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Užitkové
vozy



100% pickup. 100% prémiová třída.
Nekompromisní v terénu. Temperamentní na asfaltu. Nový Amarok je   

spojením všeho, co očekáváte od exkluzivního všestranného automobilu  

prémiové třídy: atraktivní design, robustní konstrukci a spoustu síly.

Nové  
motory V6 3,0 l TDI.
Výkon až 165 kW 
a krouticí moment až 550 Nm.

Jedinečná  
kombinace  pohonu.
Stálý pohon všech kol 4MOTION
s 8stupňovou automatickou převodovkou.

Vysoká bezpečnost
v každém terénu.
Díky Offroad-ABS a asistentu pro jízdu 
z kopce.

Perfektní pro jízdu v terénu.
Stálý a přiřaditelný1)

pohon všech kol 4MOTION.

Vysoká hospodárnost.
BlueMotion Technology
včetně systému „Start-Stop“.

Optimalizovaná  
bezpečnost.
Nová multikolizní brzda, 17palcové
kotoučové brzdy vpředu, 16palcové
kotoučové brzdy vzadu.

Nový vnější design.
Nový Sportsbar2) nebo Stylingbar „Plus“3),
nová čelní partie, kola z lehké slitiny až do 
velikosti 20 palců4).

Nový design interiéru.
Přepracovaná palubní deska a samostatná 
nová sedadla ergoComfort se 14 nastavitel-
nými parametry5).

Moderní
infotainment systémy.
Nová rádia a navigační systémy
a mobilní služby online.

Nejlepší využití ložné  
plochy.
Nejširší ložná plocha a zadní stěna ložné 
plochy s nejlehčím chodem ve své třídě.

Vysoká užitečná hmotnost 
a hmotnost připojeného 
 přívěsu.
Maximální hmotnost připojeného přívěsu  
až 3,5 t1), 6) a mimořádně  vysoká užitečná 
hmotnost.

1) Bude v nabídce později. 2) Dodává se pouze pro model Amarok Aventura. 3) Výbava za příplatek pro Amarok Comfortline a Amarok Highline. Volitelná výbava bez příplatku pro model Amarok Aventura. 4) Sériová výbava pro model Amarok Aventura.
5) Sériová výbava pro model Amarok Aventura, výbava za příplatek pro Amarok Comfortline a Highline. 6) Amarok, motor V6 3,0 l TDI s výkonem 165 kW, pohon všech kol 4MOTION, automatická převodovka, 2+1 listová pera a pohotovostní hmotnost vozidla do 2 360 kg.
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Sériová výbava       Výbava za příplatek        | CL |   Comfortline      | HL |   Highline      | AV |   Aventura

01 Nový Sportsbar. Je lakovaný v barvě vozu  
a umocňuje dynamickou eleganci nového vozu  
Amarok Aventura. Na obou stranách je opatřen  
emblémem „Aventura“.     | AV |

02 Rollcover. Uzamykatelný roletový kryt ložné 
plochy chrání převážený náklad před vlhkostí,  
prachem i zvědavými pohledy.     | CL | HL | AV |

03 Nový Stylingbar „Plus“. Výrazně tvarovaný  
Stylingbar „Plus“, tvořený zdvojenou chromovanou 
trubkovou konstrukcí představuje zářivý detail  
mimořádné hodnoty.     | CL | HL | AV |

Sportovní a výrazný design čelní partie a exkluzivní 
20palcová kola z lehké slitiny „Talca“.

Konstrukce Sportsbar a chromované prahové trubky s LED 

 nástupním osvětlením dodávají prémiovému modelu  Aventura 

silné akcenty. Volitelný matný lak v šedé barvě „Indium“  

nebo modré barvě „Ravenna“ zdůrazňuje maskulinní  charak- 

ter vozu, který navíc podtrhují dvě zdvojené chromované lišty 

a bi-xenonové světlomety na čelní partii.



| 02

| 03
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Sériová výbava       Výbava za příplatek        | CL |   Comfortline      | HL |   Highline      | AV |   Aventura



ergoComfort Sitz
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Kabina s prémiovou výbavou a sedadly ergoComfort,  
která jsou v této třídě unikátní.

