


Rock 'n' Road.
Εξωτερική σχεδίαση.
Διακοσμητικά roll bars, νέo επανασχεδιασμένο μπροστινό 
μέρος και κορυφαίας ποιότητας ζάντες αλουμινίου έως 20".

Εσωτερική σχεδίαση.
Εντελώς νέο ταμπλό και δυνατότητα τοποθέτησης καθισμάτων
ergoComfort με 14 διαφορετικές θέσεις.

Συστήματα Infotainment.
Ηχοσύστημα και σύστημα πλοήγησης, καθώς επίσης 
και Mobile Online Υπηρεσίες We Connect.

Μέγιστη αξιοποίηση της επιφάνειας φόρτωσης.
Η πλατύτερη επιφάνεια φόρτωσης και η ευκολότερη στη χρήση πίσω 
πόρτα, στην κατηγορία του.

Εντυπωσιακές δυνατότητες ρυμούλκησης  
και ωφέλιμου φορτίου.
Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 t και μεγάλο ωφέλιμο φορτίο.

Νέος κινητήρας
V6 3.0 l TDI.
Απόδοση έως 258 PS και μέγιστη ροπή
έως 580 Nm.

Συνδυασμός μοναδικής 
οδηγικής εμπειρίας.
Μόνιμη 4κίνηση με αυτόματο
κιβώτιο 8 ταχυτήτων.

Υψηλή αίσθηση ασφάλειας
εντός και εκτός δρόμου.
Διαθέτει off-road ABS και σύστημα
Hill Descent Assist.

Ιδανικό για off-road
διαδρομές.
Μόνιμη ή επιλεκτική τετρακίνηση 
4MOTION.

Πολύ οικονομικό.
BlueMotion Technology με start/stop 
και ανάκτηση ενέργειας.

Ακόμα μεγαλύτερη
ασφάλεια.
Σύστημα Multi-Collision Brake,
δισκόφρενα 17" μπροστά και 16" πίσω.

100 % pickup. 100 % μοναδικό.

Ασυμβίβαστο στις off-road περιπλανήσεις. Δυναμικό στην άσφαλτο. 

Το Amarok συνδυάζει όλα αυτά που ονειρεύεστε από ένα πολυτελές, υψηλού  

επιπέδου αυτοκίνητο εντός και εκτός δρόμου: Εντυπωσιακός σχεδιασμός  

και στιβαρή κατασκευή με ασύγκριτη δύναμη.

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



Rock 'n' Road.
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Τρόπος Ζωής
01  Νέο sportsbar. Στο χρώμα του αμαξώματος,  
γεγονός που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κομ-
ψότητα και το δυναμισμό του Amarok Aventura. Το 
λογότυπο “Aventura” είναι τοποθετημένο και στις 
δύο πλευρές.

02  Εύκαμπτο roll top. Το ασφαλιζόμενο κάλυμμα 
του χώρου φόρτωσης προστατεύει το φορτίο από 
την υγρασία, τη σκόνη και τα αδιάκριτα βλέμματα.

03  Νέα διακοσμητική μπάρα “Plus”. Ένα πραγματι-
κά ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι η διπλή, καμπυ-
λωτή διακοσμητική μπάρα “Plus”, από επιχρωμιω-
μένο ατσάλι.

Χαρακτηριστική σπορ σχεδίαση μπροστά και πολυτελείς 
ζάντες αλουμινίου “Talca” 20".

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελμα-
τικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας, για λεπτομέρειες σχετι-
κά με τον βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες που μπορεί 
να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Χάρη στο sportsbar και τα πλαϊνά σκαλοπάτια με τον φωτισμό LED 

στο κάτω μέρος, η μοναδική έκδοση Aventura τραβάει όλα τα βλέμ-

ματα. Τα προαιρετικά ματ χρώματα Γκρι Ιndium και Μπλε Ravenna, 

καθώς επίσης οι εμπρός προβολείς με φώτα bi-xenon και οι δύο  

διπλές, χρωμιωμένες, διακοσμητικές λωρίδες, ενισχύουν τον  

δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

01 | 02

02 | 03



Τρόπος Ζωής
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Πολυτελής καμπίνα επιβατών και το μόνο στην κατηγορία 
του με καθίσματα ergoComfort.

