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Het leven is 
één grote uitdaging. 

Bent u er klaar voor?

Waar anderen hun grenzen moeten erkennen, baant de 

Amarok zich compromisloos zijn weg. De Amarok combineert 

off-road kwaliteiten met flexibiliteit  en efficiency als geen 

enkele andere pick-up. Zo is de Amarok, tegen meerprijs, 

leverbaar met 4MOTION vierwieldaandrijving welke tractie 

geeft op praktisch elk terrein. Daarnaast is de Amarok 

uitgerust met de breedste laadvloer in zijn klasse waarop 

zelfs een dwarsgeplaatst Europallet past. De kwaliteiten van 

de Amarok komen verder tot zijn recht dankzij de krachtige 

2.0 TDI bi-turbomotor die nieuwe normen stelt aan een laag 

brandstofverbruik. En, om de Amarok compleet te maken, is 

hij uitgerust met een robuust ladderchassis welke zelfs bij de 

zwaarste beproevingen hoge stabiliteit garandeert. Maar ook 

op de gewone weg volgt de Amarok een nieuwe richting. 

Dankzij het bijzonder hoogwaardige interieur én rijgedrag 

die niets te wensen overlaten, stelt de Amarok nieuwe 

normen aan comfort en dynamiek.

Uitdaging 1:
u wilt op tijd op uw werk zijn.  
Neem de kortere weg door de rivier.
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Oplossing:

de 4MOTION vierwielaandrijving 
voor een perfect en veilig rijgedrag in het terrein. 
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Uitdaging 2:
breng uw lading van A naar B.  
Daarvoor moet u wel eerst een berg op  
met een hellingspercentage van 12%. 
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Oplossing:

tot 3,2 t aanhangwagengewicht  
voor elk type uitdaging. 
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Uitdaging 3: 
rijd eens door onbegaanbaar  
terrein en krijg de indruk dat u in  
een comfortabele limousine zit.
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Oplossing:

ergonomisch design, hoogwaardig afwerkingsniveau  
en een stil interieur: comfort dat zijn gelijke niet kent.
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Oplossing:

ergonomisch design, hoogwaardig afwerkingsniveau  
en een stil interieur: comfort dat zijn gelijke niet kent.

Uitdaging 4:
u rijdt als begeleider mee in de  
zwaarste rally die de wereld kent.  
Maak zo weinig mogelijk tankstops.
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Oplossing:

uiterst efficiënte aandrijftechniek: goed voor  
een actieradius van meer dan 1.000 km.
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Uitdaging 5:
u zoekt een pick-up die op  
elk terrein optimaal presteert? 
Doe dan vooral geen concessies.
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Oplossing:

twee krachtige 2.0 TDI motoren, drie aandrijfconcepten  
en twee veersystemen.
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Uitdaging 6:
bespaar brandstof en geld.  
En dan zonder dat u trekkracht of  
rijcapaciteiten in het terrein inlevert.

De Amarok toont niet alleen van buiten karakter.  

Ook onder de carrosserie huist een grootse 

persoonlijkheid. U hebt de keuze tussen de uiterst 

spaarzame 2.0 TDI motor met 103 kW en de krachtige 

2.0 BiTDI motor met 132 kW en een koppel tot 420 Nm. 

Beide zijn uitgerust met moderne Common-rail 

technologie die een rustig draaikarakter in combinatie 

met een laag brandstofverbruik mogelijk maakt. 

Beide varianten zijn standaard voorzien van een 

versnellingsbak met zes versnellingen. De 132 kW 

motor is als optie te combineren met de innovatieve 

8-traps automatische transmissie. Als alternatief voor 

de standaard achterwielaandrijving hebt u de keuze uit 

twee vierwielaangedreven versies met 4MOTION: de 

permanente vierwielaandrijving koppelt rijdynamische 

voordelen op een verharde ondergrond aan een hoge 

mate van geschiktheid voor terreinrijden. Nog verder 

komt u met de inschakelbare vierwielaandrijving 

4MOTION. Met één druk op de knop activeert u een 

reductietrap en de Amarok overmeestert de meest 

ontoegankelijke terreinen.

Naast de combinaties van aandrijvingen kunt u ook 

kiezen uit twee soorten vering. Hiermee past u de 

Amarok perfect aan op uw eisen. In plaats van de 

standaard, op rijdynamica en rijcomfort afgestemde  

bladveren, is er een Heavy-Duty uitvoering verkrijgbaar 

die het laadvermogen aanzienlijk verhoogt.   
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Oplossing:

de Amarok met BlueMotion Technology.
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Uitdaging 7:
u wilt een pick-up die bij u past.  
Maak daarom een keuze uit drie  
uitvoeringsvarianten.

De Amarok met BlueMotion Technology brengt 

datgene tezamen, wat lange tijd als onverenigbaar gold: 

de offroad kwaliteiten van een pick-up met het lage 

brandstofverbruik van een middenklasse auto. 

In vergelijking met een Amarok model zonder 

BlueMotion Technology kan hij tot 0,5 liter per 100 km 

besparen. Daardoor houdt hij de uitstoot van schadelijke 

stoffen zo laag mogelijk en belast daardoor het 

leefklimaat minder. Het innovatieve technologiepakket 

omvat, naast een Motor-Start-Stop systeem, ook een 

recuperatief remsysteem, banden met verlaagde 

rolweerstand en Cruise Control. Dit kan gecombineerd 

worden met de 103 kW en de 132 kW motor. De 

laatstgenoemde versie is naar keuze verkrijgbaar 

met een handgeschakelde zesversnellingsbak of de 

8-traps automatische transmissie. In beide gevallen 

heeft de hoogste versnelling een bijzonder lange 

overbrengingsverhouding, waardoor het toerentalniveau 

en daarmee het brandstofverbruik verlaagd worden. 

De 103 kW sterke Amarok met BlueMotion Technology 

verbruikt daardoor gemiddeld maar 6,8 liter brandstof 

per 100 km, wat overeenkomt met een gecombineerde 

CO2-uitstoot van 179 gram per kilometer.
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De robuuste en doelmatige oplossing: 
de Amarok Easyline.
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Moeilijke opdrachten zijn  

voor hem een koud kunstje.  

De Amarok Easyline staat in elk 

opzicht voor hoge belasting en 

functionaliteit. Om te beginnen 

bij de breedste laadvloer van 

zijn klasse en het standaard 

elektronisch stabiliteits-

programma (ESP), dat zich 

automatisch instelt op de 

beladingstoestand, tot aan 

de comfortabele stoelen, 

uit  gevoerd in de slijtvaste 

stof ‘Austin’.

Op weg naar uw bestemming 

zorgt het radiosysteem RCD 210 

met MP3-compatible  

cd-speler en twee speakers

voor de juiste stemming aan 

boord. Ook de ruimte die  

de Amarok biedt zal u blij  

verrassen: niet in de laatste 

plaats vanwege de royale been- 

en hoofdruimte, die in deze 

voertuigklasse met een  

lampje verlicht wordt. Maar ook 

aan opbergruimte voor uw 

gereedschap is gedacht; 

de vele praktische opberg-

vakken scheppen orde en 

ruimte in het interieur.

De Amarok Easyline is 

standaard voorzien van een 

zwart gespoten achter bumper. 