Nový Amarok zaujme spoustou místa, vysokým komfortem a mnoha 

prvky mimořádné výbavy. Pro všechny linie výbavy je k dispozici nová 

palubní deska s dekorační lištou a odkládací přihrádka ve formátu  

DIN A4. K výbavě modelu Amarok  Aventura navíc patří multifunkční 

volant v kůži s kolébkovými spínači a elektricky nastavitelná sedadla 

ergoComfort s čalouněním v nejjemnější kůži „Nappa“ na místech  

řidiče a spolujezdce.

01 Nové sedadlo ergoComfort s možností nastavení 
14parametrů. U obou předních sedadel lze pomocí 
 elektrického ovládání nastavit 12 parametrů, 2 para-
metry je pak možné nastavit manuálně. Sedadla jsou 
označena pečetí AGR1), kterou získala za své vynikající 
ergonomické vlastnosti.     | CL | HL | AV |

Zásuvky s napětím 12 voltů (bez vyobrazení). V inte-
riéru jsou k dispozici až tři 12V zásuvky – jedna na 
palubní desce, jedna na středové konzole a jedna   
ve druhé řadě sedadel2).     | CL | HL | AV |

Nové rádio „Composition Audio“ (bez vyobrazení). 
Systém zahrnuje monochromatický TFT-Display, čtyři 
reproduktory, všechna běžná rozhraní a také protokol 
bluetooth pro připojení mobilního telefonu.     | CL |

02 Nové rádio „Composition Media“. Kromě vlast-
ností rádia „Composition Audio“ je rádio „Composition 
Media“ vybaveno barevným dotykovým displejem 
s úhlopříčkou 16,5 cm, šesti reproduktory, CD přehrá-
vačem a elektronickým zesílením hlasu. K jeho výbavě 
dále patří rozhraní App-Connect, které je součástí 
mobilních služeb online Car Net.3)     | CL | HL |

03 Nový navigační systém „Discover Media“. Kromě 
vlastností rádia „Composition Media“ je tento navi-
gační systém dále vybaven slotem na SD kartu s navi-
gačními mapami Evropy. Mobilní služby online  
Car-Net Guide & Inform je možné kdykoli aktivovat 
a následně bezplatně využívat po dobu tří let.4)      
| CL | HL | AV |

1) Sedadlo ergoComfort bylo 26. 11. 2015 oceněno pečetí AGR, která je udělována nezávislými společnostmi „Bundesverband deutscher Rücken-
schulen e. V.“ a „Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.“.     2) Pro Amarok Comfortline výbava za příplatek.     3) Kompatibilní s technologiemi 
MirrorLink™, Apple CarPlay™ a Android Auto™. Ověřte prosím, zda je Vaše koncové zařízení kompatibilní s rozhraním Car-Net App-Connect. Využívá-
ní aplikací Car-Net App-Connect se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Zkontrolujte prosím smluvní podmínky Vaše-
ho mobilního operátora s ohledem na datové přenosy a připojení k internetu. Další informace najdete na adrese http://volkswagen-carnet.com.      
4) Dodávají se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“. Jejich využívání je počínaje čtvrtým rokem od pořízení zpoplatněno. Pro 
připojení k internetu je využíván uživatelský mobilní WLAN access point (např. chytrý mobilní telefon s možností vytvoření hot spotu) nebo vhodný 
USB access point (např. Volkswagen CarStick) v kombinaci se SIM kartou, ke které je uzavřena smlouva s tarifem pro přenos dat z internetu.
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8stupňová automatika

Nový motor Volkswagen V6 3,0 l TDI s výkonem 165 kW 
a krouticím momentem až 550 Nm.

Silný tak, jako žádný jiný. Šestiválcový přeplňovaný naftový motor 

s výkonem 165 kW a zdvihovým objemem 3,0 l má i při nejvyšším  

zatížení dostatečné rezervy. Ještě větší sílu pak vyvine po aktivaci 

funkce Overboost, díky níž lze u motoru V6 TDI 165 kW v závislosti 

na jízdní situaci krátkodobě zvýšit výkon o dalších 15 kW.