Το Amarok διαθέτει μοναδικό συνδυασμό άνεσης, ευρυχωρίας και πολλών άλλων πλεονεκτη-

μάτων. Επιπλέον, το Amarok Aventura διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα κα-

θίσματα ergoComfort με υψηλής ποιότητας δέρμα Nappa για τον οδηγό και το συνοδηγό.



ergoComfort Sitz
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01  Νέα καθίσματα ergoComfort με 14 διαφορετικές 
ρυθμίσεις θέσεων. Και τα δύο μπροστινά καθίσματα 
μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν ηλεκτρονικά σε 
δώδεκα θέσεις και χειροκίνητα σε άλλες δύο. Έχουν 
βραβευτεί με την πιστοποίηση AGR για τη μοναδική 
τους εργονομία1).

Παροχή ρεύματος 12 V (χωρίς εικόνα). Τρείς πρίζες 
παροχής ρεύματος είναι διαθέσιμες μέσα στο όχημα: 
μία στο ταμπλό, μία στην κεντρική κονσόλα και μία 
στις πίσω θέσεις2).

1) Στις 26 Νοεμβρίου 2015, τα καθίσματα ergoComfort βραβεύτηκαν με την πιστοποίηση της καμπάνιας Healthier Backs από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή
Ένωση Back Schools και το Γερμανικό Forum Healthy Back-Better Living. 2) Επιλογή με επιπλέον χρέωση για το Amarok Comfortline. 

07Amarok – Εσωτερικό

03

02

02  Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι. Διαθέτει ερ-
γονομικά paddles για γρήγορες αλλαγές σχέσεων 
και πιο σπορ στυλ οδήγησης ενώ σας επιτρέπει να 
χειρίζεστε και το σύστημα infotainment ή το κινη-
τό σας τηλέφωνο χωρίς να αφήνετε τα χέρια σας 
από το τιμόνι.

03  Αυτόματο σύστημα κλιματισμού “Climatronic”  
2 ζωνών. Με δυνατότητα ξεχωριστής ρύθμισης της 
θερμοκρασίας για οδηγό και συνοδηγό, λειτουργία 
ανακύκλωσης του αέρα και αισθητήρα ποιότητας 
αέρα. Ανάλογα με την ένταση των ηλιακών ακτίνων 
και την εξωτερική θερμοκρασία, το σύστημα παρέχει 
περισσότερο ή λιγότερο κρύο αέρα στο εσωτερικό. 
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01  Νέο ηχοσύστημα “Composition Media”. Περι-
λαμβάνει έγχρωμη οθόνη αφής 6,5", έξι ισχυρά 
ηχεία, CD player, σύνδεση Bluetooth για κινητά 
τηλέφωνα και τις Μobile Οnline Yπηρεσίες We 
Connect.1)

02  Νέο σύστημα πλοήγησης “Discover Media”. 
Εκτός από τα χαρακτηριστικά του “Composition 
Media”, περιλαμβάνει επίσης μια κάρτα SD με  
ενσωματωμένους χάρτες της Ευρώπης. Οι Μobile 
Online Υπηρεσίες διατίθενται δωρεάν για τρία 
χρόνια.2)

Με τις Mobile Online Υπηρεσίες We Connect1) (χω-
ρίς εικόνα) έχετε στην διάθεσή σας τις πιο ενημε-
ρωμένες πληροφορίες για την κυκλοφορία, εναλ-
λακτικές διαδρομές και μια έξυπνη λειτουργία που 
εντοπίζει το πλησιέστερο πρατήριο καυσίμων. 