Als u voor een meer individuele 

uitvoering kiest, bestaat de 

mogelijkheid om deze kosteloos 

te laten vervallen. De achterklep 

is dan met een openingshoek 

van 180° volledig neerklapbaar, 

waardoor het inladen nog  

gemakkelijker verloopt.
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De Amarok Easyline is ingericht op grote transportvolumes; 

werkelijk alles past erin. Dankzij de grote laadvloer van 2,52m2 

De lage tildrempel en de grote achterklep maken het laden en 

lossen wel heel gemakkelijk. Voor het geval u de onbetreden 

paden wel vaker verkent, kunt u ervoor kiezen om uw Amarok 

met vierwielaandrijving te bestellen, naar keuze met 

permanente of inschakelbare 4MOTION aandrijving.
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Het maakt niet uit wat u allemaal met de Amarok Easyline 

gaat vervoeren - van strobalen voor uw stal en 

pootaardappelen voor het veld tot wintervoer voor uw 

veestapel. Dankzij zijn hoge maximale laadvermogen en zijn 

grote trekkracht vervoert de Amarok het allemaal 

probleemloos. En nog veilig ook, dankzij de vier 

bevestigingsogen in de laadvloer, waarmee de lading  

zonodig te fixeren is met behulp van spanbanden. Zelfs als u 

daarmee met de Amarok door onbegaanbaar terrein moet,  

vormt ook dat geen probleem.



De Amarok - 21
De Amarok – 21

Materiaal, gereedschap, personeel. Met de Amarok Easyline 

zit u nooit om iets verlegen. De dubbele cabine biedt 

comfortabel plek aan vijf personen. Op de laadvloer, de 

breedste van zijn klasse, past zelfs een europalet overdwars. 

Gecombineerd met de robuuste heavy-duty bladveren 

behoort zelfs een maximale transportlast van 1.151 kg tot  

de opties. En tijdens een regenbui bergt u uw metseltroffel  

of boormachine veilig op in de dubbele cabine, de 

bioscoopstoelen achterin zijn namelijk in een  

verhouding van 1/3 tot 2/3 deelbaar en opklapbaar.
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De comfortabele en veelzijdige oplossing: 
de Amarok Trendline.
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De pick-up met nét dat beetje 

extra. Vergeleken met de  

basisuitvoering biedt de  

Amarok Trendline een nog 

dynamischer exterieur- 

design en een  functioneler  

interieur. Hij is standaard 

voorzien van hoogwaardige 

16-inch lichtmetalen ‘Korama’ 

wielen. Daarnaast zijn de 

portiergrepen, de buiten-

spiegel en de voorbumper  

met zijn met chroomdetails 

versierde bovenste radiateur-

grille gespoten in de  

carrosseriekleur. De twee  

geïntegreerde mistlampen in 

de bumper zijn standaard.

De stoelen in het interieur zijn 

bekleed met de stof ‘Trail’, 

ondermeer leverbaar in de 

kleuren Antraciet of Buffalo.  

De middenarmleuning zorgt 

voor nog meer comfort. 

Praktisch: onder de voorstoelen 

zijn kleine voorwerpen in  

laden op te bergen.

Om u thuis te voelen in het 

interieur, zijn standaard al een 

radiosysteem RCD 210 met 

MP3-compatible cd-speler  

en vier speakers ingebouwd  

en wordt het klimaat bewaakt 

door het Climatic aircosysteem, 

dat de binnentemperatuur  

semi-automatisch regelt.  

De portieren zijn met een 

afstandsbediening centraal te 

vergrendelen en de ramen zijn 

elektrisch bedienbaar.
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Waarom begint het plezier pas na gedane arbeid? De Amarok 

Trendline biedt al tijdens de rit naar uw klant veel comfort en 

maakt bij aankomst direct een goede eerste indruk. Daarbij  

doet hij er alles aan om uw werk te verlichten: zijn laadvloer is 

eenvoudig bereikbaar via de achterklep die dienst doet als  

treeplank. Het standaard ESP stelt zich automatisch in op de  

beladingstoestand, zo geniet u voortaan nog meer van uw  

activiteiten in de buitenlucht.
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Soms is uw werkplek niet het industrieterrein, maar staat u  

opeens midden in de velden. En die bereikt u nu eenmaal het 

best met de Amarok Trendline 4MOTION. Of die nu uitgerust is 

met permanente vierwielaandrijving of inschakelbare 4MOTION 

vierwielaandrijving met Low Range, u bereikt uw bestemming  

altijd snel en zeker. Zelfs al ligt uw werkplek niet direct naast  

de deur; de efficiënte 2,0-l TDI motor brengt u er met een volle 

tank en bij een zuinige rijstijl comfortabel naartoe dankzij een  

actieradius tot ruim 1.000 km.
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De elegante en hoogwaardige oplossing inéén: 
de Amarok Highline.

De Amarok Highline brengt u 

met de optionele, inschakelbare 

4MOTION of permanente 

vierwielaandrijving niet  

alleen naar de hoogste top, ook 

in de stad geniet u veel aanzien. 

In aanvulling op de uitrusting 

van de Amarok Trendline 

zorgen de 17-inch lichtmetalen 

Aldo wielen met extra brede 

wielkuipen, deels verchroomde 

buitenspiegels, chroomdetails 

op de voor bumper en zijn 

verchroomde achterbumper 

voor heel wat bekijks.

Evenals het interieur dat goed 

is voor een menig jaloerse blik: 

het stuurwiel, de schakel-

pookknop en de handgreep 

van de handrem zijn met leder 

bekleed. Tegen meerprijs 

worden de stoelen deels met 

hoogwaardig leder bekleed – 

bijvoorbeeld in de fijn generfde 

variant ‘Vienna’ antraciet. 

Daarnaast is de bestuurders-

ruimte verfraaid met de nodige 

chroomdetails.

Onderweg geniet u van het  

radiosysteem RCD 310 met 

zes speakers en van het  

automatische aircosysteem  

Climatronic dat het interieur op 

een aangename temperatuur 

houdt. Het privacy glas van de 

achterzijruiten en achterruit 

beschermen het interieur 

optimaal tegen al te 

nieuwsgierige blikken. 
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De elegante en hoogwaardige oplossing inéén: 
de Amarok Highline.
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De Amarok Easyline, de Amarok Trendline en de Amarok Highline.
De juiste oplossing voor elke opdracht.
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Uitdaging 8:

u wilt een pick-up met nog meer laadruimte.
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De efficiënte en veelzijdige oplossing: 
de Amarok Plus cabine.

De speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde 

Amarok Plus cabine biedt u nog meer laadruimte. 

Deze uitvoering heeft een extra laadruimte achter de 

twee zitplaatsen. De ruimte is door een gesloten 

tussenwand afgescheiden van het passagiers-

compartiment en toegankelijk via de twee achterdeuren. 

Dankzij de grote ruit die in het tussenschot is 

opgenomen, is het zicht naar achteren optimaal. 

Evenals de zeer ruime laadbak is het extra bagage-

compartiment ook bijzonder ruim. Daarnaast beschikt 

deze over een vlakke laadvloer. Het voordeel van de 

afsluitbare laadruimte is dat waardevolle voorwerpen 

hier ‘achter slot en grendel’ kunnen worden geplaatst en 

vervoerd. In technisch opzicht is de ‘Plus cabine’ volledig 

identiek aan de andere Amarok-modellen. Samen met de 

uitstekende terreincapaciteiten is de Amarok Plus cabine 

een unieke uitvoering op maat.
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Het interieur van de Amarok Plus cabine straalt comfort en 

karakter uit en kan net zo luxe worden aangekleed als de 

Dubbele cabine. In het tussenschot is een grote ruit opgenomen 

zodat het zicht naar achteren optimaal blijft.
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De Amarok Plus cabine wordt geleverd als bedrijfswagen met 

grijs kenteken. Dat houdt onder andere in dat hij wordt 

geleverd met een geblindeerde zijruit links achter. De ruit in 

het rechter achterportier is niet geblindeerd en is bij de meeste  

uitvoeringen zelfs elektrisch te openen. De krik en andere 

hulpmiddelen voor pechgevallen zijn makkelijk bereikbaar 

onder de laadvloer ondergebracht. 

