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Amarok 

MY 2016 

Confidencial 

Somente para uso interno pela VW 

e pela 

sua rede de concessionários 

Válido a partir da 

semana 23/16 
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Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Z8F P acote "Dark Label" ZRI Roda de liga- leve 16” (Korama)  e pneus 245/70 R16

Z8G P acote "Ultimate" ZRP P neus de uso misto 245/70  R16 P irelli S corpion AT R

ZDL S istema de alarme com comando remoto "keyless" P RG P neus de uso misto 245/65 R17 P irelli S corpion AT R

ZE 6
T ravamento central das portas, vidros e retrovisores com acionamento 

elétrico
P RH P neus de uso misto 255/60 R18 P irelli S corpion AT R

4K3 T ravamento central das portas com controle remoto e função "S AFE "  ZAG Roda de liga- leve 18” (Durban)  pretas e pneus 255/60 R18

8QE Chave tipo canivete com controle remoto (chave reserva simples) ZRM Roda de liga- leve 19” (Cantera)  e pneus 255/55 R19

ZF5
Faróis bixênon com luz  de condução diurna em LE D e indicador de ní vel 

de água do lavador do para-brisa
0W R P R técnico

ZS 2 Airbags laterais nos bancos dianteiros V 0A P R técnico

Oferta Atual - MY 16/16 

Válida para produção entre as

semanas 05/16 e 22/16

Configuração

Nova Oferta - MY 16/16

Válida para produção a partir da

semana 23/16

Configuração

Base 2HAA44 1 2HAA44 1

Opcionais
2HAA44 + ZDL + ZE6 + 8QE + 4K3 + ZRI + 

V0A
2

2HAA44 + ZDL + ZE6 + 8QE + 4K3 + ZRI + 

V0A
2

Base 2HAA44 + ZFA 3 2HAA44 + ZFA 3

Base 2HBA44 4 2HBA44 4

Opcionais
2HAB44 + ZDL + ZE6 + 8QE + 4K3 + ZRI + 

V0A
5

2HAB44 + ZDL + ZE6 + 8QE + 4K3 + ZRI + 

V0A
5

Base 2HBA44 + ZFA 6 2HBA44 + ZFA 6

Base 2HBA34 7 2HBA34 7

Base 2HBB3A 9 2HBB3A 9

Opcionais 2HBB3A + PRG 10 2HBB3A + PRG 10

Base 2HBB3X 11 CANCELADA -

Base 2HBB34 + PRG 12 CANCELADA -

Base 2HBB3A + Z8F + ZAG + ZS2 + 0WR + PRH 13 2HBB3A + Z8F + ZAG + ZS2 + 0WR + PRH 11

Base 2HBC3A 14 2HBC3A 12

Opcionais 2HBC3A+ ZF5 15 CANCELADA -

2HBC3A + ZF5 + ZS2 13

2HBC3A + ZF5 + ZS2 + ZRM 14

Base 2HBC34 16 CANCELADA -

Base 2HBC3A + Z8G + ZS2 + ZRM 17 2HBC3A + Z8G + ZS2 + ZRM 15

C
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Amarok S Cabine Simples 4x4 MT 140cv / 2HAA44

Amarok S Cabine Simples 4x4 MT 140cv - Chassi Cab / 2HAA44 + ZFA

Amarok Trendline Cabine Dupla 4x2 AT 180cv / 2HBB3X

C
ab

in
e

 D
u

p
la

Amarok S Cabine Dupla 4x4 MT 140cv / 2HBA44

Amarok S Cabine Dupla 4x4 MT 140cv - Chassi Cab / 2HBA44 + ZFA

Amarok SE Cabine Dupla 4x4 MT 180cv / 2HBA34

Amarok Trendline Cabine Dupla 4x4 AT 180cv / 2HBB3A

Amarok Trendline Cabine Dupla 4x4 MT 180cv / 2HBB34

2HBA34 + ZRPOpcionais 2HBA34 + ZRP

Amarok MY 16 / 16   -   Oferta válida a partir da semana 23/16

Amarok Trendline Série "Dark label" Cabine Dupla 4x4 AT 180cv / 2HBB3A + Z8F

Amarok Highline Cabine Dupla 4x4 AT 180cv / 2HBC3A

Amarok Highline Cabine Dupla 4x4 MT 180cv / 2HBC34

Amarok Highline Série "Ultimate" Cabine Dupla 4x4 AT 180cv / 2HBC3A + Z8G

8 8
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Diagrama de Oferta MY16 

Amarok S CS 

Referente à lista de 

preços de 01/04/2016 

Model Code Edição Validade MBV Preço (R$) 