 

 

 

01

8stupňová automatika
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3,0 l TDI (165 kW)  
s 550 Nm a s funkcí  
Overboost až 180 kW
Kombinovaná spotřeba: od 7,8 l/100 km
Emise CO2: od 203 g/km

01 Osmistupňová automatická převodovka a stálý pohon všech kol 4MOTION. 
Nový Amarok je jediný automobil ve svém segmentu, který nabízí jedinečnou 
kombinaci komfortní osmistupňové automatické převodovky a stálého pohonu 
všech kol 4MOTION. První převodový stupeň je určen pro jízdu v terénu, osmá 
rychlost je pak optimalizována pro hospodárnou jízdu při nízkých otáčkách.

BlueMotion Technology (bez vyobrazení). Každý nový Amarok je sériově vybaven 
moderními opatřeními pro zvýšení efektivity provozu, ke kterým např. patří 
systém „Start-Stop“.



  

45°

01

50°

4MOTION přiřaditelný 

4MOTION stálý 

Sériová výbava       Výbava za příplatek        | CL |   Comfortline      | HL |   Highline      | AV |   Aventura

100% stoupavost, 50° boční sklon  
a nejlepší Offroad-ABS ve své třídě.

Asfalt, polní cesta, šotolina: V novém voze Amarok 

si téměř v každém terénu užijete exkluzivní kom-

fort na té nejvyšší úrovni. Důvodem je kombinace 

zvýšené světlé výšky a nejlepší stability karoserie 

s osvědčeným pohonem všech kol 4MOTION. Jeho 

přednosti se však projeví i při jízdě po silnici, kde 

výrazně zlepšuje trakci, např. při jízdě v zatáčkách.
01 Příčný sklon. Široký rozchod vozu Amarok zajistí 
enormní stabilitu dokonce i na svazích s příčným  
sklonem 50°.1), 2)     | CL | HL | AV |

02 Stoupavost. Amarok zvládne 100% stoupání  
s nákladem až 1 t.1)     | CL | HL | AV |

Offroad-ABS (bez vyobrazení). Po aktivaci při jízdě 
v terénu, významným způsobem zkracuje brzdnou 
dráhu vozu. Systém při brzdění blokuje v delších  
časových intervalech kola, před kterými se tak vytvá-
řejí klíny ze sypkého materiálu. Offroad-ABS výrazně 
zvyšuje bezpečnost jízdy.     | CL | HL | AV |

03 Přiřaditelný pohon všech kol 4MOTION.3) Rozdělovací převodovka umožňuje 
pomocí elektrického ovládání v průběhu jízdy připojit nebo odpojit pohon přední 
nápravy. V prudkých stoupáních nebo při déle trvající jízdě po šotolině je navíc 
možné zařadit redukci převodovky.

03 Stálý pohon všech kol 4MOTION. Tento pohon 4x4, jehož součástí je samo-
svorný diferenciál Torsen, je v segmentu pickupů zcela mimořádný. Síla pohonu 
je v základním nastavení rozdělena mezi přední a zadní nápravu ve vyváženém 
poměru 40 : 60, a to jak při jízdě po silnici, tak v terénu.4)

1) Hodnota se mění v závislosti na výbavě a výkonu motoru.    2) Úhel příčného sklonu je 49,7° na levé  
straně a 50,8° na pravé straně. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o statisticky určené hodnoty.     
3) Bude v nabídce později.     4) Poměr rozdělení síly se mění v závislosti na typu povrchu.



  

45°

01

50°

4MOTION přiřaditelný 

4MOTION stálý 
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Sériová výbava 
nový Amarok Comfortline.

Sériová výbava 
nový Amarok Highline.

Sériová výbava 
nový Amarok Aventura.

Exteriér
• 17palcová kola z lehké slitiny „Posadas“
• Mřížka chladiče se zdvojenou chromovanou lištou dole
• Mlhové světlomety
• Přední nárazník a madla dveří lakovaná v barvě vozu
• Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu, elektricky 

nastavitelná a vyhřívaná
• Prosklení „Privacy“
• Zadní nárazník v černé barvě s integrovaným 

 nástupním schůdkem

Exteriér
• 18palcová kola z lehké slitiny „Manaus“
• Mřížka chladiče se dvěma zdvojenými chromovanými lištami 

a šesti vertikálními chromovanými lištami
• Bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní svícení
• Mlhové světlomety s chromovanými lemy 
• Vnější zpětná zrcátka lakovaná v barvě vozu, zčásti chromovaná
• Prosklení „Privacy“
• Zadní nárazník chromovaný s integrovaným nástupním schůdkem
• Zatmavená zadní světla