Getoond model heeft de kleur Mendozabruin. Deze kleur is in het leveringsprogramma vervangen door de kleur Toffeebruin.
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De multifunctionele en compromis-loze oplossing: 
de Amarok Dubbele Cabine lang.
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Voor wie nog meer ruimte nodig heeft is er de Amarok 

Dubbele Cabine lang. De verlengde wielbasis van de 

vierdeurs Amarok Dubbele Cabine komt volledig ten 

goede aan de laadbak. De lengte van de laadbak is ten 

opzichte van de reguliere versie met 31 cm toegenomen 

tot 1,865 meter. Door deze extra lengte is het 

ruimteaanbod en het gebruiksgemak van de versie met 

verlengde wielbasis nog groter. In tegenstelling tot de 

Amarok Plus Cabine met standaard wielbasis en grijs 

kenteken, biedt de nieuwe uitvoering met verlengde 

wielbasis plaats aan vijf inzittenden. Dat maakt de auto 

zeer geschikt voor bijvoorbeeld ZZP-ers die zakelijk en 

privé graag combineren. Het interieur van de Amarok 

Dubbele Cabine is ruim en comfortabel en kenmerkt zich 

bovendien door een complete standaarduitrusting.
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De grootste laadbak en standaard maximaal belastbare oplossing: 
de Amarok Enkele Cabine.
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De Amarok Enkele Cabine biedt 

u bijzonder veel ruimte voor uw 

transportwensen: met zijn in 

totaal 3,57 m2 grote laadbak 

heeft hij een nuttig 

laadvermogen van maximaal 

1.345 kg. Een stijf ladderchassis 

en krachtige heavy-duty 

bladveren zorgen zelfs bij zware 

belading en veeleisend off-road 

gebruik voor enorme stabiliteit. 

En voor een nog grotere 

trekkracht en een optimale 

tractie kan de standaard achter-

wielaandrijving optioneel 

aangevuld worden met een 

inschakelbare 4MOTION 

vierwielaandrijving.

Maar ook de rest van de 

Amarok Enkele Cabine is 

gebouwd voor zwaar werk: 

de voorbumper, de deurgrepen 

en de buitenspiegelkappen 

bestaan uit sterke zwarte, 

generfde kunststof en de 

voetruimte van de cabine is 

voorzien van slijtvaste 

vloerbedekking.

Net zoals de andere Amarok 

modellen, heeft ook de Amarok 

Enkele Cabine de breedste 

laadbak van zijn klasse. 

Daarnaast is hij ook de enige 

die direct achter de in hoogte 

en optioneel opklapbare 

stoelen plaats biedt aan extra 

gereedschap.
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Standaarduitrusting

Meeruitvoering

 E Easyline

 T Trendline

 H Highline

EC Enkele Cabine

De laadbak van de Amarok Enkele Cabine.
Dankzij een totale oppervlakte van 3,57 m2

en een laadbreedte van 1.222 mm passen op 
de laadvloer van de Amarok Enkele Cabine 
zelfs twee Europallets achter elkaar,  bij een 
gesloten laadklep. Ook kan de laadklep 
gebruikt worden om de laadruimte te 
verlengen. Omdat het kenteken dan niet 
zichtbaar is, is in dat geval een extra 
kentekendrager verplicht om verder te mogen 
rijden. Bij het model zonder achterbumper 
kan de laadklep bovendien geopend worden 
in een hoek van maximaal 180°.

De vormgeving van de Amarok is niet 
alleen doelmatig, maar ook optisch zeer 
aantrekkelijk: dat herkent u al van verre 
aan de typische Volkswagen neus met de 
opvallende koplampen. De Amarok 
Highline heeft daarnaast standaard 
verbrede wielkasten. Het achteraanzicht 
van alle modellen wordt gekenmerkt door 
de grote achterlichtunits en de 
brede, stabiele laadklep. Bij de Amarok 
Dubbele Cabine Trendline en Dubbele 
Cabine Highline zorgt de standaard licht 
hanteerbare laadklep met slot 
voor meer comfort. 

Exterieur.

De elektrisch bediende buitenspiegels. 
Deze zijn verwarmbaar en voorzien van 
geïntegreerde antennes. Zo profiteert u 
niet alleen van helder zicht, maar ook 
van een heldere radio-ontvangst.

Tildrempel en zijwandhoogte. 
De tildrempel is met 780 mm uiterst laag, 
waardoor laden en lossen gemakkelijker 
wordt. De zijwanden van de laadbak zijn 
met een hoogte van 508 mm juist extreem 
hoog. Daardoor zijn ook bulkgoederen 
goed te vervoeren.

 E  T  H E  T  H ECEC

EC

De laadvloer. 
Dankzij een lastbreedte van 1.222 mm tussen 
de wielkasten kan de Amarok iets wat voor 
de meeste pick-ups onvoorstelbaar is: 
Europallets overdwars vervoeren. Daardoor 
is de hele laadvloer van 2,52m2 meter optimaal 
inzetbaar. Zonodig kan de stabiele 
laadklep dienst doen om de laadlengte te 
vergroten; bij modellen zonder achterbumper 
is de laadklep zelfs onder een hoek van 180° 
neerklapbaar. Om ervoor te zorgen dat de 
lading niet verschuift, kunnen er spanbanden 
aan de vier verschillende bevestigingsogen 
vastgemaakt worden om de lading te zekeren.

 E  T  H
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De voorbumper met zwarte nerfstructuur.
Hij oogt niet alleen extreem robuust, maar is bovendien krasbestendig. 
Als meeruitvoering wordt de voorbumper in de carrosseriekleur gespoten.

De in lakkleur uitgevoerde voorbumper.
De voorbumper, de portiergrepen en de buitenspiegels zijn gespoten in carrosseriekleur en 
geven de Amarok Trendline zijn dynamische uiterlijk. De chroomdetails op de radiateurgrille 
zetten het puntje op de i.

De zwarte achterbumper.
Deze robuuste achterbumper heeft een 
geïntegreerde treeplank en vormt één 
geheel met de achterzijde. Op uw verzoek 
kan de markante achterbumper van de 
basisversie van de Amarok 
komen te vervallen. 

De achterbumper in chroomuitvoering. 
De verchroomde stalen achterbumper heeft 
een geïntegreerde treeplank. Deze maakt 
het laden en lossen nog eenvoudiger en 
comfortabeler. 

De in kleur gespoten voorbumper met chroomdetails.
Deze is voorzien van chroomdetails rondom de mistlampen, de luchtinlaat en 
de radiateurgrille, die een schitterend contrast geven met de carrosseriekleur.

De bodembeschermingsplaat. 
Beschermt de motor en de versnellingsbak 
ondermeer tegen steenslag. Deze bodem-
beschermingsplaat behoort tot de 
standaarduitrusting. Bij Enkele Cabine 
alleen in combinatie met 4MOTION.

 H

 H

 T

 E  E  TEC EC

 E  T  HEC
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De laadruimteverlichting.
Deze verlicht de laadruimte op een zeer royale manier. Zo kunt u ook in het donker inladen. 
Tevens is het derde remlicht er in opgenomen.