AR – Tear Austin cinza  

Acabamento Interno 

2HAA44  X9G / 1 25.01.2016 116.990 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Câmbio Tração  

Mecânico 4x4 

Principais Itens de Série 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

P8P8 – Prata Vegas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

–  ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Acendedor de cigarros 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito) 

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado - Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Brake-light com iluminação da caçamba 

– Console central entre os bancos dianteiros com porta-objetos 

– Conta-giros  

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina 

– Ganchos para amarração de carga na caçamba  

– Lanterna de neblina traseira 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Motor 2.0 TDI Turbo diesel 140cv e torque de 34,7 kgfm 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up 

– Para-choque traseiro em preto com estribo integrado 

– Pneus de uso misto 205 R16 Pirelli Scorpion ATR 

– Protetor do cárter 

– Retrovisores externos com acionamento manual 

Principais Itens de Série (continuação) 

– Revestimento do assoalho em borracha 

– Rodas em aço  de 16“ 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

–Transmissão manual de 6 marchas 

–Tração "4Motion" 4x4 selecionável com reduzida 

–Travamento manual das portas 

– Vidros com acionamento manual 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– 2 alto-falantes dianteiros 

– 2 alças de segurança no teto  

Descrição Preço (R$)

1 Base 116.990

2
Módulo elétrico, alarme e rodas de liga-leve de 16" com 

pneus 245/70 R16 normais (não são de uso misto)
120.366

. Vidros com acionamento elétrico

. Travamento central das portas com controle remoto

Módulo Elétrico

ZDL

PR técnico

8QE

4K3

ZRI

Sistema de alarme com comando remoto “keyless” 

V0A

Sistema de Alarme com comando remoto "keyless"

ZE6

Chave canivete com controle remoto (chave reserva simples)

Configurações

2HAA44 

+ ZDL + ZE6 + 8QE 

+ 4K3 + ZRI + V0A

2HAA44

Roda de liga-leve 16" (Design Korama) e pneus 245/70 R16

. Retrovisores externos com regulagem  elétrica e aquecíveis
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Diagrama de Oferta MY16 

Amarok S CS 140cv – Chassi Cab 

(Versão exclusiva para Vendas Corporativas) 

 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

AR – Tear Austin Cinza  

Acabamento Interno 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICA: 

8E8E – Prata 

Sargas 

Model Code Edição Validade MBV Preço (R$) 

2HAA44 + 

ZFA 
X9G / 1 25.01.2016 

Câmbio Tração 

Mecânico 4x4 

Principais Itens de Série 

–  ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Acendedor de cigarros 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito) 

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado - Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Brake-light  

– Console central entre os bancos dianteiros com porta-objetos 

– Conta-giros  

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up 

– Pneus de uso misto 205 R16 Pirelli Scorpion ATR 

– Protetor do cárter 

– Retrovisores externos com acionamento manual 

– Revestimento do assoalho em borracha 

– Rodas em aço  de 16“ 

 

–Transmissão manual de 6 marchas 

– Tração "4Motion" 4x4 selecionável com reduzida 

– Travamento manual das portas 

– Vidros com acionamento manual 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– 2 alto-falantes dianteiros 

– 2 alças de segurança no teto  

Descrição Preço (R$)

3 Base com pneus de uso misto 205 R16 112.990

Configurações

ZFA

Chassi Cab

. Sem para-choque traseiro (com para-choque  e lanternas traseira  provisórias para 

movimentação)

