ЦЕНОВНИК

МОДЕЛИ

Менувач

®

2.0 l TDI - EURO5

Amarok Trendline

2.0 l TDI® - EURO5
®

3.0 l TDI - EURO6

Amarok Comfortline
дупла кабина 5 седишта

2.0 l TDI® - EURO5
®

2.0 l TDI - EURO5
3.0 l TDI® - EURO6
3.0 l TDI® - EURO6
®

3.0 l TDI - EURO6

Amarok Highline
дупла кабина 5 седишта

®

2.0 l TDI - EURO5
2.0 l TDI® - EURO5
3.0 l TDI® - EURO6
®

3.0 l TDI - EURO6
3.0 l TDI® - EURO6

AMAROK PA

kW

Вкупна
тежина (kg)

Код

Корисна носивост
(kg)

Цена EUR со
ДДВ+Царина+Акц
иза

Цена ден. со
ДДВ+Царина+Акц
иза

4MOTION® 6-степен
®
4MOTION 8-AUT
®
4MOTION 6-степен

S6BA34
S6BA3A
S6BA54

132
132
120

2820
2820
2920

€ 30.263
€ 32.355
€ 30.427

1.876.327 ден.
2.006.000 ден.
1.886.460 ден.

4MOTION® 6-степен
4MOTION® 8-AUT
®
4MOTION 6-степен
4MOTION® 6-степен
4MOTION® 8-AUT

S6BB34
S6BB3A
S6BB54
S6BB64
S6BB6A

132
132
120
150
150

2820
2820
2920
2920
2920

€ 31.942
€ 34.035
€ 32.105
€ 34.010
€ 36.104

1.980.400 ден.
2.110.146 ден.
1.990.533 ден.
2.108.623 ден.
2.238.445 ден.

4MOTION® 6-степен
4MOTION® 8-AUT
4MOTION® 6-степен
4MOTION® 8-AUT
®
4MOTION 8-AUT

S6BC34
S6BC3A
S6BC64
S6BC6A
S6BC8A

132
132
150
150
190

2820
2820
2920
2920
2920

€ 33.052
€ 35.145
€ 35.023
€ 37.117
€ 38.573

2.049.197 ден.
2.179.020 ден.
2.171.402 ден.
2.301.224 ден.
2.391.507 ден.

Ве молиме имајте во предвид, дека некои од посочените дополнителните опции бараат определени комбинации со други дополнителителни опции/или не можат да се комбинираат
Ве молиме, консултирајте ги Вашите индивидуални побарувања со Вашиот Volkswagen-Дилер. Само Вашиот Дилер може да ги провери Вашите барања за комбинирање на дополнителните
опции и да ја провери порачката во системот порачки.
TDI® и 4MOTION® sе запазени трговски марки на Volkswagen Group во Германија и други земји.
Увозникот го задржува правото на промени без предвремено известување.
Увозникот не сноси одговорност за печатните грешки.
Цените во ценовникот се од информативен карактер.
Поради новиот закон за акцизи, Ве молиме за точната цена на Вашата конфигурација да се консултирате со продажниот советник.

Trendline

Comfortline

Highline

Црн браник, напред
Браник во боја на возилото, напред
Без браник, позади
Црн браник со интегрирано скалило, позади
Хромиран браник со интегрирано скалило, позади
Решетка за воздух, црна со 1 хром лајснa
Решетка за воздух, црна со 2 хром лајсни
Рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во црна боја











