Modelis
Dzinējs
Jauda
Pārnesumkārba
Piedziņa

Standarta cena

Amarok
3.0 TDI
258 Zs
8 pakāpju automāts
pilnpiedziņa 4Motion

56 869 €

Hunter cena

48 651 €
Ietaupi

8 218 €
cenas norādītas ar PVN

Amarok Hunter bāzes aprīkojums
"ergoComfort" elektriski vadāmi sēdekļi priekšā
Pretaizdzīšanas signalizācija ar visu durvju atslēgšanu
Biksenona priekšējie lukturi
Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi
Multifunkcionāls displejs Premium
Atpakaļskata kamera
100% aizmugurējā diferenciāļa bloķētājs, mehānisks
Autonomā apsilde ar tālvadības pulti
Ziemas pakete

Eksterjers

Interjers

Priekšējais buferis virsbūves krāsā

· Augšējais un apakšējais radiatora dekoratīvais režģis ar hromētu apdari
Melns aizmugurējais buferis ar integrētu slieksni (Highline ar hroma
elementiem)
Tumši tonēti pasažieru salona stikli aizmugurē

· Zaļi tonēti siltumaizturoši stikli priekšā

Tumši tonēti aizmugurējie lukturi
Virsbūves krāsas

· ārējo atpakaļskata spoguļu ietvari (Highline ar hroma elementiem)
· durvju rokturi

Gaiši pelēkas salona dekoratīvās uzlikas "Hellsilber"
Priekšējais roku balsts ar sīklietu novietni
Sīklietu novietnes zem priekšējiem sēdekļiem
"ergoComfort" elektriski vadāmi sēdekļi priekšā

· 14-punktu regulācija (12 elektriski, 2 manuāli)
· sēdekļu ādas apdare "Vienna"
· bez sīklietu novietnēm zem priekšējiem sēdekļiem
· apsildāmi priekšējie sēdekļi"

Ādas apdares multifunkciju stūre, rokas bremzes un ātrumpārslēga svira
Gumijots grīdas segums vadītāja un pasažieru kabīnē

Plastikāta degvielas tvertne (tilpums 80l)
Dubļu sargi priekšā un aizmugurē
Pilna izmēra tērauda rezerves ritenis

· Instrumentu komplekts un domkrats
"Manaus"

· Vieglmetāla diski 7.5J x 18
· Pazeminātas pretestības riepas 255/60 R18 112T
· Paplašinātas riteņu arkas
· Drošības skrūves

Funkcionalitāte
Pastāvīgā 4MOTION pilnpiedziņa ar starpasu diferenciāli "Torsen"
Slēdzams kravas nodalījums ar komfortablu atvēršanu un aizvēršanu
Gaisa kondicionētājs Climatronic (automātisks)
Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju
Papildus dzinēja apsilde
Elektriski nolokāmi, regulējami un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi

Drošība

Automātiskā ātruma uzturēšanas sistēma (kruīza kontrole)

Sānu un galvas gaisa drošības spilveni priekšā
(blakussēdētājam deaktivizējams)
Elektroniskā stabilizācijas kontrole (ESC), ABS, bezceļu ABS, ASR un EDL
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs Servotronic ar ātruma adaptācijas
funkciju

· augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna
Centrālā atslēga ar tālvadību

Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju
Multifunkcionāls displejs Premium
Četras 12 voltu pieslēgligzdas

· Priekšējā panelī
· Viduskonsolē
· Bagāžas nodalījumā
· Pasažieru nodalījumā

· Elektronisks imobilaizers

Elektriski vadāmi stiklu pacēlāji

Priekšējie miglas lukturi

Navigācijas sistēma ""Discover Media"

Pakete "Light & Vision"

· Automātiskās dienas gaismas
· "Coming home / Leaving home" funkcija
· Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis
· Lietus sensors
Cilpas kravas nostiprināšanai kravas nodalījumā

· 6,33 collu skārienjūtīgs krāsu ekrāns
· 6 skaļruņi: 2 augsto frekvenču, 2 zemo frekvenču, 2 platjoslas
· vadītāja balss pastiprinātājs
· CD-MP3 atskaņotājs
· Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam
· Car-Net ""Guide & Inform"" mobilie tiešsaistes pakalpojumi (3 gadu periodam)
· USB ligzda (saderība ar iPod/iPhone), AUX-IN ligzda"

Aizmugurējie galvas balsti

Car-Net App-Connect

Papildus dzinēja, transmisijas aizsargs

Atpakaļskata kamera

ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem

· Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un aizmugurē
Smēķētāja aprīkojums

Pretaizdzīšanas signalizācija ar visu durvju atslēgšanu
Biksenona priekšējie lukturi

· atsevišķas LED dienas braukšanas gaismas
· LED reģistrācijas numura zīmes apgaismojums

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija

· Cigarešu aizsmēķētājs priekšā
Sakabes āķa sagatave
100% aizmugurējā diferenciāļa bloķētājs, mehānisks
Autonomā apsilde ar tālvadības pulti
Ziemas pakete

· Apsildāmi priekšējie sēdekļi
· Automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji
· Logu mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators

Amarok Hunter papildu aprīkojums*
Amortizatori "Desert" (Seikel)

· "Desert" amortizatori nodrošina 25 mm augstāku klīrensu

Nerūsejošā
tērauda
kravas
nodalījuma
dekoratīvais stienis (melns)
· Nerūsējošā tērauda kravas nodalījuma dekoratīvais

stienis piešķir Jūsu automobilim stilu un padara to
pievilcīgu.

Motora aizsargplāksne "Desert" (Seikel)

· 5 mm alumīnija apakšdaļas aizsargs. Aizsargā dzinēju un
priekšējo diferenciāli.

Kravas nodalījuma alumīnija žalūzija "Mountain
Top" (melna)

· Saritināmais pārsegs Mountain Top Roll ir stiprs un izturīgs, taču

viegls rullī saritināms alumīnija pārsegs, kas jūsu automobilim
piešķir stilu un padara to pievilcīgu, kā arī ievērojami uzlabo
kravas telpas praktiskumu neierobežojot tās daudzpusību.
Saritināmais pārsegs nodrošina augsta līmeņa aizsardzību pret
nevēlamiem elementiem un ļauj jūsu mantas glabāt drošībā un
sausumā.
* Aprīkojuma vērtība 7260 Euro, iekļauta cenā

Sānu stieņi ar plastmasas pakāpieniem - melni
· Sānu pakāpieni ar plastmasas uzlikām. Nodrošina ērtāku un

vieglāku iekāpšanu automobilī. Pat tad, ja automobilī jākāpj pat
sniegotā ziemā un spēcīgās lietavās, plastmasas uzlikas ir
izturīgas un stabilas. Ziemā sānu pakāpieni kalpos kā praktisks
atbalsts, tīrot sniegu no jumta, bet vasarā tie atvieglos mantu
uzcelšanu uz jumta režģa.

Line - x
· Line-X ir īpaši izturīgs, uzsmidzināms divkomponentu
poliuretāna aizsargpārklājums ar teicamu nodilumizturību un
mehāniskās noturības īpašībām.