2HAA44 + ZFA

. Sem para-barros

. Sem caçamba

Principais Itens de Série (continuação) 

Conforme política de descontos de 

Vendas Corporativas 
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– ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Acendedor de cigarros 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito)  

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado -  Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido 

basculante 

– Brake-light com iluminação da caçamba  

– Conta-giros 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Descansa-braço central com porta-objetos 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina 

– Friso na calha do teto  

– Ganchos para amarração de carga na caçamba  

– Lanterna traseira de neblina 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Motor 2.0 TDI Turbo diesel 140cv e torque de 34,7kgfm 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up  

– Para-choque traseiro em preto com estribo integrado 

– Pneus de uso misto 205 R16 Pirelli Scorpion ATR 

–Protetor do cárter 

– Retrovisores  externos com acionamento manual 

Diagrama de Oferta MY16 

 Amarok S CD 

Model Code Edição 

X9G / 1 

Validade MBV 

25.01.2016 

Preço (R$) 

125.990 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Câmbio 

Mecânico 

Tração  

4x4 

Principais Itens de Série 

AR – Tear Austin cinza  

Acabamento Interno 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

P8P8 – Prata Vegas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

–  Revestimento do assoalho em carpete  

– Rodas em aço  de 16“ 

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras  para criança 

no banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Transmissão manual de 6 marchas 

– Travamento manual das portas 

–Tração "4Motion" 4x4 selecionável com reduzida 

– Vidros com acionamento manual 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– 2 alto-falantes dianteiros 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco 

traseiro 

– 4 alças de segurança no teto 

 

Principais Itens de Série (continuação) 

2HBA44  

Descrição Preço (R$)

4 Base 125.990

5
Módulo elétrico, alarme e rodas de liga-leve de 16" com 

pneus 245/70 R16 normais (não são de uso misto)
129.366

ZE6

Chave canivete com controle remoto (chave reserva simples)

Configurações

2HBA44 

+ ZDL + ZE6 + 8QE

+ 4K3 + ZRI + V0A

2HBA44

Roda de liga-leve 16" (Design Korama) e pneus 245/70 R16

. Retrovisores externos com regulagem  elétrica e aquecíveis

. Travamento central das portas com controle remoto

V0A

ZDL

PR técnico

8QE

4K3

ZRI

Sistema de alarme com comando remoto “keyless” 

. Vidros com acionamento elétrico

Sistema de Alarme com comando remoto "keyless"

Módulo Elétrico

Referente à lista de preços 

de 01/04/2016 
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Diagrama de Oferta MY15 

Amarok S CD 140cv – Chassi Cab 

(Versão exclusiva para Vendas Corporativas) 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

AR – Tear Austin Cinza  

Acabamento Interno 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICA: 

8E8E – Prata 

Sargas 

Model Code Edição Validade MBV 

2HBA44  + 

ZFA 
X9G / 1 25.01.2016 

Câmbio Tração 

Mecânico 4x4 

– ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Acendedor de cigarros 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito)  

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado -  Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido 

basculante 

– Brake-light 

– Conta-giros 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC), Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Descansa-braço central com porta-objetos 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina 

– Friso na calha do teto  

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up  

– Pneus de uso misto 205 R16 Pirelli Scorpion ATR 

– Protetor do cárter 

– Retrovisores  externos com acionamento manual 

– Revestimento do assoalho em carpete  

Principais Itens de Série 

– Rodas em aço  de 16“ 

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras  para criança 

no banco traseiro 

– Transmissão manual de 6 marchas 

– Travamento manual das portas 

– Tração "4Motion" 4x4 selecionável com reduzida 

– Vidros com acionamento manual 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– 2 alto-falantes dianteiros 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco 

traseiro 

– 4 alças de segurança no teto 

 

Descrição Preço (R$)

6 Base 121.990

Configurações

ZFA

Chassi Cab

. Sem para-choque traseiro (com para-choque  e lanternas traseira  provisórias para 

movimentação)

2HBA44 + ZFA

. Sem para-barros

. Sem caçamba

Principais Itens de Série (continuação) 