De achterklep met slot gaat dankzij een ingebouwde torsieveer gemakkelijker open en 
dicht dan ooit. Het slot om de klep af te sluiten zit op een handige plaats: in de handgreep 
van de achterklep.

Het privacy glas.
In het interieur bieden de donker 
gekleurde achterste zij- en achterruiten 
een hoge mate aan discretie en een 
uitstekende bescherming tegen 
zonnestraling. Getint glas is een optie. 

 H

E  T  HAfgebeeld is de Amarok Highline.

Standaarduitrusting  E Easyline

 T Trendline

 H Highline

EC

EC Enkele Cabine

 T  HEC E E T

Meeruitvoering
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Vier lichtmetalen velgen ‘Aldo’.
8 J x 17, inclusief wielkastverbreding.
Voorzien van banden 245/65 R17.

Vier lichtmetalen wielen ‘Cantera’.
8 J x 19, inclusief spatbordverbreders.
Voorzien van banden 255/55 R 19.

Vier lichtmetalen velgen ‘Rocca’.  
8 J x 17. Voorzien van banden 
245/70 R17.

Vier 16 inch stalen velgen.
Voorzien van banden 205 R16.

Vier lichtmetalen velgen ‘Korama’.
6½ J x 16. Voorzien van banden
245/70 R 16.

Vier lichtmetalen velgen ‘Durban’.  
7½ J x 18, inclusief wielkastverbreding.
Voorzien van banden 255/60 R18.

Wielen.

Krachtig en stoer, offroad, representatief op de boulevard, of toch liever sportief? 
Geef de Amarok een onmiskenbaar uiterlijk en kies uit diverse lichtmetalen wielen in 
verschillende maten en designs. Iedere set wielen wordt gecompleteerd met een volwaardig 
reservewiel met de juiste band.* Dat reservewiel is makkelijk bereikbaar en veilig aan de 
wagenbodem bevestigd. Om de wielen ook nog tegen diefstal te beveiligen zijn er als optie 
slotbouten verkrijgbaar. Deze zijn inclusief een adapter voor de wielsleutel.

*Onze voertuigen zijn standaard uitgerust met zomerbanden. 

T H T H T H

T  HE  T E

Het reservewiel .
Alle Amarok modellen worden geleverd 
met een volwaardig reservewiel met 
standaardband. Het is goed bereikbaar 
en veilig gemonteerd aan de onderkant 
van de wagen. Als u voor 19 inch 
lichtmetalen ‘Cantera’ velgen kiest, 
wordt ook het reservewiel voorzien van 
een bijpassende velg.

E  T  HEC
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Hoe zwaar de arbeidsomstandigheden ook zijn; in de Amarok zult u niet snel iets 
schokkends meemaken. Het comfortabele interieur staat bol van de extra’s die u 
normaal alleen in personenwagens ziet. Van de als meeruitvoering leverbare lederen 
bekleding tot aan het overzichtelijk geordende dashboard; alles in het interieur is 
gefocust op één hoofdzaak: u moet zich er helemaal in thuisvoelen. Vooral het royale 
ruimteaanbod met veel hoofd- en beenruimte geeft alle reden tot genieten.

Interieur.

De middenconsole. 
Achter de versnellingshendel zit een handige opbergbox, die bij de Amarok Trendline en 
Highline standaard voorzien is van een afsluitbaar deksel en tegelijk dienst doet 
als middenarmsteun.

Afgebeeld is de Amarok Highline

De robuuste rubberen vloer.
Dankzij het afwasbare oppervlak 
houdt u de passagiersruimte nog 
eenvoudiger schoon.

De vloerbedekking. 
Ondanks zijn robuuste kwaliteit verleent 
deze het interieur een warme sfeer.

E  T  H

 E  T  H

E T H
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De portiervakken.
In de portieren aan bestuurders- en passagierszijde zijn opbergvakken geplaatst,
die ruimte bieden aan 1,5 literflessen. In elk van de portiervakken achterin past
een 1-literfles.

De bioscoopstoelen. 
De stoelen zijn opklapbaar, waardoor 
de stoelbekleding gespaard wordt. 
Op die manier kunt u in de dubbele 
cabine uw hond meenemen of elektrisch 
gereedschap vervoeren dat niet nat 
mag worden.

 E  T  H E  T  HEC

De bestuurdersruimte.
Het hoogwaardige materiaalgebruik en de ergonomisch doordachte plaatsing van bedieningsorganen zijn tekenend voor een 
nieuwe dimensie van de pick-up klasse. In de talrijke opbergvakken is ruimte voor het veilig opbergen van al uw reisbenodigdheden 
en het dashboardkastje is afsluitbaar. Bijzonder praktisch zijn de bolvormige ventilatieroosters waarmee de ventilatie van het interieur
direct en gericht regelbaar is.

 E  T  HECAfgebeeld is de Amarok Highline.
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Het elektrisch pakket. 
De juiste positie binnen enkele seconden. Met een simpele druk op de knop 
zijn de ramen en de verwarmbare buitenspiegels elektrisch te bedienen. 
Verder omvat dit pakket ook centrale portiervergrendeling met afstandsbediening.         

De in hoogte verstelbare stoelen. 
De bestuurders- en de passagiersstoel zijn 
individueel en ergonomisch verstelbaar. 
Zo komt u ook na een lange rit ontspan-
nen aan op uw bestemming.

 E  T  H  E  T  H
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EC Enkele Cabine

Het interieur, achterin.
Zodra u plaats heeft genomen op een van de comfortabele stoelen, vergaat u de zin om ooit nog uit te stappen. Zelfs op de achterbank 
wordt u getrakteerd op een indrukwekkende hoofd- en beenruimte. Voor de nodige veiligheid zijn de zitplaatsen uitgevoerd met 
drie hoofdsteunen, drie 3-puntsgordels en twee ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes. De zittingen van de zogeheten 
bioscoopstoelen laten zich snel en eenvoudig opklappen. Ook het in- en uitstappen is een genot, dankzij de twee grepen aan 
de B-stijl van de Amarok Trendline en de Amarok Highline.

 E  T  HAfgebeeld is de Amarok Highline.

EC EC

Meeruitvoering
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Het interieur, voorin. 
Ook op de voorstoelen van de cabine is alles gericht op uw comfort. Zo zijn de twee ergonomisch ontworpen voorstoelen individueel 
in hoogte verstelbaar en als meeruitvoering zelfs leverbaar met elektrische stoelverwarming. Aan de bijrijderszijde is een handgreep 
aangebracht die het instappen vergemakkelijkt; de Trendline en de Highline zijn ook aan de bestuurderszijde met een handgreep 
in de A-stijl uitgevoerd. Koffie en frisdranken zijn in de twee bekerhouders te plaatsen. Een ander praktisch detail zijn de laden onder 
de voorstoelen van de Trendline en de Highline uitvoeringen, waarin kleine voorwerpen handig op te bergen zijn. Natuurlijk hebben 
we ook stilgestaan bij uw veiligheid. Een bestuurdersairbag en een passagiersairbag bieden samen met de twee hoofd-thoraxairbags 
bescherming bij een onverhoopt ongeval.

Afgebeeld is de Amarok Highline.  E  T  H

De 12V-aansluiting. 
Deze bevindt zich op het dashboard en maakt bijvoorbeeld de aansluiting van 
een mobiel navigatiesysteem mogelijk.

