
Amarok Hunter standardvarustus

"ergoComfort" elektriliselt reguleeritavad esiistmed

Vargusvastane alarmsüsteem, siseruumi mahuandur, varusireen, 
kõigi uste avamine

Bi-ksenoon esituled eraldi LED-päevasõidutuledega

Elektriselt  reguleeritavad ja klapitavad, soojendusega  välispeeglid

Värviline multifunktsionaale ekraan Premium

Tagurduskaamera

100% tagadiferentsiaali lukustus (mehaaniline)

Autonoomne kütteseade kaugjuhtimispuldiga

Talvepakett

Hinnavõit
8 150 €

Hind
56 399 €
Soodushind
48 249 €

Mudel
Mootor
Võimsus
Käigukast

Veoskeem

Amarok
3.0 TDI V6
258 hj
8-käiguline 
automaatkäigukast
nelikvedu 4Motion

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Amarok Hunter lisaseadmed*

Välimus Interjöör

Kerevärvi esikaitseraud
· Kroomitud liistud ülemisel ja alumisel radiaatorivõrel

Must (Amarok Highline: kroomitud pinnaga) tagakaitseraud 
koos integreeritud astmelauaga

Tumedaks toonitud tagumised klaasid
· Rohelised soojusisolatsiooniga klaasid ees

Tumendatud tagatuled

Kerevärvi
· Välispeeglite korpused (Amarok Highline: kroomitud pinnaga)
· Uksekäepidemed

Plastikust kütusepaak mahuga 80 l

Poripõlled ees ja taga

Originaalsuuruses varurehv plekkveljel
· Tööriistakomplekt ja tungraud

Valjuveljed “Manaus” 
· 7.5J x 18
· Rehvid 255/60 R18 112T
· Tiivalaiendid
· Vargusvastased rattapoldid

Turvalisus

Eesmised turvapadjad (kaassõitja poolel väljalülitatav) ja turvakardinad 
ees- ja tagaistujatele

Elektrooniline juhitavuskorrektor koos pidurdusabilisega, 
ABS (sealhulgas maastiku-ABS), ASR ja EDL

Kiirustundlik roolivõimendi Servotronic, reguleeritava kõrguse ja 
kaugusega roolisammas

Kesklukustus kaugjuhtimispuldiga
· Elektrooniline käivitustõkesti

Eesmised udutuled

Pakett "Light & Vision"
· Automaatlülitusega päevatuled
· "Coming home/ Leaving home" funktsioon
· Isetumenev sisepeegel
· Vihmaandur"

Koormakinnitusaasad

Tagumised peatoed

Täiendav eesmine põhjakaitse

ISOFIX-kinnitused tagaistmel kahe turvatooli jaoks

Vargusvastane alarmsüsteem, siseruumi mahuandur, varusireen, 
kõigi uste avamine

Bi-ksenoon esituled eraldi LED-päevasõidutuledega
· LED numbrimärgi valgustus          
· Bi-ksenoon esituled eraldi LED-päevasõidutuledega

Funktsionaalsus

4MOTION pidev nelikvedu Torsen-diferentsiaaliga 

Tagaluugi mugav lukustussüsteem

Automaatne kliimaseade "Climatronic"

Reguleeritava kõrgusega esiistmed

Mootori lisasoojendusseade

Elektriselt  reguleeritavad ja klapitavad, soojendusega  välispeeglid

Kiirushoidik

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega

Värviline multifunktsionaale ekraan Premium

Neli 12 V pistikupesa
· Armatuurlauas
· Keskkonsoolis
· Koormaruumis
· Reisijate ruumis

Elektrilised aknatõstukid ees ja taga

Naviseade "Discover Media" 
· Kõnevõimendi
· CD/MP3 taasesitus
· 6 kõlarit: 2 kõrgsageduskõlarit, 2 bassikõlarit, 2 lisa kõlarit                  
· Bluetooth-mobiiltelefoniliides
· Mobiilne internetiteenus Car-Net "Guide & Inform" (3-aastane periood)
· USB-liides ka iPodi/iPhone'i jaoks, sealhulgas AUX-IN pesa
· "Discover Media" navigatsioonisüsteem 6,33-tollise puuteekraani ja helivõimendiga
· Raadio-navigatsioonisüsteem

Car-Net App-Connect

Tagurduskaamera
· Parkimisandurid ees ja taga

Suitsetaja pakett
· Sigaretisüütaja ees

Haakekonksuvalmidus

100% tagadiferentsiaali lukustus (mehaaniline)

Autonoomne kütteseade kaugjuhtimispuldiga

Talvepakett
· Esiistmete elektrisoojendus
· Esiklaasipesuri pihustite automaatsoojendus

Dekoratiiv ehisosad:  "Hellsilber" (hele hõbe)

Keskkonsool panipaigaga ja polsterdatud käetoega
· "ergoComfort" elektriliselt reguleeritavad esiistmed (14 suunda, 2 käsitsi)
· Istmed “Vienna” nahast 
· Ilma panipaikadeta istmete all
· Esiistmete soojendused, eraldi reguleeritavad"

Nahkkattega multifunktsionaalrool, nahkkattega käigukanginupp 
ja käsipiduri hoob

Põranda kummikate reisijateruumis

4 aastat või 120 000 kilomeetrit garantii

Veokasti sportreeling "Mountain Top" (must)
· Sportreeling "Mountain Top" on sarja täiendav toode, 
mis on ettenähtud kinnitamiseks rulookatte külgsiinidele, 
ilma selleks täiendavate aukude puurimiseta. Sarja tooted 
moodustavad kokku terviku ning parandavad sõiduki 
väljanägemist.

Veokasti rulookate "Mountain Top" (must)
· "Mountain Top" rulookate on tugev ja vastupidav. Kergest 
alumiiniumist valmistatud rulookate lisab teie sõidukile stiilset 
omapära, parandades samal ajal märkimisväärselt sõiduki 
veokasti kasutusfunktsionaalsust. Rulookate tagab, et veetavad 
asjad püsivad sõiduki veokastis kaitsud ja kuivana.

"Desert" põhjaalune kaitseplaat mootorile, 5mm
· 5 mm paksusest alumiiniumist mootorialune põhjakaitse koos 
tugevdusribidega. Kaitseb mootorit, esidiferentsiaali korpust ja 
alumiste õõtshoobade tugipunkte kahjustuste eest. 

"Desert" vedrustus 25 mm tõstega
· Seikeli vedrustus, mis suurendab auto kliirentsit kuni 25 mm 
võrra.

Plastist astmekatetega mustad külgtorud
· Plastist astmekatted tagavad parima haardumise mistahes 
karmides ilmastikutingimustes. Plastist astmekatted on  
vastupidavad ning tagavad vajaliku stabiilsuse autosse 
sisenemisel, isegi lumiste talvede ja tugevate vihmasadude 
korral. Talvisel ajal toimivad külgastmed praktilise toena 
katuselt lume eemaldamisel ja suvisel ajal kergendavad asjade 
laadimist katuseraamidele. 

Line - x
· Line-X on eriti vastupidav, pihustatav kahekomponendiline 
polüuretaankaitsekate, millele on omane ideaalne 
kulumiskindlus ja mehaanilise vastupidavus.

* Seadmete väärtus on 7260 €, sisaldub hinnas