Preço (R$) 

Conforme política de descontos de 

Vendas Corporativas 
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– ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Acendedor de cigarros  

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito)  

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Brake-light com iluminação da caçamba  

– Conta-giros 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) com Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Descansa-braço central com porta-objetos 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina 

– Friso na calha de teto 

– Ganchos para amarração de carga na caçamba  

– Lanterna de neblina traseira 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Motor 2.0 TDI biturbo diesel 180cv e torque de 40,8kgfm 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up 

– Para-choque traseiro em preto com estribo integrado 

– Pneus 245/70 R16 

– Protetor do cárter 

– Retrovisores externos com regulagem elétrica e aquecíveis 

– Revestimento do assoalho em carpete 

– Rodas de liga-leve de 16“ - Korama 

– Rádio RCD320, CD-player, entradas SD-Card e USB e 

Bluetooth 

Diagrama de Oferta MY16 

 Amarok SE 

Model Code 

2HBA34 

Edição 

X9G / 1 

Validade MBV 

25.01.2016 

Preço (R$) 

128.834 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Câmbio 

Mecânico 

Tração 

4x4 

Principais Itens de Série 

AR – Tear Austin cinza  

Acabamento Interno 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

P8P8 – Prata Vegas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

– Sistema de alarme com comando remoto “keyless”  

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras  para criança 

no banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Transmissão manual de 6 marchas 

– Tração "4Motion" 4x4 selecionável com reduzida 

–  Travamento central das portas com controle remoto  

–  Vidros com acionamento elétrico 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– 2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes 

traseiros 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco 

traseiro 

– 4 Alças de segurança no teto 

 

 

Principais Itens de Série (continuação) 

–  

Descrição Preço (R$)

7 Base 128.834

8 Pneus de uso misto 245/70 R16 Pirelli Scorpion ATR 131.347

PRG

Configurações

2HBA34 + ZRP

2HBA34

Pneus de uso misto 245/70 R16 Pirelli Scorpion ATR

Referente à lista de preços 

de 01/04/2016 
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Diagrama de Oferta MY16 

 Amarok Trendline Automática 4X4  

Câmbio Model Code Edição Validade MBV Preço (R$) 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Tração 

Acabamento Interno 

HV – Tear Trail cinza 

Principais Itens de Série 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

P8P8 – Prata Vegas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

Principais Itens de Série (continuação) 

– ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alças de apoio na coluna dianteira e traseiras (lados direito e 

esquerdo)  

– Ar condicionado – Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e 

passageiro) 

– Capas dos retrovisores e maçanetas das portas na cor da  

pick-up 

– Computador de bordo 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) com Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em 

Subida (HSA) 

– Controle Eletrônico de Velocidade (piloto automático) 

– Descansa-braço central  com porta-objetos  

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina com luz estática para conversão 

– Friso na calha do teto 

– Ganchos para amarração de carga na caçamba  

– Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo 

– Lanterna  de neblina traseira 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Moldura das caixas rodas na cor da pick-up 

– Motor 2.0 TDI biturbo diesel 180cv e torque de 40,8kgfm para 

MT e 42,8kgfm para AT 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up com frisos cromados 

superiores 

– Para-choque traseiro em preto com estribo integrado 

– Pneus 245/65 R17  

– Protetor do cárter  

– Rádio RCD320 , CD-player, entradas SD-Card e, USB e 

Bluetooth 

– Regulagem elétrica de altura dos faróis 

– Retrovisores externos com regulagem elétrica e aquecíveis 

– Revestimento do assoalho em carpete 

–  Revestimento parcial das alavancas de câmbio e de freio em 

couro 

– Rodas de liga-leve de 17“ - Aldo 

– Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro 

– Sistema de alarme com comando remoto “keyless”  

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras  para criança 

no banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Transmissão automática de 8 marchas  