De bekerhouders.
De bekerhouders zijn geïntegreerd in de 
middenconsole, waar uw drankjes veilig 
opgeborgen zijn. In de Amarok Trendline 
en de Amarok Highline zijn er daarnaast 
nog twee uitklapbare bekerhouders voor 
de achterpassagiers aanwezig.

 E  T  H T  H EC

EC
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Als geen tweede voertuig in zijn klasse voelt de Amarok 
zich op de weg net zo thuis als naast de weg. Voor de hoogste 
mate aan comfort, prestaties op onverharde ondergrond en 
tractie is hij met de allermodernste technologieën uitgerust 
en laat zich dan ook optimaal aan de meest uiteenlopende 
eisen aanpassen. Het spreekwoordelijke hart wordt gevormd 
uit één van de twee door u te kiezen dieselmotoren. Dankzij de 
Common-rail technologie draaien deze motoren uitermate rustig 
en extreem efficiënt. U hebt de keuze uit een spaarzame 2.0 TDI 

motor met 103 kW, die in de Amarok met BlueMotion Technology 
gemiddeld slechts 6,8 liter brandstof per 100 km verbruikt. En u 
kunt kiezen voor de 2.0 Bi-TDI motor met 132 kW en 400 Nm. Twee 
turbocompressoren maken een indrukwekkend aanspreekgedrag 
in de onderste toeren mogelijk met meer vermogen in het bovenste 
toerengebied. Standaard zijn de motoren gecombineerd met een 
handgeschakelde 6-versnellingsbak. Voor de 132 kW is als optie ook 
een 8-traps automatische transmissie verkrijgbaar. Deze verhoogt 
het rijcomfort en het maximum koppel stijgt tot 420 Nm.

De heavy-duty bladveren.
Deze laten een maximale belasting 
van 1,3 ton toe, bieden een hoge 
veiligheidsmarge bij overbelading en zijn 
zo robuust van constructie dat de Amarok 
zelfs in zwaar terrein en met volle 
bepakking nog heer en meester is.

De standaard bladveren.
Wie behoefte heeft aan een maximaal 
laadvermogen van 1.052 kg1 maar daarbij 
ook wil rijden als in een limousine, doet 
een uitstekende investering met deze 
comfort bladveren. Ze verbeteren niet 
alleen het rijcomfort, vooral bij hoge 
snelheden, maar beperken tegelijk 
storende rijgeluiden.

E T H

 E  T  H
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De 8-traps automatische transmissie.
De 132 kW motor is optioneel met de automatische transmissie verkrijgbaar. De eerste trap 
is geoptimaliseerd voor gebruik in het terrein en het vanuit stilstand wegrijden met een 
aanhanger. Daardoor wordt een extra reductiebak overbodig. De achtste trap daarentegen 
beschikt over een langere overbrengingsverhouding en is bestemd voor brandstofbesparende 
ritten in het lagere toerentalgebied. 

 E  T  HAfgebeeld is de Amarok Highline.

 H Highline

EC Enkele Cabine

Motoren, aandrijflijnen en versnellingsbakken.

EC

Meeruitvoering
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1) De waarden kunnen variëren met de uitvoering en de het motortype. 
2) De dwarshelling aan de linkerzijde bedaagt 49,7°; aan de rechterzijde ligt deze op 50,8°. Houd er rekening mee dat het hier statische waarden betreft.

De permanente 4MOTION vierwielaandrijving.
Deze 4MOTION aandrijving met Torsendifferentieel maakt optimaal gebruik van de 
rijdynamische voordelen van de vierwielaandrijving en is zowel geschikt voor de 
verharde weg als voor het terreinwerk. 

E T H

De inschakelbare vierwielaandrijving 4MOTION. 
Deze zorgt voor betrouw bare tractie op de meest uiteen lopende ondergrond. 
Na de activering door middel van één druk op de knop wordt de motorkracht verdeelt met 
50% over beide assen en verbetert op die manier de aan drijving. Op onverharde 
ondergrond en bij steile hellingen kan ook nog een reductie overbrenging ingeschakeld 
worden. Het elektronisch stabiliteits programma blijft ook bij ingeschakelde 
vierwielaandrijving geactiveerd. Op verharde wegen beweegt het voertuig zich altijd voort 
met achterwielaandrijving.

E T HEC

Stijgingshoek. 
Zelfs bij een aanhangwagengewicht van 
3,2 t is een hellings-percentage van 12% 
voor de Amarok geen enkel probleem. 
Hellingen met een stijgingspercentage 
van 100 % (45°) bedwingt hij zelfs nog 
met een belading van 1 ton.

 E  T  HEC

Taludhoek en doorwaaddiepte. 
De Amarok trotseert steile hellingen net 
zo gemakkelijk als kleine waterplassen. 
De Amarok zet een indrukwekkende score 
neer met een taludhoek van 28° voor 
en 23,6° achter en een doorwaaddiepte 
van maximaal 500 mm.

 E  T  HEC

Dwarshelling. 
De Amarok heeft iets met extremen. 
Op hellend wegdek bedraagt de 
dwarshelling ongeveer 50°1, 2. 
Daardoor komt u zelfs bij een schuine 
voertuigstand nooit in de verdrukking.

 E  T  HEC

De tophellingshoek. 
De Amarok brengt u betrouwbaar over heg 
en steg. Maar ook over alles wat aanzienlijk 
hoger is dan dat. Met een tophellingshoek 
van 23°1 (21° voor de Dubbele Cabine lang) 
vormen zelfs boomstammen en rotsblok-
ken geen obstakels meer.

 E  T  HEC

De achterwielaandrijving.
Tijdens accelereren wordt het 
voertuiggewicht naar achteren verplaatst 
en hebben de achterwielen optimaal 
contact met de ondergrond. Daarbij 
reageert het stuursysteem van een 
voertuig met achterwiel aandrijving niet 
op aandrijvingsinvloeden.

 E  T  HEC
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Volkswagen Bedrijfswagens zet met zijn voertuigen met BlueMotion Technology maatstaven op het gebied van duurzame 
mobiliteit. Een technologiepakket, bestaande uit een start-stopsysteem, een remenergieterugwinning, een cruise control, 
rolweerstandsgeoptimaliseerde banden en een boordcomputer zorgt voor een aanzienlijke reductie van het brandstofverbruik1. 
Dit pakket kan gecombineerd worden met zowel de 103 kW motor als ook met de 132 kW motor. Op die wijze verbruikt de Amarok 
met BlueMotion Technology en 103 kW motor2 gemiddeld slechts 6,8 liter brandstof per 100 km, wat overeenkomt met een 
gecombineerde CO2-uitstoot van 179 g/km. 

Amarok met BlueMotion Technology.

De BlueMotion Technology badge. 
De badge toont dat u een pick-up met een bijzonder laag brandstofverbruik 
rijdt en daardoor ons leefklimaat minder belast. 

Het start-stopsysteem. 
Het start-stopsysteem maakt zuinig rijden mogelijk met een geringe uitstoot aan schadelijke 
stoffen. Bij het tot stilstand komen in de file of bij een verkeerslicht is het voldoende te 
ontkoppelen en de versnellingshendel in de vrijstand te zetten. De motor schakelt zichzelf uit. 
Om weer door te rijden hoeft alleen het koppelingspedaal weer te worden ingetrapt. Bij de 
8-traps automatische transmissie houdt u de voet op het rempedaal en de motor schakelt 
zichzelf uit. Als u het rempedaal weer loslaat slaat de motor weer automatisch aan. 