1) Παρακαλώ βεβαιωθείτε πως η συσκευή σας είναι συμβατή με το We Connect. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το 
κινητό σας τηλέφωνο. Παρακαλώ ανατρέξτε στους όρους συνδεσιμότητας του συμβολαίου σας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο 
www.volkswagen-commercial-vehicles.gr 2) Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης “Discover Media”. Από τον τέταρτο χρόνο, 
υπάρχει χρέωση στον πελάτη. Για να εξασφαλίσει σύνδεση στο Internet, ο πελάτης πρέπει να παρέχει το δικό του ασύρματο router (π.χ smartphone 
με δυνατότητα για Hotspot) ή κατάλληλο USB για σύνδεση στο internet (π.χ. Volkswagen CarStick) που λειτουργεί με τη δική του κάρτα SIM, όμως 
με χρέωση internet. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας για 
περισσότερες πληροφορίες.

Νέα συστήματα infotainment 
και Mobile Online Υπηρεσίες We Connect.

Το Amarok διαθέτει τα πιο προηγμένα συστήματα Infotainment 

που εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία σας σε κάθε διαδρομή, ενώ 

σε συνδυασμό με τις Mobile Online Υπηρεσίες We Connect 

είστε πάντοτε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.

Amarok – Εσωτερικό



Νέος κινητήρας V6 3.0 l TDI 
με 258 PS και μέγιστη ροπή 580 Nm.

O δυνατός εξακύλινδρος turbo πετρελαιοκινητήρας 3.0 l  

με απόδοση 258 PS, είναι φτιαγμένος για τις πιο απαιτητικές 

προκλήσεις. Για όσους χρειάζονται παραπάνω από τον κινητήρα 

V6 TDI με 258 PS, η λειτουργία overboost αυξάνει στιγμιαία την 

απόδοση του κινητήρα έως τα 272 PS, ανάλογα με τις συνθήκες 

οδήγησης.

Δύναμη και Απόδοση



01  Αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων και μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION.  
Το Amarok είναι το μόνο όχημα που προσφέρει μοναδικό συνδυασμό άνετου 
κιβωτίου 8 ταχυτήτων και μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION. Η πρώτη ταχύτητα 
είναι σχεδιασμένη για off-road οδήγηση, ενώ η όγδοη ταχύτητα είναι 
κατάλληλη για οικονομική οδήγηση στις χαμηλές στροφές του κινητήρα.

BlueMotion Technology (χωρίς εικόνα). Κάθε Amarok διαθέτει  
προηγμένα τεχνολογικά συστήματα στον βασικό εξοπλισμό, όπως  
για παράδειγμα το σύστημα start/stop.

01

Αυτόματο κιβώτιο
8 ταχυτήτων

Δύναμη και Απόδοση

Eπικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας, 
για λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες, που μπορεί να είναι δια-
θέσιμες στη χώρα σας.

11Amarok – Κινητήρες, συστήματα διεύθυνσης και κιβώτιο ταχυτήτων

3.0 l TDI (258 PS) με 580 Nm
και λειτουργία overboost 
έως 272 PS

3.0 l TDI (204 PS)
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CanyonAmarok



15Amarok - Amarok Canyon

Για να επιβιώσετε στη φύση χρειάζεστε πολλή δύναμη. Γι’ αυτό το Amarok Canyon διαθέτει 
τον ισχυρό κινητήρα V6 TDI απόδοσης 204PS, το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης 4MOTION, 
αυτόματο κιβώτιο 8 ταχυτήτων και σύστημα off-road ABS. To νέο πολυτελές pickup 
εντυπωσιάζει χάρη στην γνήσια off-road εμφάνιση, που μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά 
με το αποκλειστικό μεταλλικό χρώμα Πορτοκαλί Honey, ενώ διαθέτει στο βασικό του 
εξοπλισμό Sportsbar, καλύμματα θόλων τροχών και πλαϊνά διακοσμητικά σκαλοπάτια, όλα σε 
μαύρο χρώμα. Στο εσωτερικό, η δίχρωμη υφασμάτινη επένδυση των καθισμάτων σε καφέ/
μαύρο με ραφές σε πορτοκαλί χρώμα, δημιουργεί μία μοναδική αίσθηση η οποία 
συμπληρώνεται ιδανικά από το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων με  πορτοκαλί 
εξωτερικές ραφές και τα διακοσμητικά στο ταμπλό σε "Deep Inox".

