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Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
În imaginile de la paginile următoare sunt redate și dotări opționale.
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Limbajul formelor
te lasă fără cuvinte.
Secțiune frontală plină de forță, geamuri laterale fără ramă, profil aerodinamic: Arteon invită la tăcere și contemplare. Iar cele două linii de
echipare vă oferă diferite variante de a adapta fastback-ul preferințelor
dumneavoastră. Cele două linii de echipare care pun accentul în mod
deosebit pe design se numesc Arteon Elegance și Arteon R-Line. Acestea
îndeplinesc chiar și cele mai ridicate pretenții, cu exteriorul lor aparte
și cu accentele deosebite de la interior. Arteon Elegance subliniază mai
ales latura exclusivă a modelului, în timp ce Arteon R-Line potențează
mai ales caracterul dinamic al modelului, dispunând de numeroase detalii
sport. Indiferent de versiunea pe care o veți alege, toate liniile de echipare
au ceva în comun: designul fascinant.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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Arteon R-Line
Accelerează pulsul de la prima privire: designul modelului Arteon R-Line
surprinde de la secțiunea frontală marcantă și până la perspectiva
posterioară, care emană forță atletică. Numeroasele detalii exterioare
speciale, precum eleronul negru gloss, blocurile optice spate cu o
puternică personalitate individuală și ramele cromate în formă de trapez
îi accentuează caracterul dinamic. Jantele din aliaj ușor de 20 de inchi
„Rosario“, disponibile opțional, au finisaj mat Dark Graphite și desăvârșesc
perfect alura atletică de ansamblu.

01

01 Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Montevideo“ accentuează caracterul sportiv
al modelului Arteon R-Line. SO
Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO

Arteon – Liniile de echipare

07

02 Semnătura luminoasă specială a farurilor cu LED se contopește vizual cu grila
radiatorului pe care este aplicată emblema R-Line, accentuând astfel secțiunea
frontală a modelului Arteon R-Line. R
03 Expresivă: bara de protecție R-Line din față. Semnătura „C“, desenată în
negru gloss, contrastează cu culoarea caroseriei, subliniind alura dinamică a
modelului Arteon R-Line. R

02

02

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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04 Potrivindu-se perfect cu plafonul interior negru, scaunele Top-Comfort acoperite cu piele ecologică Vienna și cu Alcantara neagră desăvârșesc designul de
ansamblu marcat de un stil elegant și totodată sportiv. Scaunele din față poartă
pe spătare emblema R-Line. Scaunul ergoConfort pentru șofer este deosebit de
benefic spatelui și asigură confort chiar și la drum lung. R
05 O întâmpinare impresionantă: pragurile acoperite cu oțel inoxidabil poartă
inscripția R-Line și continuă designul pretențios al modelului Arteon R-Line. R
06 Habitaclul modelului Arteon R-Line impresionează atât vizual, cât și palpabil.
De exemplu, datorită volanului sport multifuncțional îmbrăcat în piele, pe care
sunt aplicate cusături decorative și emblema R-Line, precum și decorul opțional
„Silver Rise“ din aluminiu. Și scaunele top confort vă invită să savurați cu toate
simțurile fiecare călătorie, fiind acoperite cu piele „Nappa“, disponibilă opțional,
iar pe secțiunile laterale interioare cu piele „Carbon Style“*. Scaunele acestea
sunt deosebit de rafinate și au, de asemenea, borduri și cusături decorative, precum
și emblema R-Line brodată. SO
04
* Piele șpăltuită.

05

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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Arteon Elegance
Trezește pasiuni amplificate la fiecare nouă întâlnire:
liniile cursive ale modelului Arteon Elegance. Fiecare
detaliu este o expresie grăitoare a limbajului designului său. De exemplu, bandourile cromate care învăluie
întreg automobilul, sau carcasele contrastante ale
oglinzilor exterioare cu finisaj cromat mat. Jantele din
aliaj ușor de 19 inchi „Chennai“ sunt o dotare opțională
și alături de inscripția Elegance aplicată pe profilul
mașinii au grijă să vă desprindeți și mai greu privirile
de la această mașină.