De rolweerstandsgeoptimaliseerde 
banden. 
De Amarok met BlueMotion Technology 
heeft contact met het wegdek via 
rolweerstands geoptimaliseerde banden. 
De geringe rolweerstand reduceert het 
brandstofverbruik en daarmee 
de CO2-uitstoot. 

De remenergieterugwinning.
Door een speciaal energiemanagement 
wordt de spanning van de generator 
tijdens de deceleratie- en remfasen 
van het voertuig verhoogd. Dit waarborgt 
het optimaal laden van de accu. 
Bij een gelijkmatige rijstijl daalt de 
spanning en daardoor vermindert 
het brandstofverbruik. 

 H Highline

EC Enkele Cabine
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1) Informatie over het brandstofverbruik en de CO2-emissie vindt u in de prijslijst.
2) De waarden kunnen verschillen afhankelijk van het uitrustingsniveau en het motortype.
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Ruw terrein pakt de Amarok met zachte hand aan dankzij tal van veiligheids- en hulp-
systemen. Een uniek technologiepakket, bestaande uit off-road ABS en een nieuwe 
generatie van ESP met functies als berghulp en bergwegrijhulp, stelt nieuwe normen in 
het pick-up segment. Zo zorgt het speciale off-road ABS er tijdens zwaar terreinwerk 
voor dat de wielen gecontroleerd blokkeren, zodat de losliggende wegverharding zich 
opstapelt voor de wielen. Dat verkort de remweg aanzienlijk, zonder dat het voertuig 
onbestuurbaar wordt. Dit alles in combinatie met een maximale stabiliteit die hij te 
danken heeft aan zijn robuuste ladderchassis maakt de Amarok in elk opzicht tot een 
ideaal stuk gereedschap voor zware werkdagen. 

Veiligheid.

Het mechanisch sperdifferentieel.
Wanneer het achteras-sperdifferentieel 
actief is, worden de twee achterwielen 
met een gelijke kracht en rotatiesnelheid 
aangedreven. Zo kunt u ook op 
zanderige en gladde ondergronden 
vertrouwen op optimale tractie.

De airbags.
Alle Amarok modellen zijn uitgerust 
met de modernste airbagtechnologie. 
Enkele milliseconden nadat de 
botssensoren een botsing registreren, 
worden de bestuurders- en bijrijdersairbag 
met een gasmengsel gevuld om zo de 
borst- en hoofdstreek van de inzittenden 
te beschermen. Verder zijn er in de 
buitenzijden van de voorstoelen nog 
hoofd-thoraxairbags geïntegreerd, die bij 
een aanrijding van opzij direct worden 
geactiveerd.

De berghulp en bergwegrijhulp.
Deze functies voorkomen dat de Amarok 
achteruit rolt op een helling en dat hij 
tijdens een afdaling goed handelbaar 
blijft. Tijdens een afdaling remt de 
berghulp het voertuig automatisch af, 
waardoor het dalen veilig en 
gecontroleerd plaatsvindt.

Het antiblokkeersysteem (ABS).
Wanneer een wiel tijdens het remmen 
dreigt door te slippen, grijpt het systeem
onmiddellijk in en beperkt de remdruk 
gecontroleerd. Het helpt de Amarok op 
deze manier ook bij een noodstop op 
de weg te houden.

De aandrijfslipregeling (ASR).
Wanneer een van de aangedreven wielen 
met een ongewenst hoge rotatiesnelheid 
ronddraait (doorslippen), dan zet het 
systeem een individuele beremming in. 
Op die manier wordt voorkomen dat 
een wiel doorslipt en is een geleidelijke 
acceleratie verzekerd.

De noodstopwaarschuwing.
Bij een noodstop bij snelheden vanaf 
50 km/h gaan de remlichten knipperen. 
Zodra het voertuig tot stilstand komt, 
worden direct de waarschuwings-
knipperlichten geactiveerd. Wanneer 
u uw weg vervolgt, worden de 
waarschuwingsknipperlichten automatisch 
uitgeschakeld zodra u een snelheid van 
10 km/u bereikt.

E T H  E  T  H  E  T  H
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Het elektronische stabiliteits-
programma (ESP).
Dit elektronische regelsysteem helpt 
uitbreken van het voertuig voorkomen. 
Om gericht op kritieke rijsituaties te 
kunnen reageren, berekent dit systeem 
de meetwaarden van diverse sensoren. 
Zo herkent het bijvoorbeeld de 
stuurrichting van de bestuurder en de 
rijrichting van het voertuig, en wordt het 
verder gevoed met informatie over de 
beladingstoestand. Op die manier kan 
het systeem indien nodig corrigerend 
optreden en richtingstabiliserende 
remkrachten opbouwen. Verder werkt 
het systeem synchroon met de 
systeemfuncties van ABS, MSR en ASR 
én blijft het actief bij ingeschakelde 
4MOTION vierwielaandrijving. 
Aan de wetten van de fysica kan het 
ESP natuurlijk niets veranderen.

Het ESP-aanhangwagenstabilisatie-
systeem.
Dit systeem vormt een aanvulling op het 
elektronische stabiliserings programma: 
Wanneer tijdens het rijden met een 
aanhangwagen laatstgenoemde begint te 
slingeren, dan remt dit systeem de 
aanhanger gecontroleerd af en wordt het 
koppel verlaagd. Zo komt de aanhanger 
tot rust en wordt de rijveiligheid 
gegarandeerd.

Het elektronische sperdifferentieel.  
EDS remt een doorslippend wiel 
automatisch af en dirigeert de volledige 
aandrijfkracht van de achteras naar het 
tweede achterwiel; in geval van 4MOTION 
aandrijving wordt de kracht gelijk 
verdeeld naar de andere drie wielen. 
EDS is te combineren met het als 
meeruitvoering leverbare achteras-
sperdifferentieel.

Het alarmsysteem.
In combinatie met centrale portier-
vergrendeling omvat dit alarmsysteem 
een elektronische wegrijdblokkering, 
een extra sirene die dient als akoestisch 
waarschuwings systeem en een 
vergrendelsysteem voor de brandstofklep, 
de portieren en de motorkap.

Het off-road ABS-systeem. 
Naast een standaard antiblokkeer systeem 
is er voor de Amarok een zogeheten off-
road ABS leverbaar, dat speciaal is 
ontwikkeld voor gebruik van het voertuig 
op onverharde wegen. Zodra dit systeem 
met een druk op de knop wordt 
ingeschakeld, neemt het reminterval 
bijvoorbeeld toe. De wielen blokkeren 
daarop op gecontroleerde  wijze, zodat de 
losliggende wegver harding meeschuift en 
een obstakel voor de wielen vormt. 
Hierdoor kan de remweg aanzienlijk 
worden verkort.

 E  T  H

 E  T  H E T H

 E  T  H
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Bochtverlichting. 
De mistlamp die zich aan de binnenzijde 
van een te nemen bocht bevindt, zal bij 
een snelheid van 40 km/h of lager de berm 
verlichten. Op die manier signaleert u 
sneller een mogelijk gevaar en komt u 
veilig op uw eindbestemming. 

Het Licht- en Zichtpakket.
De automatische lichtschakeling 
met ‘Coming home’- en ‘Leaving home’-
functies verlicht de omgeving van het 
voertuig zodat u veilig kunt in- en 
uitstappen. De binnenspiegel dimt 
zelfstandig bij te felle koplampen van achter 
u rijdende voertuigen. In de bevestiging van 
de spiegel zit ook een regensensor die al 
lichte regen op de voorruit detecteert en 
dan de ruitenwisser in werking stelt. 