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός που προς το παρόν δεν διατίθεται στην Ελληνική αγορά. Παρακαλώ, επικοινωνήστε 
με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τον βασικό 
εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



45°
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01 03

50°

Εντός και εκτός δρόμου.

03  Επιλεκτική τετρακίνηση 4MOTION3). Οι εμπρός τροχοί εμπλέκονται και 
απεμπλέκονται ηλεκτρικά κατά την οδήγηση. Σε απότομες ανηφόρες ή 
επιφάνειες με χαλίκι, επιτρέπεται να κατεβάσετε επιπλέον ταχύτητα για να 
μειωθούν οι στροφές.

04  Μόνιμη τετρακίνηση 4MOTION. Το σύστημα 4X4 με μεσαίο διαφορικό  
Torsen είναι μοναδικό χαρακτηριστικό για αυτοκίνητα pickup και παρέχει 
ισορροπημένη κατανομή 60:40 για τις εντός και εκτός δρόμου διαδρομές.

Επιλεκτική 4MOTION

Μόνιμη 4MOTION

1) Οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με τον εξοπλισμό και τον κινητήρα. 2) Η κλίση στην αριστερή πλευρά είναι 49.7° 
και στη δεξιά 50.8°. Μην ξεχνάτε επίσης ότι αυτές οι τιμές προκύπτουν από στατικές μετρήσεις. 3) Αυτή  
η λειτουργία θα διατεθεί αργότερα. 4) Η κατανομή ποικίλει ανάλογα με την επιφάνεια. Eπικοινωνήστε με τον 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά 
με τον βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες, που μπορεί να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

01  Πλευρική κλίση. Το πλατύ αμάξωμα του Amarok 
παρέχει μεγάλη σταθερότητα ακόμα και όταν 
οδηγείτε σε πλευρική κλίση έως 50°1), 2).

02  Ικανότητα αναρρίχησης. Το Amarok μπορεί  
να κινηθεί άνετα σε έδαφος με κλίση 45% ακόμα  
και με φορτίο 1 t.1)

Off-road ABS (χωρίς εικόνα). Όταν ενεργοποιείται,  
οι τροχοί κλειδώνουν όταν το φρενάρισμα γίνει  
σε πέτρες ή χαλίκια, δημιουργώντας έτσι έναν όγκο 
εμπρός από τα ελαστικά, για καλύτερη πρόσφυση. 
Αυτή η διαδικασία αυξάνει σημαντικά την αίσθηση 
ασφάλειας.

100 % ικανότητα αναρρίχησης,  
50° πλευρική κλίση και το καλύτερο  
off-road ABS στην κατηγορία του.

Άσφαλτος, χώμα, χαλίκι. Η οδήγηση με 

το Amarok είναι το απόγειο της άνεσης σε κάθε  

σχεδόν επιφάνεια. Συνδυάζει σπορ αναρτήσεις με 

ξεχωριστή ευστάθεια και τετρακίνηση 4MOTION, 

που το καθιστούν αξιόπιστο ακόμα και στις πιο 

δύσκολες καταστάσεις. Το Amarok αξιοποιεί όλα 

τα δυναμικά οδηγικά πλεονεκτήματα της τετρακί-

νησης, για παράδειγμα αυξάνει σημαντικά την 

πρόσφυση όταν μεγιστοποιείται η ταχύτητα  

στις στροφές.



Εντός και εκτός δρόμου.
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Φορτώστε 
τα πάντα

01

02

1) Εντός των ορίων του συστήματος. 2) Ανάλογα με την έκδοση του 
ηχοσυστήματος ή του συστήματος πλοήγησης. Διαθέσιμο για το 
ηχοσύστημα “Composition Media”. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen της 
περιοχής σας για λεπτομέρειες, σχετικά με τον βασικό εξοπλισμό και τις 
προαιρετικές λειτουργίες που μπορεί να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

01  Η πιο εύχρηστη πόρτα φόρτωσης. Μπορεί  
να αντέξει μέχρι και 200 kg λειτουργώντας και  
ως προέκταση της πλατφόρμας φόρτωσης.