Рачки на вратите и куќишта на ретровизорите во боја на возилото
Хромирани рамки на светлата за магла и хромиран долниот дел на куќиштата на ретровизорите
Калници, напред и позади
Челични бандажи 6.5J x 16, гуми 205 R16 C 110/108T
Алуминиумски бандажи "Posadas" 8J x 17, гуми 245/65 R17 111T
Алуминиумски бандажи "Manaus" 7.5J x 18, гуми 255/60 R18 112T x1
Челично резервно тркало со оригинална гума
Алулуминимско резервно тркало со оригинална гума
Сет алат и дигалка
ABS - антиблокирачки систем на сопирачките
ASR - контрола на пролизгување
EDL - електронска блокада на диференцијалот
ESP - електронска стабилизирачка програма
Диск сопирачки напред, барабани позади
Воздушно перниче за возач и совозач со можност за деактивирање на совозачкото перниче
Странични и завесни воздушни перничиња за возач и совозач
Две врати во возачката кабина
Две седишта во возачката кабина со висинско подесување
Простор за складирање под возачкото и совозачкото седиште
Наслон за раце во централната конзола
Две врати за влез во патничкиот простор
Триседна клупа со делливи седишта, неделлив наслон во патничкиот простор
Фабричко обложување на седиштата "Austin"
Фабричко обложување на седиштата "Kemisu"
Фабричко обложување на седиштата "Salipra"
Теписон на подот во возачката кабина
Теписон на подот во патничкиот простор
Термоизолациони зелено тонирани стакла
Затемнети странични прозори во патничкиот простор
Централно заклучување со далечинско управување, можност за отклучување одвнатре
Електрика на прозори, напред и позади
Надворешни ретровизори со електрично подесување и греење
Полуавтоматски клима уред "Climatic"
Двозонски автоматски клима уред "Climatronic"
Борд компјутер
Борд компјутер "Plus"
Темпомат
Сензори за паркирање, напред и позади
Подготовка за радио со два звучника
Радио уред "Composition Audio" со монохроматски дисплеј, четири звучници
Радио уред "Composition Media" со 6.33" екран во боја шувствителен на допир, шест звучници
Пoдготовка за мобилен телефон Bluetooth
Car-Net App-Connect
Пластичен трикрак волан, пластични дршка на менувачот и рачната кочница
Кожен трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочница во кожа
Кожен мултифинкционален трикрак волан, дршка на менувачот и рачната кочница во кожа
Регулирање на висината на фаровите
Дневни светла
Светла за магла, напред
Пушачки пакет
Наслони за глава за сите седиштата



























































































Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia











































Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

Сигурносни појаси со три точки на врзување за сите седиштата
Звучно и светлосно предупредување за неврзан појас на возачот
Звучно предупредување за запалени светла













 - сериски,  - опција, "-" - не се вградува, "б.д." - без доплата

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

AMAROK PA
ДОПОЛНИТЕЛНИ
Код

Загревање и климатизација

Радио

Заштита од кражба

Кука

Подна облога

Помош при паркирање

Внатрешност/
Функционалност

Comfortline

Highline

9AP









KH4

-

-

€ 358

22.171 ден.





Водено греење со тајмер
Водено греење со тајмер со далечинска контрола
Електричен дополнителен грејач

7VE
7VL
9M5

€ 1.291
€ 1.398
€ 316

80.073 ден.
86.701 ден.
19.580 ден.

€ 1.291
€ 316

80.073 ден.
19.580 ден.

€ 1.291
€ 1.398
€ 316

80.073 ден.
86.701 ден.
19.580 ден.

Радио систем "Composition Audio", USB и AUX-IN
приклучок, Bluetooth

ZI2

€ 522

32.380 ден.





-

-

Радио систем "Composition Media" сo 6,33" екран во
боја, засилувач на говор, гласовни команди, USB и
AUX-IN приклучок, Car-Net App-Connect, Bluetooth

ZI4

€ 1.248

77.406 ден.

€ 726

45.027 ден.





Навигациски систем "Discover Media" сo 6,33" екран
во боја, засилувач на говор, гласовни команди, USB и
AUX-IN приклучок, Car-Net App-Connect, Bluetooth

RI7

€ 1.854

114.967 ден.

€ 1.390

86.168 ден.

€ 639

39.617 ден.

SD картичка со мапи за Источна Европа
SD картичка со мапи за Западна Европа
Car-Net Guide & Inform: договор за 3 години

7QE
7RE
Z99

б.д.
б.д.
б.д.

б.д.
б.д.
б.д.

б.д.
б.д.
б.д.

б.д.
б.д.
б.д.

б.д.
б.д.
б.д.

б.д.
б.д.
б.д.

Електричен приклучок за надворешна употреба

IS1

€ 65

4.038 ден.

€ 65

4.038 ден.

€ 65

4.038 ден.

7AL

-

-

€ 338

20.952 ден.

€ 338

20.952 ден.

7AS

-

-

€ 338

20.952 ден.

€ 338

20.952 ден.

ZDE

€ 332

20.571 ден.

-

-

-

-

ZDG

€ 332

20.571 ден.

-

-

-

-

8QK
8QJ
8QM

€ 31
€ 60
€ 60

1.905 ден.
3.733 ден.
3.733 ден.

