
 

Hoogwaardig interieur en geavanceerde technologie voor Volkswagen Amarok  

 

 Fraai interieur met nieuw dashboard en innovatieve features waaronder 14-voudig 

instelbare ergoComfort stoelen en Discover Media infotainment met online diensten 

 Enige pick-up in segment met standaard een 3.0-liter V6 turbodieselmotor 

 Topsnelheid: 193 km/u, maximaal 165 kW/224 pk vermogen en 550 Nm trekkracht 

 

Leusden, 25 mei 2016 – Volkswagen Bedrijfswagens geeft nieuwe foto’s en informatie vrij van de 

nieuwe Amarok. Deze pick-up van Volkswagen wordt standaard voorzien van een krachtige 3.0 

TDI V6 motor, een geheel vernieuwd dashboard en tal van nieuwe features. Voor de bestuurder en 

voorpassagier biedt de Amarok 14-voudig instelbare ergoComfort stoelen, die zich onderscheiden 

vanwege hun ergonomische eigenschappen. 

 

De nieuwe pick-up van Volkswagen voelt zich zowel op gebaande als ongebaande paden uitstekend thuis, 

mede dankzij het maximumkoppel van 550 Newtonmeter en een vermogen van 165 kW/224 pk van de 

sterkste versie van de 3.0 TDI- motor. Hij kan een topsnelheid van 193 km/u* bereiken en accelereert van 

0-100 km/u in slechts 7,9 seconden*. 

 

Met zijn hoogwaardige interieur onderstreept de nieuwe Amarok hoe elegant en comfortabel on- en 

offroad rijden kan zijn. Ondanks zijn imposante afmetingen verloopt het in- en uitstappen eenvoudig. De 

portieren zwaaien ver open en afhankelijk van de uitvoering maken handgrepen op de A- en B-stijlen het 

in- en uitstappen zeer comfortabel. 

 

Belangrijke highlights in het interieur van de nieuwe Amarok zijn de nieuwe, optioneel verkrijgbare 

elektrisch verstelbare ergoComfort stoelen voor de bestuurder en voorpassagier. Deze 14-voudig 

instelbare stoelen kunnen op basis van individuele afmetingen worden afgesteld. De zithoogte en 

lengtepositie kunnen via een druk op een knop worden aangepast. Ook de breedte van de lendensteunen is 

instelbaar, evenals de hoek van de rugleuning en de zitting. De diepte van de stoel is handmatig 

instelbaar. Deze ergoComfort stoelen zijn inmiddels gecertificeerd met het ARG-label van de Aktion 

Gesunder Rücken e.V. 

 

Het nieuw ontworpen dashboard springt direct in het oog. Opvallende designelementen zijn onder meer 

de horizontale lijnen, de duidelijke scheiding tussen de verschillende oppervlakken en de precisie van de 

vouwen en hoeken. Het achterwege laten van ronde vormen en de focus op horizontale en verticale lijnen 



 

verlenen het interieur een opvallend en modern voorkomen. Tal van opbergmogelijkheden 

veraangenamen het leven voor de inzittenden. 

 

Het multifunctionele stuurwiel maakt het voor de bestuurder eenvoudig om de radio, telefoon of het 

multifunctionele beeldscherm te bedienen. De 8-traps automaat kan worden bediend via de nieuwe, 

optionele schakelpaddles achter het stuur, terwijl de frameloze binnenspiegel samen met het optionele 

Licht & Zicht Pakket het hoogwaardige karakter van het Amarok onderstrepen. 

 

Bovenop de middenconsole, recht in het blikveld van de bestuurder, bevindt zich het 

infotainmentsysteem, voor een doordachte, ergonomische bediening. Dit infotainmentsysteem kan 

uitgerust worden met Car-Net diensten zoals App Connect en Guide & Inform. Via App Connect is het 

mogelijk om smartphone-apps via een USB-interface te integreren om ze vervolgens via het touchscreen 

van het infotainmentscherm te bedienen. Guide & Inform breidt de mogelijkheden van het 

navigatiesysteem verder uit met actuele online informatieservices, waaronder realtime online 

verkeersinformatie. Het navigatiesysteem ‘Discover Media’ wordt standaard geleverd met DAB+ digitale 

radio. 

 

Zowel het ‘Composition Media’ als ‘Discover Media’ infotainmentsysteem is voorzien van digitale 

stemversterking die de communicatie in de auto ondersteunt. De handsfree microfoon versterkt 

stemgeluiden, zodat de bestuurder de inzittenden achterin bijvoorbeeld niet langer hoeft aan te kijken of 

zijn stem hoeft te verheffen om zichzelf verstaanbaar te maken. De passagiers achterin horen het 

stemgeluid van de bestuurder versterkt via de achterste luidsprekers. 

 

De ‘Park Pilot’ parkeerassistent zorgt samen met de ‘Rear View’ achteruitrijcamera voor extra 

gebruiksgemak en veiligheid.  

 

De nieuwe Volkswagen Amarok arriveert in het vierde kwartaal van 2016 in Nederland. De Nederlandse 

prijzen en specificaties worden later dit jaar bekend gemaakt. Consumenten die op de hoogte willen 

blijven, kunnen zich aanmelden op www.vwbedrijfswagens.nl/denieuweamarok. 

 

* = voorlopige waarde, afhankelijk van de uitvoering  
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Dit persbericht is ook te vinden op nieuws.vwbedrijfswagens.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen 

Tel: 033-494 9987 / e-mail: dennis.homberg@pon.com   

http://www.nieuws.volkswagen.nl/
mailto:dennis.homberg@pon.com

