
Model:
S1BB.. cena bez DPH cena s DPH

....43 Amarok Atacama 2.0 TDI       6 - st. 28 870,00 34 644,00

....44 Amarok Atacama 2.0 TDI       6 - st.  4MOTION 30 570,83 36 685,00

....33 Amarok Atacama 2.0 BiTDI   6 - st. 30 745,83 36 895,00

....34 Amarok Atacama 2.0 BiTDI   6 - st.  4MOTION 32 445,83 38 935,00

....3X Amarok Atacama 2.0 BiTDI   AT8 32 510,83 39 013,00

....3A Amarok Atacama 2.0 BiTDI   AT8    4MOTION 34 210,83 41 053,00

*príspevok do recyklačného fondu je v cene vozidla

Štandardne pohon zadnej nápravy

4MOTION =  inteligentný pohon všetkých štyroch kolies (bližšie info na www.vwuzitkove.sk; Predaj a poradenstvo/Lexikón techniky/4Motion)

Rázvor = 3095 mm  //  Ložná plocha = 2,52 m2  //  C elková hmotnos ť = 2 820 kg (3 040 kg s 0WL)

www.vwuzitkove.sk
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Cenník VW Amarok Atacama
Modelový rok 2016

AMAROK Atacama (dvojkabína, 5-miestny) Výkon Atacama
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Povinná výbava pre Amarok Atacama:  WG3 Z8H YFR YMB YBN  ZRF

* ilustračný 

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien.
Každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od:  14.01.2016



Atacama

ABS - antiblokovací brzdový systém •
EDS - elektronická uzávierka diferenciálu •
ASR - protipreklzový systém •
MSR - elektronická regulácia brzdného momentu •
ESP - elektronický stabilizačný program (so stabilizáciou prívesu, offroad módom a s asistentom rozbehu do kopca) •
Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou), bočné a hlavové airbagy vpredu •
Trojbodové bezpečnostné pásy + signál nezapnutého bezp. pásu vodiča •
2x ISOFIX (úchytné body pre detské sedačky na zadnom trojsedadle) •
Denné svetlá •
3. brzdové svetlo s integrovaným svetlom na osvetlenie ložnej plochy •
Posilňovač riadenia •
Filter pevných častíc výfukových plynov DPF, emisná norma Euro 5 plus •
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant multifunkčný •
Kožený volant, hlava radiacej páky a ručná brzda •
Komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné •
Odkladacie priehradky pod sedadlami vodiča a spolujazdca •
Komfortné prevedenie kabíny vodiča •
Poťah sedadiel látkový Quad •
Stredová opierka rúk s úložným priestorom a krytom •
Madlo na nastupovanie vpredu pre spolujazdca, vzadu na oboch stranách •
Výklopné trojsedadlo s troma opierkami na hlavu v rade za vodičom •
Climatic poloautomatická klimatizácia •
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá •
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu •
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 kľúče) a ovládaním zvnútra •
Palubný počítač PLUS •
Tempomat •
Determálne sklo vpredu (zelené), stmavené sklá vzadu "Privacy" •
Vyhrievané zadné okno •
Signál "zapnuté svetlá" pri vypnutom motore •
Systém úložných priestorov a madiel, vrátane držiakov na poháre •
Uzamykateľná skrinka pred spolujazdcom •
Fajčiarska výbava (zapaľovač + popolník) •
Zásuvka na 12 V na vrchu prístrojovej dosky, v stredovej konzole a v bočnej stene ložného priestoru •
Kobercová podlahová krytina v priestore vodiča a spolujazdcov •