T H E T HEC
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Climatic aircosysteem. 
Dit semi-automatische aircosysteem werkt met een binnentemperatuurvoeler die 
de temperatuur in het interieur voortdurend aanpast aan de ingestelde temperatuur. 
De temperatuur in graden, de verdeling van de lucht en de stand van de aanjager zijn 
ook tijdens de rit eenvoudig te regelen met de grote, ergonomisch gevormde knoppen.

Het Climatronic aircosysteem. 
Dit systeem werkt met een 2-zone regelsysteem voor bestuurder en passagier.
Sensoren meten de kracht van het invallende zonlicht en de buitentemperatuur 
en stemmen de aanvoer van meer of minder koele lucht daarop af. Dankzij de automatische 
circulatieschakeling en een sensor die de luchtkwaliteit meet, heerst er altijd een 
aangenaam klimaat in het interieur.

Wie op zijn werk altijd de handen flink uit de mouwen moet steken, moet de weg 
ernaartoe eigenlijk zo comfortabel mogelijk afleggen. Daarom verwent de Amarok u 
met een groot aantal comfortabele voorzieningen. Zo is er bijvoorbeeld een overvloed 
aan hoofd- en beenruimte, zijn de voorstoelen van de Trendline en Highline tegen 
meerprijs leverbaar met lederen bekleding en stoelverwarming en is de 
interieur temperatuur met hoog waardige aircosystemen te beheersen, die het 
dagelijkse leven voelbaar aangenamer maken. 

Comfort.

De parkeerhulp.
Bij het achteruitrijden wordt u door 
middel van waarschuwingssignalen 
gewezen op de afstand tot obstakels. 
Behalve met akoestische signalen wordt 
de afstand achter het voertuig ook 
optisch aangeduid op de display 
van het als meeruitvoering leverbare 
radiosysteem RCD 310 of op het scherm van 
het navigatiesysteem RNS 315.
Bij de Amarok Trendline en Highline wordt 
aanvullend de afstand aan de voorzijde 
aangegeven.

E  T  H T  H

E  T

Het Techniekpakket. 
Dit pakket bestaat uit een cruise control 
en een boordcomputer. Deze laatste voorziet 
u van uit gebreide informatie, die u in staat 
stelt economisch en veilig te rijden. Daartoe 
behoort ook de resterende actieradius.  

EC

ECEC E T H
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Het ‘Cool & Sound Pakket’.
Voor een aangename rit zorgen de 
klimaatregeling ‘Climatronic’ met 2-zones 
temperatuurregeling alsmede het 
radiosysteem ‘RCD 310’ met voor MP3 
geschikt CD loopwerk en zes luidsprekers.
Daarnaast bevat dit pakket een lederen 
stuurwiel, een lederen versnellings-
pookknop en een lederen handremgreep.

T

Het multifunctionele stuurwiel.
Het multifunctionele stuurwiel is met leer bekleed en ligt daardoor bijzonder aangenaam in de hand. Met de geïntegreerde schakelaars 
op dit stuurwiel kunt u moeiteloos uw radio, navigatie en telefoon bedienen. Het radiosysteem zorgt daarbij, met tot wel zes luidsprekers 
verspreid door het interieur,  op alle toonhoogtes voor opvallend mooi en zuiver geluid. En dankzij de handsfree voorziening kunt u zowel 
even ontspannen telefoneren, als uw focus op de weg houden.

De koelvloeistofvoorverwarming.
Als optie is voor de Amarok modellen in combinatie met de klimaatsystemen 
‘Climatic’ en ‘Climatronic’ een standkachel verkrijgbaar. Deze zorgt voor het voorverwarmen 
van de motor en tegelijk het sneller verwarmen of voorverwarmen van het interieur. 
De bedieningseenheid is makkelijk bereikbaar in de dakconsole geïntegreerd. De standkachel 
kan echter ook met behulp van de afstandsbediening in- en uitgeschakeld worden.

Standaarduitrusting  E Easyline

 T Trendline

 H Highline

EC Enkele Cabine

EC

Meeruitvoering

E T H

E T H
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Het radiosysteem RCD 210. 
De radio beschikt over RDS-stationaan-
duiding, een MP3-compatible cd-speler 
en twee speakers van elk 20 Watt.

De mobiele telefoon voorbereiding.
In combinatie met de audiosystemen 
‘RCD 210’ en ‘RCD 310’ is een voorbereiding
voor mobiele telefoon be  schik   baar met 
Bluethooth-functie, microfoon in de 
dakconsole en een 3-knopsmodule voor de 
bediening. (deze komt te vervallen bij het 
multifunctionele stuurwiel)

Het radiosysteem RCD 310.
Dit systeem heeft alle functies van de RCD 
210, en beschikt daarnaast nog over twee 
extra achterluidsprekers, antenne-diversity 
en een groot display dat te combineren is 
met de parkeerhulp.

De navigatie-unit RNS 315. 
De navigatie-unit RNS 315 beschikt over dezelfde functies als het radiosysteem RCD 310, maar 
beschikt daarnaast nog over een kleuren touch-screen. De zes speakers vullen het interieur 
met kristalhelder geluid. Het geïntegreerde 4-GB Flashgeheugen bevat alle kaartgegevens voor 
West-Europa, zodat u onderweg naar uw bestemming ongestoord van uw favoriete cd kunt 
genieten. Op het voorpaneel bevindt zich verder nog een AUX-ingang en SD-cardslot.

Als u geen genoegen neemt met de roep van de wildernis alleen dan heeft de Amarok nog 
enkele aantrekkelijke geluidsbelevenissen voor u in petto: De audiosystemen voorzien 
de passagiersruimte via maximaal zes luidsprekers van boordentertainment van goede 
geluidskwaliteit. Er is niets dat een spannende en ontspannen rit nog in de weg staat.

Multimedia.
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Kleuren.

Om uw Volkswagen optimaal te beschermen tegen mechanische, 
chemische invloeden en corrosie wordt de lak in meerdere lagen 
opgebracht. Zodat u steeds een stralende indruk maakt.

Candy White
Standaard lak
B4B4

Tornado Red
Standaard lak
G2G2

Bumpers worden niet 
meegespoten in 
carrosseriekleur.

Reflex Silver 1)

Metallic lak
8E8E

Starlight Blue 1)

Metallic lak
3S3S

Deep Black 1)

Pareleffect lak
2T2T

Ontario Green
Standaard lak
V7V7

Sand Beige 1)

Metallic lak
P8P8

Natural Grey 1)Natural Grey 1)Natural Grey
Metallic lak
M4M4

Toffee Brown 1)

Metallic lak
4Q4Q

 E  T H  E  T  H

Standaarduitrusting  E Easyline

 T Trendline

 H Highline

EC Enkele Cabine

EC

EC

EC

E

1) Tegen meerprijs verkrijgbaar.

Meeruitvoering
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Bekleding.

Hoogwaardige, robuuste materialen en een vakkundige verwerking, dát zijn de 
fijne kneepjes voor de productie van slijtvaste bekledingsstoffen die u standaard 
in elke Volkswagen aantreft. Daarnaast bieden wij u de keuze uit verschillende 
kleurstellingen en designs, die zorgvuldig afgestemd zijn op de interieurkleuren 
en de carrosseriekleuren van uw auto.

* De stoelbekleding ‘Vienna’ is een combinatie van leder met kunstleder.