Exteriér
• 20palcová kola z lehké slitiny „Talca“
• Mřížka chladiče se 2 zdvojenými chromovanými  

lištami a 6 vertikálními chromovanými lištami
• Sportsbar lakovaný v barvě vozu s emblémy 

„Aventura“
• Bi-xenonové světlomety s LED světly  

pro denní svícení
• Mlhové světlomety s chromovanými lemy
• Prahové trubky z ušlechtilé oceli s nástupními 

plochami a LED osvětlením  
• Prosklení „Privacy“
• Zadní nárazník chromovaný s nástupním schůdkem
• Ložná plocha s odolnou povrchovou úpravou
• Polepy s nápisy „4MOTION“
• Zatmavená zadní světla

Interiér
• Potahy sedadel „Kemisu“
• Sedadlo řidiče a spolujezdce s výškovým nastavením 

 a odkládacími přihrádkami
• Palubní deska s dekorem „Deep Inox“
• Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem „Plus“
• Multifunkční volant v kůži
• Tempomat
• Klimatizace „Climatic“
• Rádio „Composition Audio“ se čtyřmi reproduktory
• Elektrické ovládání oken dveří
• Tři 12voltové zásuvky
• Centrální zamykání s dálkovým ovládáním 

Interiér
• Potahy sedadel „Salipra“
• Sedadlo řidiče a spolujezdce s výškovým nastavením 

a odkládacími přihrádkami
• Palubní deska s dekorem „Hellsilber“
• Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem „Plus“
• Multifunkční volant v kůži
• Tempomat
• Chromované dekorační prvky v interiéru
• Klimatizace „Climatronic“
• Rádio „Composition Media“ se šesti reproduktory
• Mobilní služby online Car-Net App-Connect 
• Čtyři 12voltové zásuvky
• ParkPilot vpředu a vzadu
• Zpětná kamera 

Interiér
• Potahy sedadel v kůži „Nappa“1) v černé barvě
• Sedadla řidiče a spolujezdce ergoComfort 

(12 elektricky nastav. parametrů, 2 manuálně)
• Palubní deska s dekorem „Hellsilber“
• Kombinovaný přístroj s multifunkčním  

ukazatelem „Premium“
• Multifunkční volant v kůži s kolébkovými spínači
• Tempomat
• Plochy pedálů z ušlechtilé oceli
• Klimatizace „Climatronic“
• Navigační systém „Discover Media“
• Mobilní služby online Car-Net App-Connect 
• ParkPilot vpředu a vzadu
• Zpětná kamera 

Bezpečnost
• Posilovač řízení „Servotronic“
• Multikolizní brzda

Bezpečnost
• Posilovač řízení „Servotronic“
• Multikolizní brzda

Bezpečnost
• Posilovač řízení „Servotronic“
• Multikolizní brzda

1) Střední plocha  sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou  
čalouněny kůží „Nappa“.
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Sériová výbava       Výbava za příplatek        | CL |   Comfortline      | HL |   Highline      | AV |   Aventura

01 Zadní stěna ložné plochy s nejlehčím chodem. 
Může být zatížena břemenem o hmotnosti až 200 kg 
a lze ji použít také jako prodloužení ložné plochy.      
| CL | HL | AV |

Ochrana povrchu ložné plochy (bez vyobrazení).  
Velmi dobrou ochranu před mechanickým poškoze- 
ním i poškozením vlivem chemických látek zajišťuje 
speciální vrstva v antracitové barvě, která je odolná 
proti UV záření.     | CL | HL | AV |

12voltová zásuvka (bez vyobrazení). Na vnitřní straně 
levé boční stěny ložné plochy se nachází 12V zásuvka.     
| CL | HL | AV |

02 Nejširší ložná plocha. Žádný jiný pickup nemá mezi 
kryty zadních kol tolik místa jako nový Amarok. Šířka  
mezi kryty zadních kol 1222 mm umožňuje dokonce  
transport europalet na šířku. Velký nákladní prostor  
s plochou 2,52 m2 zaujme však i svými dalšími rozměry – 
např. výškou bočních stěn 508 mm a nízkou nákladovou 
hranou, jejíž výška je 708 mm.     | CL | HL | AV |



