-färgskärm och animerat gränssnitt.     | AV |

Färddator ”Plus” (visas ej i bild). Visar aktuell infor-
mation, som återstående räckvidd, utomhustempe-
ratur och genomsnittlig förbrukning.      
| CL | HL |

03 ”Climatronic” luftkonditionering. Systemet har 2-zoners temperaturkontroll 
för föraren och framsätespassageraren, manuell återcirkulation av luften och en 
sensor för luftkvaliteten. Systemet tillför kall luft beroende på beroende på sol-
strålningens intensitet och utomhustemperaturen.     | CL | HL | AV | 

”Climatic” luftkonditionering (visas ej i bild). Halvautomatisk luftkonditionering 
med inre sensor som konstant jämför den faktiska  innertemperaturen med den 
önskade.     | CL |

02

03

01

Standardutrustning   Tillval | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura   | CA | Canyon



Infotainment.

01  Röststyrning. Du kan hantera telefon, navige-
ring och ljudfunktioner utan att flytta händerna från 
ratten. Dessutom kan du få fram i stort sett alla  
menyer på radio eller navigationssystem genom 
röstkontroll.     | CL | HL | AV |

Elektronisk röstförstärkning (visas ej i bild).1) En 
mikrofon ovanför förarsätet ger röstförstärkning, så 
att föraren lättare kan kommunicera med personer i 
passagerarutrymmet.     | CL | HL | AV |

04 ”Discover Media” navigationssystem med off-road-skärm. Utöver funktio-
nerna i ”Composition Media”, finns även DAB+ digital radio, en andra SD-kort-
plats och kartdata för Europa med fria uppdateringar. Kompassen och höjdmäta-
ren hjälper till med orienteringen och styrningsvinkeln ger mer exakt maövrering 
på löst underlag. Dessutom finns Car-Net Guide & Inform som enkelt aktiveras 
och kan användas utan kostnad under tre år.3)       | CL | HL | AV |

Car-Net Guide & Inform (visas ej i bild).3) Som en förlängning av fordonets naviga-
tionssystem, hämtar Car-Net Guide & Inform den senaste informationen från 
inter net. Det kan exempelvis gälla rapporter om trafikstockningar. Det går ock-
så att få information om det lägsta bränslepriset i närheten.      
| CL | HL | AV |

 02 Radio Composition Media. Utöver det som erbjuds i ”Composition  
Audio”, har detta system en 6,33" TFT-färgskärm, pekskräm med närhets-
sensor, röststyrning, MP3, AAC och WMA-kompatibel CD-spelare, 4 x 20 W för-
stärkare med sex högtalare, radiodel med PhaseDiversity samt elektronisk röst-
förstärkning. App-Connect garanterar bästa möjliga anslutning.2)      
| CL | HL | 

03   App-Connect.2) Med App-Connect kan utvalda appar från din smartphone 
användas under körning. App-Connect stödjer MirrorLinkTM,  
Apple CarPlayTM och Android AutoTM.     | CL | HL | AV |

01

02 | 03 04

1) Elektronisk röstförstärkning är inkluderad i ”Composition Media” radiosystem och ”Discover Media” navigationssystem.     2) Tillval mot merkostnad i kombination med ”Composition Media” radiosystem och för ”Discover 
Media” navigationssystem. Kompatibel med MirrorLink™, Apple CarPlay™ och Android Auto™. Kontrollera att din enhet är kompatibel med App-Connect. App-Connect hanteras uteslutande via din mobiltelefon. Kontrollera 
villkoren i ditt avtal gällande dataåtkomst och internetanslutning. Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com     3) Endast tillgänglig i kombination med ”Discover Media” navigationssystem. Från 
det fjärde året tillkommer en kostnad för användning. För att kunna åstadkomma en internetförbindelse behövs en trådlös router eller lämplig USB-dongel (t ex Volkswagen Carstick) som fungerar med telefonens SIM-kort.
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System för förarassistans.

01   ParkPilot.1) Ger varningsljud om fordonets främre 
eller bakre del kommer för nära ett hinder vid parkering. 
Anger också avståndet till hinder visuellt på skärmen2).     
| CL | HL | AV | 

02   Backkamera. Ger en tydlig bild av området bakom 
bilen på radio- eller navigations systemets skärm2), för 
att underlätta parkering.      | CL | HL | AV | 

Däckkontroll (visas ej i bild).1) Varnar när lufttrycket 
sjunker i något däck och ger en uppmaning till föraren 
att kontrollera däcktrycket så snart som möjligt.      
| CL | HL | AV | 