Κάλυμμα προστασίας φορτίου (χωρίς εικόνα).  
Η ειδική επένδυση από ανθρακίτη, με αντοχή στις 
ακτίνες UV, παρέχει τέλεια προστασία από χημικές  
ή μηχανικές φθορές.

Πρίζα παροχής ρεύματος 12 V (χωρίς εικόνα). Μια 
πρίζα παροχής ρεύματος 12 V είναι εγκατεστημένη 
στο εσωτερικό της αριστερής πλαϊνής πλευράς.

02 Η πλατύτερη επιφάνεια φόρτωσης. Κανένα άλλο 
pickup δεν παρέχει τόσο μεγάλο χώρο ανάμεσα στους  
θόλους των τροχών: Το πλάτος φόρτωσης, το οποίο  
είναι 1,2m, επιτρέπει ακόμα και την εγκάρσια φόρτωση  
ευροπαλετών. Η ευρύχωρη καρότσα με επιφάνεια  
φόρτωσης 2,52 m2, εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις της,   
με τα πλευρικά πάνελ (508 mm) και με τη στιβαρή πόρτα 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πρακτική προέκταση 
της επιφάνειας φόρτωσης (780 mm).
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Συστήματα ασφάλειας. Συστήματα υποβοήθησης.
04  Προβολείς Ομίχλης με στατικό φωτισμό
στροφών. Διασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα 
σε κακές καιρικές συνθήκες. Ο προβολέας που 
βρίσκεται πλησιέστερα στη στροφή, φωτίζει 
την πλευρά του δρόμου όταν το όχημα στρίβει.

Υποβοήθηση Εκκίνησης σε Ανηφόρα (χωρίς  
εικόνα). Αποτρέπει το όχημα από το να κινηθεί 
προς τα πίσω σε επικλινή εδάφη, κατά την εκ-
κίνηση.

Hill Descent Assist (χωρίς εικόνα)1). Επιτρέπει 
την κατάβαση σε κατηφορικό έδαφος, με 
ασφαλή ελεγχόμενο τρόπο, σε χαμηλή ταχύτη-
τα, ελέγχοντας την ταχύτητα του κινητήρα και 
των συστημάτων πέδησης, αν αυτό είναι απα-
ραίτητο.

05  ParkPilot.1) Με ηχητικά σήματα προειδοποιεί τον οδηγό για 
εμπόδια στο πίσω μέρος του οχήματος, ενώ ενδείξεις εμφανίζο-
νται στην οθόνη για την απόσταση των εμποδίων.2)

06  “Rear View” κάμερα οπισθοπορείας1). Προσφέρει μία καθα-
ρή εικόνα της περιοχής πίσω από το αυτοκίνητο στην οθόνη  
του ηχοσυστήματος ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης και 
βοηθά στο παρκάρισμα. Βοηθητικές γραμμές που εμφανίζονται 
στην οθόνη, κάνουν το παρκάρισμα ακόμη πιο εύκολο.2)

Cruise Control (χωρίς εικόνα)1). Με ταχύτητα από 30 km/h και 
πάνω, διατηρεί σταθερή την προεπιλεγμένη ταχύτητα, ακόμη 
και σε ανηφόρες ή κατηφόρες.

Σύστημα Ελέγχου Πίεσης Ελαστικών (χωρίς εικόνα). Προειδο-
ποιεί εάν παρατηρηθεί διαφοροποίηση στην πίεση των ελαστι-
κών και ενημερώνει τον οδηγό να την ελέγξει το συντομότερο.