€ 31
€ 60
€ 60

1.905 ден.
3.733 ден.
3.733 ден.

€ 31
€ 60
€ 60

1.905 ден.
3.733 ден.
3.733 ден.

Подготовка за кука (активирање на ESP
стабилизација на приколка)

1D7

€ 118

7.314 ден.

€ 118

7.314 ден.

€ 118

7.314 ден.

Кука

1D1

€ 397

24.609 ден.

€ 397

24.609 ден.

€ 397

24.609 ден.

ZB1













€ 123

7.619 ден.

€ 123

7.619 ден.

€ 275
€ 514

17.066 ден.
31.846 ден.

€ 275


17.066 ден.


Алармен систем со предупредувачка сирена,
контрола на патничкиот простор, поединечно
отаварање на вратите
Алармен систем со предупредувачка сирена,
контрола на патничкиот простор, истовремено
отаварање на вратите
Алармен систем со предупредувачка сирена,
контрола на патничкиот простор, поединечно
отаварање на вратите
Алармен систем со предупредувачка сирена,
контрола на патничкиот простор, истовремено
отаварање на вратите
2 клуча со далечинско управување
3 клуча со далечинско управување, еден фиксен
4 клуча со далечинско управување

Обложување со теписон на подот во кабината и
патничкиот простор
Обложување со гума на подот во кабината и
патничкиот простор

ZB2

€ 123

7.619 ден.

Сензори за паркирање, позади
Сензори за паркирање, напред и позади
Сензори за паркирање позади и камера за
паркирање, позади
Сензори за паркирање, напред и позади и камера за
паркирање, позади (само со ZI4 или RI7)

7X1
7X2

€ 415
-

25.751 ден.
-

7X7

€ 967

59.959 ден.

€ 828

51.350 ден.

€ 828

51.350 ден.

7X8

-

-

€ 1.040

64.454 ден.

€ 1.096

67.959 ден.

Фабричко обложување со синтетичка кожа
Кожни седишта "Vienna"
Седишта Alcantara
Кожен пакет: кожен волан, дршка на менувачот и
рачната кочница обложени со кожа
Мултифункционален кожен волан со контрола на
радио и борд компјутер, дршка на менувачот и
рачната кочница обложени со кожа, Темпомат, Борд
компјутер "Plus"

N0C
N1D
N2S

€ 58
-

3.581 ден.
-

€ 1.747
€ 764

108.338 ден.
47.389 ден.

€ 1.747
€ 589

108.338 ден.
36.494 ден.

ZA5

€ 209

12.952 ден.

-

-

-

-

ZA9

€ 667

41.370 ден.

-

-

-

-

ZM2

€ 730

45.255 ден.

€ 348

21.561 ден.





6XE

€ 130

8.076 ден.

-

-

€ 130

8.076 ден.

ZW1

€ 450

27.885 ден.

€ 450

27.885 ден.

€ 450

27.885 ден.

ZAW

€ 133

8.228 ден.









QL5

€ 189

11.733 ден.









7P4

€ 162

10.057 ден.

€ 162

10.057 ден.

€ 162

10.057 ден.

0S2

€ 254

15.771 ден.





-

-

YFA

€ 1.443

89.444 ден.

€ 1.443

89.444 ден.

€ 1.443

89.444 ден.

YFB

€ 1.449

89.825 ден.

€ 1.449

89.825 ден.

€ 1.449

89.825 ден.

YFC

€ 1.477

91.577 ден.

€ 1.477

91.577 ден.

€ 1.477

91.577 ден.

YFD

€ 1.127

69.864 ден.

€ 1.127

69.864 ден.

€ 1.127

69.864 ден.

Стилски пакет chrome II "PLUS", хромиран рол бар
"PLUS" на товарниот простор и странични хромирани
рол барови без скали, поставени под вратите

YFE

€ 1.761

109.176 ден.

€ 1.761

109.176 ден.

€ 1.761

109.176 ден.

Стилски пакет chrome III "PLUS", хромиран рол бар
"PLUS" на товарниот простор и странични хромирани
рол барови со скали, поставени под вратите

YFG

€ 1.789

110.929 ден.

€ 1.789

110.929 ден.

€ 1.789

110.929 ден.

YFH

€ 1.663

103.081 ден.