– Travamento central das portas com controle remoto  

– Tração "4Motion" 4x4 permanente 

– Vidros com acionamento elétrico 

– Volante com ajuste de altura e profundidade 

– Volante de direção multifuncional em couro com comandos 

para p sistema de som, computador de bordo e telefone celular 

– 2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes 

traseiros  

– 2 tomadas de 12V na cabine  

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco 

traseiro 

– 4 Alças de segurança no teto 

 

Automático 2HBB3A X9G / 2 25.01.2016 147.450 4x4 

Descrição Preço (R$)

9 Base 147.450

10 Pneus de uso misto 245/65 R17 ìrelli Scorpion ATR 148.799

Pneus de uso misto 245/65 R17 Pirelli Scorpion ATR

2HBB3A

+ PRG

PRG

2HBB3A

Configurações

Referente à lista de preços 

de 01/04/2016 



B-VLP 

 
9 Ed. 10 – 06.04.2016 

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor. 

–  Revestimento do assoalho em carpete 

– Revestimento parcial das alavancas de câmbio e de freio em 

couro 

– Revestimento parcial dos bancos em couro alcantara 

– Rodas de liga-leve de 18“ pretas - Duban 

– Santantônio e estribos em preto fosco, faixas laterias e tapetes 

da cabine com logo “Dark Label” 

– Sensores de estacionamento dianteiro e traseiros 

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no 

banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Transmissão automática de 8 marchas  

– Travamento central das portas com controle remoto  

– Tração “4Motion” 4x4 permanente 

– Vidros com acionamento elétrico 

– Vidros verdes escurecidos na janela e portas traseiras 

– Volante com regulagem de altura e profundidade 

– Volante de direção multifuncional em couro com comandos 

para sistema de som, computador de bordo e telefone celular 

– 2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes 

traseiros 

– 2 tomadas de 12V na cabine 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco 

traseiro 

– 4 alças de segurança no teto 

 

 

 

– ABS off-road, EDL (Bloqueio Eletrônico do Diferencial), TCS 

(Controle Eletrônico de Tração), BAS, EBD e RBS 

– Airbags laterias nos bancos dianteiros (cabeça e torax) 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alças de apoio na coluna dianteira e traseira (lados direto e 

esquerdo)  

– Antena incorporada à carcaça do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado Climatic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e passageiro) 

– Bancos dianteiros com ajuste lombar (motorista e passageiro) 

– Capas dos retrovisores e maçanetas das portas em preto 

– Computador de bordo 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) com Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em Subida 

(HSA) 

– Controle Eletrônico de Velocidade (piloto automático) 

– Descansa-braço central com porta-objetos 

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina com luz estática para conversão 

– Friso na calha do teto 

–Gaveta sob o banco do motorista 

– Lanterna de neblina traseira 

– Lanternas traseiras com lente escurecida e luz da placa de 

licença em LED 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Moldura central do painel de instrumentos em cinza 

– Molduras das caixas rodas na cor da pick-up 

– Motor 2.0 TDI biturbo diesel 180cv e torque de 42,8kgfm  

– Para-barro 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up  

– Para-choque traseiro em preto com estribo integrado 

– Pneus de uso misto 255/60 R18 Pirelli Scorpion ATR 

– Protetor do cárter  

– Rádio RCD320, CD-player, entrada SD-Card, USB e Bluetooth 

– Regulagem elétrica do facho do farol 

– Retrovisores externos com regulagem elétrica e aquecíveis 

 

 

 

 

Diagrama de Oferta MY15 

 Amarok Trendline  Série “Dark Label” 

Câmbio 

 

Automático 

 

Model Code 

2HBB3A+Z8F 

+ZAG+ZS2 

+0WR + PRH 

Edição 

X9G / 2 

Validade MBV Preço (R$) 

 

154.990 

 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Tração 

 

4x4 

 

Acabamento Interno 

HS – Revestimento dos bancos parcialmente 

em couro Alcantara 

Principais Itens de Série 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

 

8E8E – Prata 

Sargas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

 

2T2T – Preto Mystic 

Principais Itens de Série (continuação) 

 

 

 

25.01.2016 

Descrição Preço (R$)

11 Base 154.990

Z8F Pacote "Dark Label"

ZS2 Airbags laterais nos bancos dianteiros

ZAG Rodas de liga-leve 18" - Design Durban escurecidas

PRH Pneus 255/60 R198 ATR (de uso misto)

0WR PR técnico

2HBB3A

+ Z8F + ZAG + ZS2

+ 0WR + PRH

Configurações

Referente à lista de preços 

de 01/04/2016 



B-VLP 10 Ed. 10 – 06.04.2016 

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor. 