Sériová výbava VW Amarok Atacama
Modelový rok 2016

Bezpečnosť

Interiér a funkcionalita

Kobercová podlahová krytina v priestore vodiča a spolujazdcov •
Gumené rohože vpredu a vzadu •
4x kotviace oká pre náklad •
Autorádio "RCD 210" s CD/MP3 prehrávaním, 4 reproduktory vpredu •
AUX-IN vstup na pripojenie externých zdrojov zvuku •
Imobilizér •
Kolesá z ľahkých zliatín "Albany"  8J x 17, pneu 245/65 R17 111T •
Styling bar vzadu a bočné ochranné tyče v čiernom prevedení •
Úprava ložného priestoru- odolnejší povrch voči poškodeniu •
Rozšírené blatníky •
Nápis Atacama po bokoch vozidla •
Dodatočné ochranné tesnenie proti prachu na dverách •
B-stĺpiky v čiernom prevedení •
Predný nárazník vo farbe karosérie s dizajnovým spojlerom v striebornej farbe •
Zadný nárazník s integrovaným nástupným schodíkom, čierny •
Bi- xenónové svetlomety s LED denným svietením •
Svetlá do hmly vpredu •
Príprava na ťažné zariadenie •
Zdvihák a náradie •
Plnohodnotné rezervné koleso s oceľovým diskom •
Mechanicky uzamykateľná zadná výklopná stena ložného priestoru s komfortným ovládaním •
Lapače nečistôt vpredu a vzadu •
Palivová nádrž 80l •• - séria     o  - príplatková výbava     -  - neponúka sa

Povinná výbava pre Amarok Atacama:  WG3 Z8H YFR YMB YBN  ZRF

Exteriér

Dôležité upozornenie:
Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien.
Každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od:  14.01.2016



kód

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

Z31 Rádio "RCD 310" s CD/MP3 prehrávaním, 4 reproduktory vpredu a 2 vzadu 153,33 184,00

RN5
Navigácia "RNS 315" pre rádio "RCD 310", farebný 12 cm dotykový displej, 6 reproduktorov                                                                   
(4 vpredu, 2 vzadu), príprava na telefón (Bluetooth), 4GB pamäť, SD slot (len so Z31)

755,83 907,00

RNB
Rádio-navigačný systém "RNS 510" (bez DVD) s farebným 16 cm dotykovým displejom, integrovaný pevný disk s 
kapacitou 30 GB, DVD-prehrávač, SD slot, možnosť prehrávania MP3 a WMA súborov, ovládanie hlasom, 6 
reproduktorov (4 vpredu, 2 vzadu), (2-DIN); (iba s 7RQ alebo 77A)

2 059,17 2 471,00

7QL Integrované mapy západnej Európy (iba s RN5) 0,00 0,00
7QM Integrované mapy východnej Európy (iba s RN5) 0,00 0,00
7RQ DVD s mapami západnej Európy (iba s RNB) 0,00 0,00
77A DVD s mapami východnej Európy (iba s RNB) 0,00 0,00

ZBT
BlueMotion Technology -  systém motor-štart-stop s rekuperáciou brzdnej energie, pneumatiky so zníženým 
valivým odporom (nie s 0R3)

367,50 441,00

ZW1
Paket "Winter": vyhrievané sedadlá vodiča a spolujazdca s oddelenou reguláciou, vyhrievané dýzy ostrekovačov 
čelného skla

404,17 485,00

0R3
Pripojite ľný pohon 4Motion (do ťažkého terénu), s ochranným krytom palivovej nádrže, 
(len pre S1BB*4)

0,00 0,00

ZAJ Zliatinové disky "DURBAN" strieborné  7,5 J x 18, pneu 255/60 R18 112T, zdvojená chrómová mriežka chladiča 529,17 635,00
ZAH Zliatinové disky "DURBAN" čierne 7,5 J x 18, pneu 255/60 R18 112T 529,17 635,00

ZRB
Zliatinové disky "CANTERA" 8J x 19, pneumatiky 255 / 55 R19 111T, zdvojená chrómová mriežka chladiča, 
rezerva so zliatinovým diskom

895,83 1 075,00

1G3 Plnohodnotné rezervné koleso s diskom z ľahkých zliatin 265,00 318,00
1PB Bezpečnostné skrutky kolies 39,17 47,00

9AD Climatronic - automatická 2-zónová klimatizácia s oddelenou reguláciou teploty pre vodiča a spolujazdca 279,17 335,00
9M5 Prihrievač (s podporou ohrevu motora) 284,17 341,00
7VL Prídavné vodné kúrenie s časovačom a diaľkovým ovládaním (len s 9AD) 1 364,17 1 637,00

0WL Heavy-duty pruženie (zosilnené), celková hmotnosť zvýšená- 3,04 t (pre S1BB*4 len s 0R3) 356,67 428,00
1D1 Ťažné zariadenie pevné (so stabilizáciou prívesu) 356,67 428,00
1T3 Lekárnička a výstražný trojuholník 24,17 29,00