03   Dimljus med integrerade kurvljus. 
Säkerställer sikten under besvärliga 
väder förhållanden. Strålkastaren närmast 
hörnet lyser upp sidan av vägen vid sväng.     
| CL | HL | AV | 

Ljus- och siktpaket (visas ej i bild). Auto-
matiskt avbländningsbar inre backspegel, 
regnsensor som slår på halvljuset auto-
matiskt när det blir mörkt. Innehåller 
även ”Coming home/Leaving home”-
funktion.      
| CL | HL | AV |

01   Multikollisionsbroms.1) Systemet  
aktiverar automatisk inbromsning efter  
en kollision, för att undvika efterföljande 
sammanstötningar. Två av varandra 
oberoende sensorer avgör när systemet 
aktiveras. Efter en kort fördröjning brom-
sas hastigheten ner till 10 km/h. Föraren 
kan när som helst ta över kontrollen under 
denna fas. | CL | HL | AV | 

Elektronisk stabiliseringskontroll  (visas ej 
i bild). Förhindrar över- eller understyrning 
genom punktvis bromsning av individuella 
hjul. | CL | HL | AV | 

1) Inom systemets tröskelvärden.    2) Beroende på version av radio eller navigationssystem. Med start från  ”Composition Media” radiosystem.    
Kontakta din lokala återförsäljare av Volkswagen Transportbilar för information om standardutrustning och tillval.

Säkerhetssystem.

02   Släpvagnsstabilisator.1) Förhindrar att släpet 
börjar kränga genom att sakta ner och minska 
vridmomentet. Detta ger en säkrare körning 
med släp. | CL | HL | AV | 

Stöldlarm och varningssystem (visas ej i bild).  
Ljud- och ljussignal varnar om någon försöker ta 
sig in i bilen. Systemet kan också kompletteras 
med invändig kameraövervakning. Denna kan 
stängas av separat. Systemet inkluderar också 
elektronisk startspärr, deaktiverbar säkerhetsspärr 
samt varning vid bortforsling.      
| CL | HL | AV | 

03 01 0201

02



Amarok

Motor Drivning Växellåda Max Uteffekt 
i kW (hk)

Utsläpppsnorm Bränsleförbrukning2), 3)

blandad körning,  l/100 km
CO2-utsläpp3)

kombinerade, g/km 
(WLTP)

Acceleration
0 –100 km/h (sek)

Toppfart
km/h

3,0 l V6 TDI 4MOTION 8-stegad automatlåda 150 (204) Euro 6 10,0–10,2 263–267 190

3,0 l V6 TDI 4MOTION 8-stegad automatlåda 165 (258) Euro 6 10,0–10,2 264–267 193–207

Bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och prestanda.

Amarok Amarok Chassi

1954
2228

898 1259

192

1555

13
64

16
20

12
22

18
34

3097
5254
5321

508

780

18.0°29.5° 15.6°

1954
2228

898 984

18
34

3097
4979

192

15.6°29.5°

Fordonsbredd (mm) 1944 Fordonsbredd (mm) 1944

Fordonshöjd: Vadningsdjup (mm) 500

– med tillvalet stylingbåge i krom (mm) 1878 Vänddiameter, ungefärlig (m) 12,95

– med tillvalet kåpa (mm) 1844

Lastutrymme, yta (m2) 2,52 

Vadningsdjup (mm) 500

Vänddiameter, ungefärlig (m) 12,95

Alla mått gäller standardfordon. Beroende på tillverkningstoleranser, däckstorlek och typ av chassi, kan de faktiska dimensionerna skilja sig något från angivna värden. 
Informationen om sluttningsvinkeln fram och bak, liksom rampvinkeln gäller för fullastat fordon. Fordonsritningarna är inte helt skalenliga.

Måttskisser.
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Vill du ha det riktigt bekvämt går du All-in.  

Det bekvämaste sättet att äga sin transportbil heter All-in. Det innebär att du får en fast månadskostnad som 
innehåller allt det viktigaste. Först och främst finansiering med bra villkor så att du inte behöver binda upp 

eget kapital. För det andra erbjuder vi en riktigt förmånlig försäkring som är anpassad för dig som har en 
transportbil i företaget. Den innehåller bland annat en maskinskadeförsäkring som gäller i 8 år eller upp till 
15 000 mil. Dessutom får du ersättning med upp till 50 000:- för stulen eller vandaliserad utrustning i la-

stutrymmet och en snabb och smidig skadehantering dygnet runt. All-in  innehåller också ett ser-
vice- och underhållsavtal. Praktiskt och bekvämt samtidigt som du inte behöver 

överraskas av oväntade kostnader.
  