Principais Itens de Série 

– ABS off-road, EDL (bloqueio eletrônico do diferencial), TCS 

(controle eletrônico de tração), BAS, EBD e RBS 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Alça de apoio na coluna dianteira (lado direito) e traseiras (lados 

direito e esquerdo)  

– Antena incorporada à capa do retrovisor esquerdo 

– Ar condicionado digital de duas zonas Climatronic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e passageiro) 

– Capas dos retrovisores parcialmente cromadas e maçanetas na 

cor da pick-up 

– Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e 

traseiros 

– Computador de bordo 

– Controle eletrônico de velocidade (piloto automático) 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) com Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em Subida 

(HSA) 

– Descansa-braço central com porta-objetos  

– Desembaçador do vidro traseiro 

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina com luz estática de conversão 

– Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo 

– Grade do radiador pintada em preto brilhante com frisos 

cromados duplos 

–Lanterna traseira de neblina 

– Limpador do para-brisa com temporizador variável 

– Moldura das caixas de rodas na cor da pick-up 

– Motor 2.0 TDI biturbo diesel  de 180cv  e  torque de 42,8kgfm 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up com frisos cromados nas 

grades superiores e inferiores 

– Para-choque traseiro cromado com estribo integrado 

– Pneus 255/55 R18  

– Protetor do cárter 

– Rádio RNS315 com sistema de navegação integrado (sem USB) 

–Regulagem elétrica da altura dos faróis 

– Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecíveis e 

com rebatimento 

Diagrama de Oferta MY16 

 Amarok Highline Automática 

  Câmbio Model Code Edição Validade MBV Preço (R$) 

HV – Revestimento parcial em couro Vienna cinza 

 

Acabamento Interno 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Tração 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

P8P8 – Prata Vegas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

Principais Itens de Série (continuação) 

– Revestimento do assoalho em carpete 

– Revestimento  parcial da alavanca de câmbio e de  freio em 

couro 

– Rodas de liga-leve de 18“ - Durban 

– Sensor crepuscular (acendimento auttomático dos faróis) com 

a função “coming and Leaving home” e luz de condução diurna 

– Sistema de alarme com comando remoto “keyless”  

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no 

banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Travamento central das portas com controle remoto 

– Transmissão automática de 8 marchas  

– Tração "4Motion" 4x4 permanente 

– Vidros com acionamento elétrico 

– Volante de direção multifuncional em couro com comando para 

o sistema de som, computador de bordo e telefone celular 

– 2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes 

traseiros 

– 2 tomadas de 12V na cabine e uma na caçamba 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis  no 

banco traseiro  

– 4 alças de segurança no teto  

 

 

–  

Automático 2HBC3A X9G / 1 25.01.2016 161.990 4x4 

Descrição Preço (R$)

12 Base 161.990

13 Faróis bixênon e airbagas laterais dianteiros 168.076

14
Faróis bixênon, airbagas laterais dianteiros e rodas de liga-

leve de 19"
170.373

ZS2

ZF5

Airbags laterais nos bancos dianteiros

Rodas de liga-leve de 19" 

. Rodas de liga-leve 19" - Design Cantera /  Pneus 255/55 /  Estepe em Liga-Leve

Faróis bixênon com luz de condução diurna em LED e indicador de nível de água do lavador do para-

Configurações

2HBC3A

2HBC3A + ZF5 + ZS2

2HBC3A + ZF5 + ZS2 

+ ZRM

ZRM

Referente à lista de 

preços de 01/04/2016 



B-VLP 11 Ed. 10 – 06.04.2016 

* Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor. 

