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Volkswagen Amarok 4X4 
 
ძრავი: 2,0 ლ. დიზელი 103კვტ (140ც.ძ.) 

გადაცემათა კოლოფი: 6 საფ. მექანიკა 

ფერი: რუხი მეტალიკი, შავი, ვერცხლისფერი 

სავარძლების მატერია:  ნაჭრის სალონი  

საბურავები: ალ. დისკები „‟ALDO” R17 245/65 

ზომები: სიგრძე:5181; სიგანე:1954; სიმაღლე:1834. 

საშუალო წვა: 8.0 ლ. 

Engine: 2,0l Diesel 103kW (140PS)  

Gearbox: 6 Step Manual 
Color: Grey Metallic, Black, Silver 
Cover of the Seats:  Veliour Seat-covering 

Wheels: Light-Alloy wheels ‘‘ALDO‘‘ R17 245/65 

Size: length:5181; Width:1954; Height:1834. 
Fuel Consumption (Combined): 8.0 L 

აღჭურვილობა:  

– 3-ადგილიაინი სავარძელი სალონის  უკანა 

ნაწილში 

– წინა ბამპერები ავტომობილის ფერში (ქრომის 

დეკორაციით) 

– გარეთა სარკეები ქრომის დეკორაციით 

– ელ. რეგულირებადი და თბობადი გარეთა 

გვერდითი სარკეები 

– რეზინის იატაკი სალონის წინა და უკანა ნაწილში 

– მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო 

სისტემა ABS +ASR, EDS 

– 6 აირ ბალიში (მძღოლისა და გვერდითა 

მგზავრის- წინა, გვერდითა და თავის აირ 

ბალიშები)  

– ელ. მართვადი შუშები ოთხივე კარზე 

– მექანიკურად რეგულირებადი წინა სავარძლები 
– სათადარიგო საბურავი ალუმინის დისკით 

– ქანჩი და დომგრატი 

– საფეხური უკანა ბამპერზე (ქრომირებული) 

Equipment:  
– Seat for 3 persons (in rear cab) 
– Front bumpers in body color (with chrome 

decoration) 
– Exterior mirrors with chrome decoration 

– Exterior mirrors, electrically operated and heated 

– Rubber floor 
– Antilock braking system ABS +ASR, EDS 
– 6 Airbags (For driver and front passenger - front- side 

and head airbags) 
– Electrical adjustable windows (for all dors) 
– Manual adjustable front seats 

– Spare wheel with original equipment tire 

– Tool kit 

– Footstep on rear bumper (chromed) 

 

– რადიოსისტემა “RCD 310“ 6-ხმის 

გამაძლიერებელი, CD-Player  MP3 

– 2 ზონიანი კლიმატ-კონტროლი 

– მულტიფუნქციონალური მაჩვენებელი 

/ბორდკომპიუტერი 

– ტყავის საჭე 

– წინა სანისლე ფარები 

– ცენტრალური ჩაკეტვის სისტემა 

– მაფრთხილებელი სამკუთხედი და პირველადი 

დახმარების აფთიაქი 

– Radio "RCD 310" with CD -player incl. MP3 

– Climate control 2 zone 

– Multifunction display /Boardcomputer 

– Leather steering wheel 

– Front fog lights 

– Central locking system 
– Warning triangle and first aid kit 

– გარანტია: 2 წელი გარბენის შეუზღუდავად – Warranty: 2 Years with no millage restriction 

 სტანდარტული ფასი:  32.400,00 $   Standard Price :  32.400,00 $ 

 
ახალი ფასი :  25 000, 00 $       New Price: 25 000, 00 $ 