De afbeeldingen op deze pagina’s geven u slechts een indruk, omdat de kleuren niet natuur-getrouw kunnen worden afgedrukt. Bij de getoonde stoelbekledingen ziet u links steeds 

de middenbaan en rechts de zijwangen. Bij halfl ederen bekledingen zijn de middenbanen en zijwangen uit leder.

Endless zwart
Titaanzwart/
Antraciet
stoelbekleding 
in stof

 H

Endless Mendoza
Titaanzwart/
Antraciet
stoelbekleding 
in stof

 H

Vienna
Mendoza
deels lederen 
stoelbekleding*

H

Trail
Antraciet/Antraciet
stoelbekleding 
in stof 

 T

Trail
Buffalo/Antraciet
stoelbekleding 
in stof

 T

Vienna
antraciet
deels lederen 
stoelbekleding*

T H

Alacantara
Antraciet
kunstlederen 
stoelbekleding

T H

Austin
Titaanzwart/
Antraciet
stoelbekleding 
in stof 

EEC

Antraciet
kunstlederen 
stoelbekleding

EC  E
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Dat is de vraag die ons altijd drijft. En met BlueMotionTechnologies zorgen we ervoor dat dat tegelijkertijd schoner kan. 

Door energie te winnen tijdens het remmen bijvoorbeeld, en daarmee de accu op te laden. Of door de motor automatisch 

uit te schakelen als de auto even stilstaat en hem daarna in een fractie van een seconde weer te starten.

Volkswagen Bedrijfswagens is klaar voor de toekomst. Dat blijkt ook uit het feit dat we op alle modellen van 

Volkswagen Bedrijfswagens nu BlueMotionTechnologies kunnen aanbieden. Dat levert u als ondernemer niet alleen flinke 

besparingen op, maar stelt u ook in staat een mooie bijdrage te leveren aan het milieu. U bespaart zonder daar ook maar 

iets voor in te leveren. Dankzij aanpassingen aan de motor zijn onze motoren niet alleen zuiniger maar ook krachtiger.

En onze schone ambities gaan verder dan dat. In onze fabriek in Wolfsburg slaan we daarom de miljarden liters water 

die nodig zijn slim op, inclusief het regenwater. Zodat iedere druppel duurzaam wordt gebruikt. En onze fabriek 

in Emden draait helemaal op windenergie. Iedere nieuwe Volkswagen is bovendien voor 40% gemaakt van gerecycled 

materiaal en voor 85% recyclebaar.

Dat vinden we allemaal niet bijzonder, maar natuurlijk. Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor de wereld waarin 

we leven. Daarom kunt u in iedere Volkswagen bedrijfswagen schoner en zuiniger rijden, zonder daarvoor ook maar 

iets aan motorkracht, laadvermogen of comfort in te leveren.

www.volkswagennatuurlijk.nl

Hoe halen we alles uit technologie om u 
zo lekker en voordelig mogelijk te laten rijden? 

Werkt harder voor minder.

DSG
Sneller én zuiniger accelereren

Het Motor Start - Stop systeem
Geen verspilling bij het verkeerslicht

Recuperatief remsysteem 
Al remmend de accu opladen

EcoFuel
Duurzaam met aardgas

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werkenTSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

TSI TDI Dieselroetfilter

Bandenspanning indicator

Blue Motion Technologies Start/stopsysteem Recuperatief Remsysteem

DSG
EcoFuel

Bijtelling CO2 uitstoot Verbruik

HybrideActies die werken

Leverbaar op alle modellen!

BlueMotion

Bandenspanningsindicator

Dieselroetfilter
de schone kracht van diesel

TSI-motoren 
Klein en krachtig

Banden met lage 
rolweerstand

Weerstand verlagende 
wielkastspoilers

Energie management 
systeem

BlueMotion Technology
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CarePort van 
Volkswagen Bedrijfswagens.

De bedrijfswagens van Volkswagen hebben een naam hoog te houden als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en 

duurzaamheid. Naast deze producten bieden wij u CarePort, het (financiële) dienstenpakket van Volkswagen Bedrijfswagens. 

De combinatie van onze Volkswagen Bedrijfswagens met de services en diensten van CarePort zorgt ervoor dat wij u 

individuele mobiliteit kunnen bieden. Uw Volkswagen bedrijfswagendealer biedt u met CarePort een oplossing voor 

uw totale mobiliteitsvraagstuk!

CarePort bestaat uit vier (optionele) modules met de volgende diensten:

Volkswagen Bedrijfswagens Extra Garantie 
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. 

Met een nieuwe Volkswagen bedrijfswagen hoeft 

u zich hierover niet druk te maken, dankzij de 

twee (voor de Crafter zelfs drie) jaar durende 

fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor 

Volkswagen Bedrijfswagens Extra Garantie kiest, 

verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen 

Bedrijfswagens Extra Garantie krijgt u namelijk 

bovenop de fabrieksgarantie, extra garantie.

Zo bent u in totaal voor vier jaar verzekerd tegen 

onverwachte kosten. Volkswagen Bedrijfswagens 

Extra Garantie kunt u afnemen bij aankoop van 

een Volkswagen bedrijfswagen tegen een zeer 

aantrekkelijk tarief. 

Mobiliteitsgarantie: 
-  Hulp bij pech in bijna heel Europa

Parkeerservice:
-   Parkeergemak; parkeerkosten 

betalen met uw mobiele telefoon

-   Eenvoudig en efficiënt beheer 

van parkeerzaken 

Reparatie- en onderhoudscontract:
- Geen risico op onverwachte kosten

- Vereenvoudiging van uw administratie

-   Uitbreiding mogelijk met een banden- 

en/of vervangend vervoercontract

Vraag uw Volkswagen bedrijfswagendealer

naar de speciale CarePort-brochure.

CarePort Finance
De voordelen van CarePort Financial Lease:

- Transparante, vaste maandlasten

- Fiscaal aantrekkelijke financiering

- Lage maandlasten door slottermijn

-  Gemakkelijk en snel geregeld bij uw

Volkswagen bedrijfswagendealer

Volkwagen Leasing
De voordelen van Full Operational Lease:

-  Persoonlijke service van de Volkswagen 

bedrijfswagendealer

-  Alles onder één dak geregeld bij uw eigen 

Volkswagen bedrijfswagendealer

-  Standaard de beste verzekeringsvoorwaarden

-  Service en dienstverlening zoals u die mag 

verwachten van uw leasemaatschappij

CarePort Basisverzekering
De bijzondere voorwaarden 

van de Basisverzekering zijn:

-  Laag tot geen eigen risico

-   Volkswagen bedrijfswagendealer als 

centraal aanspreekpunt

-   Extra premiebescherming, gescheiden

Bonus-Malus ladder

-  WA-dekking tot ¤ 2.500.000,-

-  Betalingsgarantie bij schadeherstel

CarePort Plusverzekering
De Plusverzekering (alleen beschikbaar voor nieuwe 

Volkswagen bedrijfswagens) biedt alle voordelen 

van de Basisverzekering, maar met een nog 

completere dekking:

-   Gegarandeerd 12 maanden nieuwwaarderegeling

-   Altijd vervangende bedrijfswagen bij schade

-  Laag tot geen eigen risico

-   Schadeafhandeling vanzelfsprekend bij 

uw Volkswagen bedrijfswagendealer



De Amarok
De afgebeelde auto’s zijn soms met meeruitvoeringen tegen meerprijs uitgerust.  
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten,  
brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk.  
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. TDI® en 4MOTION® zijn in Duitsland en andere landen 
geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.
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www.volkswagen.nl

Uw Volkswagen bedrijfswagendealer