Principais Itens de Série 

– ABS off-road, EDL (bloqueio eletrônico do diferencial), TCS 

(controle eletrônico de tração), BAS, EBD e RBS 

– Airbag para motorista e passageiro 

– Airbags laterais dianteiros 

– Ar condicionado digital de duas zonas Climatronic 

– Bancos dianteiros com ajuste de altura (motorista e passageiro) 

– Bancos dianteiros com ajuste lombar (motorista e passageiro 

– Bancos dianteiros com sistema de aquecimento 

– Capas dos retrovisores parcialmente cromadas e maçanetas na 

cor da pick-up 

– Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e 

traseiros 

– Computador de bordo 

– Controle eletrônico de velocidade (piloto automático) 

– Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) com Controle 

Automático de Descida (HDC) e Assistente para Partida em Subida 

(HSA) 

– Descansa-braço central com porta-objetos  

– Direção hidráulica 

– Faróis de neblina com luz estática de conversão 

– Faróis bixênon com luz de condução diurna em LED 

– Gaveta sob o banco dianteiro esquerdo 

– Grade do radiador pintada em preto brilhante com frisos 

cromados duplos 

– Lanterna traseira de neblina  

– Lanternas traseira escurecidas e luz da placa em LED 

–Moldura das caixas de rodas na cor da pick-up 

– Motor 2.0 TDI biturbo diesel  de 180cv  e  torque de 42,8kgfm 

– Para-barros 

– Para-choque dianteiro na cor da pick-up com frisos cromados nas 

grades superiores e inferiores 

– Para-choque traseiro cromado com estribo integrado 

– Pedaleiras com cobertura em alumínio 

– Pneus 255/55 R19  

– Protetor do cárter 

– Rádio RNS315 com sistema de navegação integrado (sem USB) 

– Regulagem elétrica da altura dos faróis 

– Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecíveis e 

com rebatimento 

Diagrama de Oferta MY16 

 Amarok Highline Série “Ultimate”  

Câmbio Model Code Edição Validade MBV Preço (R$) 

HS – Revestimento dos bancos parcialmente 

em couro Alcantara 

Acabamento Interno 

Vendas & Marketing

Marketing do Produto

Tração 

Cores 

SÓLIDA: 

 

B4B4 - Branco 

Cristal 

METÁLICAS: 

8E8E – Prata 

Sargas 

M4M4 – Cinza Iron 

PEROLIZADA: 

2T2T – Preto Mystic 

Principais Itens de Série (continuação) 

– Revestimento  parcial da alavanca de câmbio e de  freio em 

couro 

– Revestimento parcial dos bancos em couro alcantara 

– Rodas de liga-leve de 19“ - Cantera 

– Santantônio em aço inoxidável e estribos planos em alumínio, 

faixas laterais e tapetes da cabine com logo “Ultimate” 

– Sensor crepuscular (acendimento automático dos faróis) com a 

função “coming and leaving home” e sensor de chuva 

– Sistema de alarme com comando remoto “keyless”  

– Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no 

banco traseiro 

– Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave 

– Travamento central das portas com controle remoto 

– Transmissão automática de 8 marchas  

– Tração "4Motion" 4x4 permanente 

– Vidros com acionamento elétrico 

– Vidros escurecidos nas porta traseiras e na janela traseira 

– Volante de direção multifuncional em couro com comando para 

o sistema de som, computador de bordo e telefone celular 

– 2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes 

traseiros 

– 2 tomadas de 12V na cabine e uma na caçamba 

– 3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis  no 

banco traseiro 

–  

Automático 
2HBC3A + Z8G 

+ ZRM + ZS2 
X9G / 1 25.01.2016 176.990 4x4 

Descrição Preço (R$)

15 Base 176.990

Rodas de liga-leve de 19" 

. Rodas de liga-leve 19" - Design Cantera /  Pneus 255/55 /  Estepe em Liga-Leve

ZS2 Airbags laterais nos bancos dianteiros

Z8G Pacote "Ultimate"

Configurações

2HBC3A + Z8G + 

ZRM + ZS2

ZRM

Referente à lista de 

preços de 01/04/2016 