01

01 Detalii rafinate: carcasele oglinzilor exterioare cu finisaj cromat mat contrastează
elegant cu bandourile cromate strălucitoare ale geamurilor laterale. Pentru o mai
bună vizibilitate, luminile de semnalizare sunt integrate în oglinzile exterioare. E
Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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02

04

03

02 Blocurile optice spate cu tehnologie LED îi conferă modelului Arteon Elegance
o expresivitate deosebit de puternică. Fluxul luminii de semnalizare atrage în mod
R
special atenția. E
03 Jantele din aliaj ușor de 18" „Muscat“ sunt incluse în dotarea standard, garantându-vă apariții elegante în orice situație. E
04 Denumirea nu este o promisiune deșartă: inscripția Elegance aplicată pe
lateral se potrivește perfect cu detaliile cromate de la oglinzile exterioare și de
la geamurile laterale. E

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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05

05 Interiorul de calitate impresionează cu limbajul clar al formelor și cu materialele rafinate. Iluminarea
ambientală în combinație cu elementele de decor „Aluminiu mat“ creează accente aparte la bord. SO
06 Așezați-vă confortabil și bucurați-vă de lux: cu scaunul ergoComfort acoperit cu piele ecologică Nappa¹⁾
Mistral Grey și Raven Grey și rafinată cu cusături decorative contrastante. Relaxarea atinge cote maxime, datorită reglajelor opționale în 14 direcții, cu funcții opționale de masaj și de memorie²⁾, dar și grație suporturilor
lombare reglabile, precum și a spațiului generos de la nivelul capului și al picioarelor. SO

1) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale sunt acoperite cu piele ecologică Nappa.
2) Pentru scaunul șoferului sunt oferite opțional memoria și funcția de masaj.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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Arteon
Designul care atrage toate privirile. De exemplu, farurile LED cu lumini
de zi cu LED, care se integrează cursiv în designul marcant al secțiunii
frontale. Sau bandourile cromate de la geamurile laterale, care accentuează linia elegantă a plafonului caracteristic unui automobil fastback.
De aici, privirea ajunge la secțiunea posterioară marcată de forță, cu
blocurile optice spate elegante cu LED.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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02

01 Liniile clare și materialele de înaltă calitate creează o atmosferă deosebit de plăcută în interiorul modelului
Arteon. Detalii fine, precum inserțiile decorative „New Brushed Design“ subliniază eleganța interiorului. Iar luând
loc pe scaunele Top-Confort acoperitate cu materialul textil „Sideways“ Titan Black, fiecare călătorie devine
o reală plăcere. S

01

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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02 Sistemul de climatizare inclus în dotarea standard păstrează temperatura dorită în interiorul modelului
Arteon. Unitatea electronică de comandă înregistrează toate influențele importante, ca de exemplu razele solare
și temperatura exterioară, și în funcție de acestea, ventilează mai mult sau mai puțin aer rece în interior. S
Arteon – Liniile de echipare
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Atrage privirile.
Din orice unghi.
La fel de impresionante ca Arteon însuși, sunt și dotările sale pentru
confort. Datorită acestora, fiecare călătorie devine o experiență specială,
care vă va fascina toate simțurile.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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01 Călătoriți cu tot ceea ce vă este necesar: portbagajul de până la 563 litri este
generos pentru o limuzină de tip fastback, oferind suficient spațiu pentru bagaje
E
R
în călătorii. S
02 Hayonul mare conturează designul posterior al modelului Arteon și permite
R
accesul facil la portbagaj. E

03

03 Cu Arteon, călătoria relaxată începe încă înainte
de a porni la drum. Cu „Easy Open“, o scurtă mișcare
cu piciorul sub spatele mașinii este suficientă pentru
ca hayonul cu acționare electrică să se deschidă. Sistemul de închidere electrică întârziată permite apoi
din nou închiderea hayonului, la simpla apăsare a unui
buton. Astfel puteți încărca și descărca bagajele în
deplin confort. SO
* Disponibil doar pentru liniile de echipare Elegance si R-Line.

