TIKRŲ POJŪČIŲ
medžiotojas

Modelis
Tūris
Galia
Greičių dėžė
Važiuoklė

Amarok
3.0 TDI
258 AG
8 pavarų automatinė

Standartinė kaina

visų ratų pavara 4Motion

56 869 €

Hunter kaina

48 651 €
Sutaupote

8 218 €
*kainos su PVM

Amarok Hunter bazinė įranga
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės
Signalizacija su automobilio vidaus stebėjimu ir autonomine sirena,
centrinis užraktas
Bi-ksenon priekiniai žibintai su atskiromis LED dienos šviesomis
Elektra užlenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai
Spalvotas multifunkcinis ekranas „Premium“
Galinio vaizdo kamera
100 % mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas
Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu
Žiemos paketas

Amarok Hunter bazinė įranga
Išorės įranga

Vidaus įranga

Kėbulo spalvos priekinis bamperis

· Su chromuotais elementais viršutinėse ir apatinėse radiatoriaus grotelėse
Galinis bamperis su integruota pakoja, juodos spalvos (chromuotas
Amarok Highline automobilyje)
Tamsinti stiklai galinių sėdynių srityje

· Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai priekyje

Tamsios spalvos tonuoti galiniai žibintai
Kėbulo spalvos

Dekoratyvinis intarpas „Hellsilber“ (šviesiai sidabrinis)
Vidurinė konsolė su minkštu daiktadėžės dangčiu
Skyrius daiktams po priekinėmis sėdynėmis
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės

· 14-kos būdų reguliavimas (12 elektra, 2 rankiniai)
· odiniai sėdynių apmušalai „Vienna“
· be skyrių daiktams po priekinėmis sėdynėmis
· vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės šildytuvas, valdomi atskirai

· Išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai (chromuotas Amarok Highline automobilyje)
· Durų rankenos

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas, pavarų perjungimo svirties rankena ir
rankinio stabdžio rankena

Plastikinis degalų bakas (talpa: 80 l)

Guminė grindų danga kabinoje ir keleivių skyriuje

Purvasaugiai priekyje ir gale
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

· Įrankių komplektas ir domkratas
„Manaus“

· Lengvojo lydinio ratlankiai 7.5J x 18
· Padangos 255/60 R18 112T
· Praplatintos ratų arkos
· Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

Funkcinė įranga
Nuolatinė visų ratų pavara 4MOTION su „Torsen“ diferencialu
Užrakinamas bagažinės dangtis
Oro kondicionierius „Climatronic“ (automatinis)
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
Papildomas šildymas
Elektra prilenkiami, nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Saugumo įranga
Šoninės ir galvos oro pagalvės priekyje (su deaktyvavimu priekinio
keleivio pusėje)
Elektroninė stabilizavimo programa su stabdymo asistentu, ABS
(įskaitant bekelės ABS), ASR ir EDS
„Servotronic“ (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas) ir
atstumo kryptimi nustatoma vairo kolonėlė
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

· Elektroninis imobilizatorius

Pastovaus greičio palaikymo sistema
Start/stop sistema su stabdymo energijos rekuperacija
Spalvotas multifunkcinis ekranas „Premium“
Keturi 12 voltų kištukiniai lizdai

· Prietaisų panelėje
· Centrinėje konsolėje
· Krovinių platformoje
· Keleivių skyriuje

Elektriniai langų kėlikliai priekyje ir gale
Navigacijos sistema „Discover Media“

Priekiniai rūko žibintai
Apšvietimo ir matomumo paketas „Light and Vision“

· Automatinės dienos važiavimo šviesos
· „Coming home/Leaving home" funkcijos
· Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis
· Lietaus sensorius

Krovinio tvirtinimo kilpos
Galvos atramos gale
Papildoma priekinė dugno apsauga
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškoms kėdutėms galinėje vientisoje
sėdynėje

· Spalvotas jutiklinis ekranas
· CD/MP3 atkūrimas
· SD kortelių skaitytuvas
· AUX-IN jungtis
· 6 garsiakalbiai: 2 aukštų dažnių, 2 žemų dažnių, 2 pilnos skalės
· Paruošimas mobiliajam telefonui
· Navigacijos sistema „Discover Media“ su 6,33 colio liečiamu ekranu ir balso programa
· Radijo navigacijos sistema
Car-Net App-Connect
Galinio vaizdo kamera

· Parkavimo atstumo kontrolė priekyje ir gale
Paketas rūkantiesiems

Signalizacija su automobilio vidaus stebėjimu ir autonomine sirena,
centrinis užraktas

· Cigarečių uždegiklis priekyje

Bi-ksenon priekiniai žibintai su atskiromis LED dienos šviesomis

100 % mechaninis galinės ašies diferencialo blokavimas

· KL1 LED numerio plokštelės apšvietimas
· 8IH bi-ksenon priekiniai žibintai su atskiromis LED dienos šviesomis

4 metų arba 120 000 km garantija

Paruošimas kabliui
Autonominis šildymas su nuotoliniu valdymu
Žiemos paketas

· Priekinių sėdynių šildymas
· Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

„Amarok Hunter“ papildoma įranga*
Pakaba „Desert“, plius 25mm

·

„Seikel“ amortizatoriai, pakeliantys prošvaisą apie 25 mm.

Variklio apsauga „Desert“, 5 mm

· 5 mm aliuminio plokštė sauganti variklio dugną, papildomai
sustiprinta. Saugo variklį, priekinę diferencialo dalį bei priekines
apatines šakes nuo pažeidimų.
„Mountain Top Roll“ krovinių skyriaus dangtis (juodas)

·

„Mountain Top Roll“ yra tvirtas ir ilgaamžis, tuo pačiu mažai
sveriantis iš aliuminio pagamintas suvyniojamas dangtis, kuris
suteikia stilingumo ir patrauklumo jūsų pikapui, bei padidina
krovinių skyriaus praktiškumą, bet neapriboja jo universalumo.
Suvyniojamas dangtis užtikrina aukšto lygio apsaugą ne tik nuo
aplinkos poveikio, todėl jūsų turtas krovinių skyriuje išliks
saugus ir sausas.

* Įrangos vertė – 7260 eurų (įtraukta į kainą)

„Mountain Top Sports“ dekoratyvinis lankas
(juodas)
· „Sports“ dekoratyvinis lankas yra „Mountain Top Roll“

priedas, montuojamas ant šoninių suvyniojamo dangčio
bėgelių. Montuojant nereikia gręžti skylių. Du gaminiai
papildo vienas kitą ir pagerina pikapo išvaizdą.

Slenksčiai su pakopomis (juodi)
· Slenksčiai su pakopomis yra patikimas ir stabilus

pagalbininkas įlipant į automobilį net ir snieguotą žiemą ar
smarkaus lietaus metu, užtikrinančios puikų sukibimą. Žiemą
slenksčiai gali būti naudojami kaip praktiškos atramos valant
sniegą nuo automobilio stogo, o vasarą palengvina daiktų
įkrovimą į stogo bagažinę.

„Line –X“ apsauginė danga
· „Line-X“ yra ypač atspari purškiama dvikomponentė

poliuretano danga, turinti puikias atsparumo dilimui ir
mechaniniams pažeidimams savybes.