€ 1.663

103.081 ден.

€ 1.663

103.081 ден.

YJA

€ 488

30.246 ден.

€ 488

30.246 ден.

€ 488

30.246 ден.

YJB

€ 494

30.627 ден.

€ 494

30.627 ден.

€ 494

30.627 ден.

Надворешни ретровизори со електрично
подесување, греење и склопување
Зимски пакет: греење на седиштата во кабина со
посебна регулација за секое седиште, греење на
бризгалките на бришачите, напред
Централна конзола со раконаслон, простор за
ситници под раконаслонот, Простор за складирање
под возачкото и совозачкото седиште
Затемнети прозори во патничкиот простор,
термоизолациони зелено тонирани стакла напред
Лумбарна подршка за возач и совозач
Црн браник со интегрирана скала, позади
Стилски пакет chrome I, хромиран рол бар на
товарниот простор и странични рамни скали од
алуминиум, поставени под вратите
Стилски пакет chrome II, хромиран рол бар на
товарниот простор и странични хромирани рол
барови без скали, поставени под вратите
Стилски пакет chrome III, хромиран рол бар на
товарниот простор и странични хромирани рол
барови со скали, поставени под вратите
Стилски пакет matte black, црн рол бар на товарниот
простор и странични црни рол барови со скали,
поставени под вратите

Стилски пакет црн полиран "PLUS", црн полиран рол
бар "PLUS" на товарниот простор и странични црни
рол барови без скали, поставени под вратите
Рамни скали од алуминиум, поставени под вратите
Хромирани рол барови без скали, поставени под
вратите

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Trendline

Полуавтоматски клима уред "Climatic"
Двозонски автоматски клима уред "Climatronic"

Мултифункционален кожен волан со контрола на
радио и борд компјутер, дршка на менувачот и
рачната кочница обложени со кожа, Темпомат, Борд
компјутер "Plus"

Надворешност

ОПЦИИ

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

AMAROK PA
ДОПОЛНИТЕЛНИ
Код

Хромирани рол барови со скали, поставени под
вратите
Црни рол барови со скали, поставени под вратите
Црни полирани рол барови без скали, поставени под
вратите
Осветлување во страничните рол барови со
интегрирани LED светла
Подготовка за LED oсветлување во страничните рол
барови - само со YDB

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

ОПЦИИ
Trendline

Comfortline

Highline

YJC

€ 522

32.380 ден.

€ 522

32.380 ден.

€ 522

32.380 ден.

YJD

€ 528

32.761 ден.

€ 528

32.761 ден.

€ 528

32.761 ден.

YJE

€ 551

34.132 ден.

€ 551

34.132 ден.

€ 551

34.132 ден.

YDB

€ 182

11.276 ден.

€ 182

11.276 ден.

€ 182

11.276 ден.

NU2

б.д.

б.д.

б.д.

б.д.

б.д.

б.д.

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

AMAROK PA
ДОПОЛНИТЕЛНИ
Код

Товарен простор

Алки со преклопување за обезбедување на товарот
Систем шини во товарниот простор, две шини на
подот и по две шини на секоја од страниците на
товарниот сандак
Обложување на товарниот сандак со UV заштита и
заштита од абразивно оштетување, антрацит
Обложување на товарниот сандак со алуминиум
Алуминиумски поклопец со преклопување на
товарниот сандак
Пластичен поклопец со преклопување на товарниот
сандак во боја на возилото
Роло поклопец на товарниот сандак, црн
Хардтоп "Highline", со затемнети прозори, во боја на
возилото
Хардтоп "Basis", со термоизолациони прозори, во
боја на возилото
Светла за магла
Светла за магла во браникот со светла за
осветлување на кривините
Задно светло за магла
Bi-Xenon фарови со LED дневни светла, индикатор за
нивото на течноста за миење, LED осветлување на
таблиците

ОПЦИИ
Trendline

Comfortline

Highline

6B4

€ 20

1.219 ден.

€ 20

1.219 ден.

€ 20

1.219 ден.

YMG

€ 750

46.474 ден.

€ 750

46.474 ден.

€ 750

46.474 ден.

YMB

€ 887

55.007 ден.

€ 887

55.007 ден.

€ 887

55.007 ден.

YMJ

€ 827

51.274 ден.

€ 827

51.274 ден.

€ 827

51.274 ден.