03  Σύστημα Πέδησης Multi-Collision Brake1).
Ενεργοποιεί το σύστημα φρένων μετά από μία 
σύγκρουση του οχήματος, με σκοπό να απο-
τρέψει τυχόν επόμενες συγκρούσεις. Το σύστη-
μα ενεργοποιείται όταν δύο ανεξάρτητοι αι-
σθητήρες ανιχνεύσουν τη σύγκρουση. Μετά 
από λίγο, το σύστημα αρχίζει να φρενάρει το 
όχημα σταδιακά μέχρι τα 10 km/h, ενώ ο οδη-
γός μπορεί να παρέμβει ανά πάσα στιγμή.

Δισκόφρενα 17" μπροστά/16" πίσω (χωρίς  
εικόνα). Προσφέρουν υψηλή απόδοση και 
ασφάλεια ειδικά όταν μεταφέρονται μεγάλα 
φορτία.
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04  “Talca” ζάντες αλουμινίου, 8 J x 20 με ελαστικά 
255/50 R 20.

 “Talca” ζάντες αλουμινίου 8 J x 20 Μαύρο Matt
 (χωρίς απεικόνιση). Με ελαστικά 255/50 R 20.
05  “Milford” ζάντες αλουμινίου, 8 J x 19
 με ελαστικά 255/55 R 19.
06  “Cantera” ζάντες αλουμινίου, 8 J x 19 

με ελαστικά 255/55 R 19.
07  “Manaus” ζάντες αλουμινίου, 7,5 J x 18
 με ελαστικά 255/60 R 18s.

Ζάντες.

1) Το κεντρικό τμήμα του καθίσματος και τα εσωτερικά στηρίγματα είναι 
με επένδυση microfleece "ArtVelours".   2) Το κεντρικό τμήμα του καθί-
σματος και τα εσωτερικά στηρίγματα είναι σε δέρμα “Nappa”.
Οι εικόνες σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί 
να αποδώσει την πραγματική ομορφιά και φωτεινότητα των χρωμάτων. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελμα-
τικών Οχημάτων Volkswagen της περιοχής σας, για λεπτομέρειες, σχετι-
κά με τον βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες που μπορεί 
να είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Επενδύσεις καθισμάτων.

01  “ArtVelours”1) επένδυση microfleece σε Μαύρο Titan/Palladium.
02  “Vienna”1) δερμάτινη επένδυση, Palladium.
03  “Nappa”2) δερμάτινη επένδυση, Μαύρο με ραφές σε απόχρωση 

Ceramique.

21Amarok – Επενδύσεις καθισμάτων και ζάντες



01

05

02 03 04

ΧΡΩΜΑΤΑ.

01 Λευκό Candy Απλό.
02 Μπεζ Mojave Μεταλλικό.
03 Ασημί Reflex Μεταλλικό.
04 Πράσινο Peacock Μεταλλικό.
05 Μπλε Ravenna Μεταλλικό. 
06 Γκρι Indium Μεταλλικό.
07 Μπλε Starlight Μεταλλικό.
08 Καφέ Chestnut Μεταλλικό.
09 Μαύρο Deep Περλέ.
10  Μπλε Ravenna Ματ.
1 1  Γκρι Indium Ματ.

Οι εικόνες στις σελίδες αυτές είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί 
να αποδώσει την πραγματική ομορφιά και φωτεινότητα των χρωμάτων.
Eπικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχη-
μάτων Volkswagen της περιοχής σας, για λεπτομέρειες σχετικά με τον 
βασικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές λειτουργίες, που μπορεί να είναι 
διαθέσιμες στη χώρα σας.
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Ορισμένα από τα οχήματα σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση. Τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά στοιχεία βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς, και είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται την περίοδο της εκτύπωσης. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγ-
γελματικά Οχήματα μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τις διαφορές στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα 4MOTION®, TDI® και 
BlueMotion Technology® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το ότι σε αυτό το έντυπο το εμπορικό σήμα δεν συνοδεύεται από το σήμα ® 
δεν σημαίνει ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυθαίρετα χωρίς γραπτή έγκριση από την Volkswagen AG.
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