01 04

05

0603

Nový Amarok – Ložná plocha, bezpečnostní a asistenční systémy |  15

03 Nová multikolizní brzda.1) Po nárazu 
začne brzdit automobil tak, aby se v ideálním 
případě zabránilo dalším kolizím. Po krátkém 
zpoždění je automobil postupně brzděn až 
do rychlosti 10 km/h.     | CL | HL | AV |

Elektronický stabilizační systém. Cíleným 
brzděním jednotlivých kol brání nedotáči-
vému nebo přetáčivému chování vozu.      
| CL | HL | AV |

17palcové kotoučové brzdy vpředu,  
16palcové kotou čové brzdy vzadu (bez  
vyobrazení). Zajišťují optimální brzdný výkon 
i při vysokém zatížení brzd.     | CL | HL | AV |

04 Mlhové světlomety s integrovanými  
odbočovacími světly. Při špatném počasí  
zajišťují optimální viditelnost. Odbočovací  
světlo osvětluje při zatáčení prostor vozovky  
na vnitřní straně zatáčky.     | CL | HL | AV |

Asistent pro rozjezd do kopce. Při rozjíždění  
do kopce brání nechtěnému couvnutí vozu  
a zajišťuje tak komfortní ovládání.      
| CL | HL | AV |

Asistent pro jízdu z kopce (bez vyobrazení).  
Při jízdě v terénu zajistí kontrolovanou a bez- 
pečnou jízdu ze svahu rychlostí cca 5 km/h.  
Reguluje přitom otáčky motoru a cíleně zasa-
huje do řídicího systému brzd.     | CL | HL | AV |

05 Systém ParkPilot.1) Při parkování varuje akusticky před 
 rozpoznanými překážkami před i za vozem. Odstup od překážek 
zobrazuje také opticky na displeji ve voze.2)     | CL | HL | AV |

06 Zpětná kamera. Usnadňuje parkování tím, že v rámci 
 prostoru snímaného objektivem kamery monitoruje oblast za 
vozem a její obraz přenáší na displej ve voze. Pomocné statické 
linie pak řidiči pomáhají při parkování.2)     | CL | HL | AV |

Tempomat (bez vyobrazení).1)  V závislosti na stoupání nebo 
 klesání udržuje od rychlosti 30 km/h požadované tempo.      
| CL | HL | AV |

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách.1)  Varuje při 
odchylce tlaku vzduchu v pneumatikách a upozorňuje tak řidiče, 
aby co nejrychleji  zkontroloval nahuštění kol.     | CL | HL | AV |

1) V rámci možností systému.    
2) V závislosti na verzi rádia, resp. navigačního systému. K dispozici je pro rádio „Composition Media“ a všechny vyšší modely.

Bezpečnostní systémy Asistenční systémy
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Potahy sedadel.

01 Látkové potahy „Kemisu“ „Palladium“ | CL |
02 Potahy „Alcantara“ titanově černá | CL |
03 Potahy v kůži „Vienna“1) „Palladium“ | CL | HL |
04  Potahy v kůži „Nappa“ v černé barvě  

s prošitím v šedé barvě „Ceramique“ | AV |

1) Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalou-
něny kůží „Vienna“. Některé části čalounění sedadel v kůži „Vienna“  
jsou z umělé kůže.    2) Střední plocha sedadla a vnitřní plochy zvýše-
ných boků jsou čalouněny kůží „Nappa“.    3) Bude v nabídce později.      
Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové 
barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků ani krásu a příjemnost 
 čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti.



01

042020 03

01

01

04

02

05

03

06

0302

04 05 06

0807 09 10

B4B4_Candy_Weiss_Uni_B9A_VWN

X3X3_Indiumgrau_Met_R7H_VWN

H4H4_Chestnut_Brown_Met_H8W_VWN

 _Mojawe_Beige_Met_H1X_VWN

5Z5Z_Ravennablau_Met_A5W_VWN

2T2T_Deep_Black_Perl_C9X_VWN

8E8E_Reflexsilber_Met_A7W_VWN

3S3S_Starlight_Blue_Met_T5U_VWN

9709_Indiumgrau_matt_Met_N7K_VWN 9547_Ravennablau_matt_N5K_VWN
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Laky.

Kola.