Cenník príslušenstva VW Amarok Atacama 
Modelový rok 2016

Atacama

Rádia, naviga čné systémy

Pakety

Pneu + kolesá

Klimatizácia/kúrenie

Funk čné príslušenstvo

1T3 Lekárnička a výstražný trojuholník 24,17 29,00
1Y4 Mechanická uzávierka zadného diferenciálu 600,83 721,00
6A7 Hasiaci prístroj 1 kg 101,67 122,00
ZAT Spätné zrkadlá elektricky sklápateľné, s chrómovou spodnou časťou 131,67 158,00
8QK 2 dodatočné kľúče s DO od centrálneho uzamykania 57,50 69,00
7AL Alarm (otváranie dverí delené) s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou proti odtiahnutiu 303,33 364,00
7AS Alarm  (otváranie dverí spolu)  s kontrolou vnútorného priestoru a ochranou proti odtiahnutiu 303,33 364,00
7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 486,67 584,00
7X8 Parkovacie senzory vpredu a vzadu, cúvacia kamera "Rear Assist" 985,00 1 182,00
8SB Stmavené koncové svetlá, LED osvetlenie EČV 58,33 70,00
8WH Predné svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní 83,33 100,00
9ND Príprava pre tachograf (v lakťovej opierke) 270,83 325,00
PE9 Príprava na mobilný telefón vrátane hlasitého odposluchu (Bluetooth) 260,83 313,00
UF1 Elektrické rozhranie pre externé použitie (určené pre prestavbárov) 55,83 67,00
ZB2 Robustná/gumená podlahová krytina vpredu a vzadu 110,00 132,00
7P4 Nastaviteľná bedrová opierka pre predné sedadlá 145,83 175,00
0NM Bez označenia motorizácie 0,00 0,00
1SB Dodatočná ochrana podvozku vpredu 0,00 0,00
6B4 Kotviace oká - sklápateľné 17,50 21,00

YFB Ochrana podvozka HD : ochrana motora, prevodovky a nádrže (len s 0WL) 600,00 720,00
YFC Ochrana podvozka I:  ochrana motora a prevodovky (nie s 0WL) 262,50 315,00

YFD
Paket "Offroad HD" : ochrana podvozka HD, 16" zliatinové disky "Amazonit", terénne pneumatiky AT 245x70 (len 
s 0WL)

1 870,00 2 244,00

YFE Paket "Offroad I" : ochrana podzovka I, 16" zliatinové disky "Amazonit", terénne pneumatiky AT 245x70 (nie s 
0WL)

1 523,33 1 828,00

YGH
Kryt nákladného priestoru výklopný (vo výške bočníc), plastový vo farbe karosérie, uzamykateľný 
(aj v kombinácií so styling bar-om)

3 012,50 3 615,00

YLI Kryt motora pre extrémne prašné prostredie 806,67 968,00
YXI Lightbar na streche vo farbe vozidla 1 280,83 1 537,00

YNZ
Hardtop "Highline"  - vo farbe karosérie, presklenie Privacy, vyhrievané zadné sklo, posuvné predné a bočné 
okná, 3. brzdové svetlo (iba s YFA)

2 459,17 2 951,00

YUT Digitálny tachograf (vyžaduje 9ND) 779,17 935,00

Metalíza 615,83 739,00
Metalíza perlefekt 615,83 739,00

Laky

  Príslušenstvo z centra špeciálnych úprav

Dôležité upozornenie:
Každú objednávku treba vopred konzultovať na oddelení dispo.
Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Platí od:  14.01.2016



Interiér
Poťahy sedadiel obj. kód poťahy / prístrojovka / podlaha

Látkové po ťahy QUAD 73

Laky
Základné laky obj. kód Atacama
biela Candy B4B4 73
zelená Ontario V7V7 73
Metalizované laky
strieborná Reflex metalíza * 8E8E 73
béžová Sand metalíza * P8P8 73
modrá Horizon metalíza * R0R0 73
hnedá Toffee metalíza * 4Q4Q 73
modrá Starlight metalíza * 3S3S 73

farba interiéru

VW Amarok Atacama
Kombinácie farieb

modrá Starlight metalíza * 3S3S 73
šedá Natural metalíza * M4M4 73
Laky s perle ťovým efektom
čierna Deep perleťová * 2T2T 73

*   za príplatok