YHA

€ 1.949

120.833 ден.

€ 1.949

120.833 ден.

€ 1.949

120.833 ден.

YHB

€ 3.387

209.972 ден.

€ 3.387

209.972 ден.

€ 3.387

209.972 ден.

YHC

€ 2.971

184.221 ден.

€ 2.971

184.221 ден.

€ 2.971

184.221 ден.

YHD

€ 3.459

214.467 ден.

€ 3.459

214.467 ден.

€ 3.459

214.467 ден.
207.839 ден.

YHE

€ 3.352

207.839 ден.

€ 3.352

207.839 ден.

€ 3.352

8WB

€ 198

12.266 ден.









8WH

€ 291

18.056 ден.

€ 87

5.409 ден.

€ 87

5.409 ден.

8TC













ZF5

€ 1.567

97.139 ден.

€ 1.567

97.139 ден.

€ 1.567

97.139 ден.

"Light & Sight" пакет II: Дневни светла со автоматска
"Leaving Home" и мануелна "Coming Home" функција,
сензор за дожд, внатрешен ретровизор со
автоматско затемнување, автоматско активирање на
фаровите

ZL2

€ 233

14.476 ден.

€ 233

14.476 ден.

€ 233

14.476 ден.

Алулуминимски фелни "Albany" 8J x 17, со полирана
површина, Гуми 245/65 R17 111T (црни)
Алулуминимски фелни "Cantera" 8J x 19, Гуми 255/55
R19 111T
Алулуминимски фелни "Korama" 6.5J x 16, Гуми
245/70 R16 111T (црни)

ZRG

-

-

€ 151

9.371 ден.

-

-

ZRM

-

-

€ 997

61.788 ден.

€ 498

30.856 ден.

ZRY

€ 359

22.247 ден.

-

-

-

-

Алулуминимски фелни "Milford" 8J x 19, Гуми 255/55
R19 111T, aлулуминимско резервно тркало со
оригинална гума

ZR7

-

-

€ 997

61.788 ден.

€ 498

30.856 ден.

Алулуминимско резервно тркало со оригинална гума

1G3

€ 295

18.285 ден.

€ 295

18.285 ден.

€ 295

18.285 ден.

Сигурносни завртки за алуминиумски бандажи

1PB

€ 44

2.743 ден.

€ 44

2.743 ден.





4MOTION®

Блокирање на диференцијалот на задната оска

1Y4

€ 670

41.522 ден.

€ 670

41.522 ден.

€ 670

41.522 ден.

Вкупна тежина

Вкупна тежина на возилото 3040 kg
Вкупна тежина на возилото 3080 kg - kaj EURO6
Појачана суспензија и амортизери позади (3+2
лиснати пружини)

0WL
01B

€ 242
€ 12

15.009 ден.
762 ден.

€ 242
€ 12

15.009 ден.
762 ден.

€ 242
€ 12

15.009 ден.
762 ден.

1BF

€ 230

14.247 ден.

€ 230

14.247 ден.

€ 230

14.247 ден.

Безбедност

Мерки за зголемена безбедност во возилото
Предупредувачки триаголник
Прва помош и триаголник
Противпожарен апарат

5C1
1T2
1T3
6A7

€ 172
€ 18
€ 27
€ 113

10.666 ден.
1.143 ден.
1.676 ден.
7.009 ден.

€ 172
€ 18
€ 27
€ 113

10.666 ден.
1.143 ден.
1.676 ден.
7.009 ден.

€ 172
€ 18
€ 27
€ 113

10.666 ден.
1.143 ден.
1.676 ден.
7.009 ден.

Палета на бои

Металик
Металик со перл ефект
Металик со мат ефект

€ 686
€ 686
€ 2.498

42.513 ден.
42.513 ден.
154.889 ден.

€ 686
€ 686
€ 2.498

42.513 ден.
42.513 ден.
154.889 ден.

€ 686
€ 686
€ 2.498

42.513 ден.
42.513 ден.
154.889 ден.

Тркала и гуми

*Cena EUR so DDV+Carina+Akciza

Porsche Skopje
Retail and Service
VW and VW Nutzfahrzeuge

Bul. Bosna i Hercegovina 4
1000 Skopje
Macedonia

Tel +389 2 26 03 734
Tel +389 2 26 26 366
Fax +389 2 26 26 466