01 Bílá „Candy“ základní lak | CL | HL | AV |
02 Béžová „Mojave“ metalíza | CL | HL | AV |
03 Stříbrná „Reflex“ metalíza | CL | HL | AV |
04  Šedá „Indium“ metalíza | CL | HL | AV |
05 Modrá „Ravenna“ metalíza | AV | HL |
06 Modrá „Starlight“ metalíza | CL | HL | AV |
07  Hnědá „Chestnut“ metalíza | CL | HL | AV |
08  Černá „Deep“ perleť | CL | HL | AV |
09 Šedá „Indium“ matný lak | CL | HL | AV |
10 Modrá „Ravenna“ matný lak | AV |

01  Kola z lehké slitiny „Talca“,  
8,0 J x 20. Pneumatiky 255/50 R 20. | AV |

02  Kola z lehké slitiny „Milford“,  
8,0 J x 19. Pneumatiky 255/50 R 19. | CL | HL | AV |

03  Kola z lehké slitiny „Cantera“,  
8,0 J x 19. Pneumatiky 255/50 R 19. | CL | HL |

04  Kola z lehké slitiny „Manaus“, 
7,5 J x 18. Pneumatiky 255/60 R 18. | HL |

05  Kola z lehké slitiny „Albany“, 
8,0 J x 17. Pneumatiky 245/65 R 17. | CL | HL |

06  Kola z lehké slitiny „Posadas“, 
8,0 J x 17. Pneumatiky 245/65 R 17. | CL |
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Car-Net App-Connect.2)

Díky softwarovému rozhraní Car-Net App-Connect 
můžete prostřednictvím USB konektoru propojit 
Váš chytrý mobilní telefon s Vaším automobilem 
a při cestování tak ještě více rozšířit funkční mož-
nosti  infotainment systému vozu. Car-Net App- 
-Connect zrcadlí vybrané aplikace běžící na Vašem 
chytrém mobilním telefonu na  dotykovém displeji 
rádia, resp. navigačního sytému. Vy tak pomocí 
dotykové obrazovky  můžete velmi snadno a poho-
dlně v průběhu  jízdy ovládat  vybrané aplikace 
i speciální aplikace Volkswagen.

Car-Net Guide & Inform.1)

Díky službám Car-Net Guide & Inform můžete 
rozšířit možnosti navigačního systému Vašeho 
vozu o nejaktuálnější informace z internetu 
a získat tak při cestování ještě větší komfort. Na 
základě dopravních informací tak můžete např. 
včas objet dopravní zácpu, která se náhle vytvo-
řila na trase Vaší cesty, nebo můžete vyhledat 
čerpací stanici s nejvýhodnějšími cenami ve 
Vašem okolí. Zaparkovat můžete bez stresujícího 
hledání volného místa. Za pomoci služeb Car-Net 
Guide & Inform dojedete do cíle Vaší cesty vždy 
rychle a uvolněně.

Více informací o systému Car-Net získáte na adrese www.volkswagen-carnet.com.

1) Využívání mobilních služeb online „Car-Net“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“, který je součástí výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní WLAN hotspot nebo UMTS 
přístupový bod se SIM kartou. Mobilní služby online „Car-Net“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při pře-
nosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online „Car-Net“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy.  Využívání mobilních online služeb Car-Net je podmí-
něno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detailech lišit. Uvedené služby se uzaví-
rají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Bližší informace o mobilních službách online získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.      
2) Aplikace Car-Net App-Connect je k dispozici pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo s navigačním systémem „Discover Media“. Car-Net App-Connect zahrnuje technologie – MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Dostupnost těchto technologií se může v jednotlivých zemích lišit. 
Vezměte prosím na vědomí, že v současné době je na trhu k dispozici pouze omezené množství chytrých mobilních telefonů, které podporují aplikaci Car-Net App-Connect. Volkswagen těsně spolupracuje s předními světovými výrobci mobilních telefonů s cílem maximálního rozšíření podpory Car-Net 
App-Connect.
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Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní a odpovídají stavu produktu v době vydání katalogu. Údaje 
o výbavě automobilu a technických datech vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku 
se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. 4MOTION®, TDI® a BlueMotion Technology® – v České republice i ostatních státech jsou tato 
označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo 
že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy značky 
 Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce 
automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa 
bezplatná.