Allt det här får du alltid på köpet. 
Det finns en hel del som ingår i priset när du köper en transportbil från Volkswagen. Saker som är viktiga, 

men som man inte alltid tänker på. För det första får du riktigt bra garantier. Det innebär 3 års garanti utan mil-
begräns-ning, MaxiMil driftgaranti upp till 5 år med stilleståndsersättning, MobilitetsGaranti med bärgning, 
lånebil eller fri över-nattning på hotell. Dessutom 12 års garanti mot genomrostning. Förutom de generösa 
garantierna har du som ägare till en Volkswagen också möjlighet att boka en gratis lånebil när din egen är på 
service. Vi kallar det Volkswagen Vikarie.  

All-in, powered by CarePort. 
Garantier 

 – 3 års garanti utan milbegränsning. 
 – 12 års garanti mot genomrostning. 
 – MobilitetsGaranti med starthjälp, bärgning, hyrbil 3 dygn eller 
fri övernattning på hotell. 

 – Om olyckan är framme och bilen ej kan lagas på plats och 
medför ett arbete på över tre timmar får föraren en lånebil. 

 – MaxiMil driftgaranti med stilleståndsersättning 2300 kr (exkl 
moms) per påbörjat dygn. Kan förlängas upp till 5 år (företag). 

Volkswagen Vikarie 
Väljer du en transportbil från Volkswagen får du inte bara en bil 
som blir förarens bästa vän. Men ibland behöver bilen service 
och det kan hända att oturen är framme så att den behöver ett 
verkstadsbesök. Eftersom bilen är ett av de viktigaste verktygen 
för många av våra kunder erbjuder våra verkstäder Volkswagen  
vikarie, en lånebil som du kostnadsfritt kan boka vid verkstads-
besöket. På så sätt behöver inte verksamheten stanna upp bara 
för att bilen gör det.
  

CarePort Försäkring 
 – Premier i ett fast prisintervall baserat på stor stad respektive 
landsort styrd av bilens vikt.  

 – Obegränsad körsträcka.  
 – Förlängd maskinskadeförsäkring upp till 5 år och  max 15000 
mil.  

 – Hyrbil vid ersättningsbar skadehändelse.  
 – Reparationer på auktoriserad märkesverkstad.  
 – Finansiering, försäkring samt serviceavtal på samma faktura 
månadsvis. 

CarePort Serviceavtal 
Service- och reparationsavtal med avtalstid mellan 12 och 60 
månader. Välj körsträcka från 1500 mil per år till 6000 mil/ år.  

 – Fast månadskostnad. 
 – Tryggt ägande. 
 – Flexibelt Service- och reparationsavtal.  

CarePort Finansiering 
Via Volkswagen Finans Sverige AB erbjuder Volkswa-
gen-återförsäljaren finansieringslösningarmed en maxi-
mal mix av finansiering och bil. 

 – Finansiell eller operationell leasing 12-60 mån. 
 – Med eller utan Service- och reparationsavtal. 
 – Volkswagen Billån 12-60 månader. 
 – Maximal kontroll och minimal administration med  
Volkswagen Fleet Support.  

Innehållsdeklaration All-in. 
 ■  Team Transportbilar 

 ■  3 års garanti 

 ■  MaxiMil driftgaranti 

 ■  MobilitetsGaranti 

 ■  12 års garanti mot genomrostning 

 ■  Volkswagen Vikarie 

 ■  Förmånlig märkesförsäkring 

 ■  Service- och underhållsavtal 

 ■  Leasing med fast månadskostnad 

 ■  Allt på en faktura  





Vissa fordon som visas på bild är utrustade med tillval som innebär en merkostnad. Dekorativa element på 
bilarna är inte en del av standardspecifikationen. Alla utrustningsalternativ kan inte visas i denna broschyr. 
Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare så kan du få mer information om tillgängliga tillval. Vissa tillval 
kan innebära längre leveranstid. Data som an ges i denna broschyr gällande tekniska specifikationer, utrust-
ning och utseende gäller för den svenska marknaden om inte annat anges. DSG®, TDI® och 4MOTION® är av 
Volkswagen AG samt andra Volkswagen-bolag registrerade varumärken. Att motsvarande varumärke används 
i denna broschyr utan att markera detta med symbolen för registrerat varumärke kan inte tas som intäkt för 
att kunna använda detta varumärke utan föregående godkännande från Volkswagen AG. Volkswagen erbjuder 
möjlighet att återlämna och återvinna uttjänta fordon. Alla nya Volkswagen-fordon kan därför återvinnas på 
ett miljöanpassat sätt, och kan enligt lag, returneras utan kostnad. Du kan få mer information om detta från 
din lokala Volkswagenåter försäljare.
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