01
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07

08

05 Cu volanul multifuncțional îmbrăcat în piele²⁾, nu controlați doar direcția modelului Arteon, ci și toate
informațiile care sunt importante pentru dumneavoastră în timp ce conduceți. Pe ecranul color TFT de înaltă
rezoluție de 31 cm (12,3 inchi) al inovatorului Active Info Display¹⁾, aveți totul în câmpul dumneavoastră vizual
direct: de la informațiile clasice, precum cele oferite de turometru, vitezometru și kilometraj și până la detalii
privind călătoria sau sistemele de asistență a șoferului. Afișajul poate fi personalizat simplu, în funcție de
preferințele fiecărui șofer. SO

05

04

04 Eleganta trapă panoramică glisantă și rabatabilă¹⁾ a modelului Arteon este compusă dintr-un element
vitrat, care dispune de funcții electrice de rabatare și glisare. Astfel nu oferă doar panorame încântătoare și un
aspect elegant, ci, totodată, lumina care va inunda interiorul va crea impresia de spațiu și mai generos. SO

06 Display-ul head-up¹⁾ vă afișează informațiile referitoare la călătorie, în câmpul dumneavoastră vizual direct.
Viteza, indicatoarele de circulație, activitatea sistemelor de asistență, precum și avertizările și indicațiile
navigației sunt proiectate direct, pe un panou aflat în fața parbrizului. Astfel puteți citi imediat tot ceea ce este
important, concentrându-vă totuși în continuare asupra drumului. Când doriți, puteți coborî în bord display-ul
pe care sunt afișate datele. Fanta va fi închisă apoi la nivelul suprafeței bordului. SO
07 – 08 Sistemul de climatizare „Air Care Climatronic“ cu reglaje pe 3 zone le permite șoferului și pasagerului
din față, precum și pasagerilor din spate să-și seteze temperatura preferată, independent unii de alții. SO

06

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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1) Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line.
2) Pentru Elegance este disponibil și cu încălzire.
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10

09

09 Șoferul va lua loc pe scaunul ergoConfort deosebit de benefic pentru spate și care, adițional, oferă și
funcții de masaj și memorie. Pe locurile din față, puteți să vă bucurați adițional de sistemul de climatizare activă
a scaunelor: sistemul va ventila astfel aerul de-a lungul corpului, asigurând temperatura dorită și o aerisire
plăcută. Canalele de aer cu formă specială din capitonajele scaunului elimină umezeala și căldura, astfel încât
să vă simțiți excelent, chiar și la drum lung. SO
10 – 11 La bordul modelului Arteon veți beneficia de confort de primă clasă pe toate locurile. Bancheta le
oferă tuturor pasagerilor spațiu confortabil la nivelul capului și al picioarelor. Cotiera centrală rabatată integrează
un suport dublu pentru băuturi. Deosebit de practică: funcția care permite încărcarea în interiorul mașinii din
portbagaj, prin cotiera centrală a banchetei. Astfel puteți să transportați foarte simplu obiectele mai lungi, fără
R
a fi nevoit să rabatați bancheta. E

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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01

Accelerează pulsul și traficul de date.
Nu doar designul modelului Arteon a ales drumuri noi. La bordul acestui automobil vă

02

04

03

05

01 Funcția avansată de control prin intermediul gesturilor vă permite să utilizați sistemul de navigație
„Discover Pro”¹⁾ mai simplu și mai confortabil. Diferite
puncte din meniu pot fi accesate prin simpla executare a unor gesturi orizontale. Astfel, de exemplu, puteți
trece de la o melodie la alta, mișcând doar mâna. SO
02 Sistemul de sunet „DYNAUDIO Confidence“¹⁾ este
„croit“ cu precizie pe măsura interiorului automobilului, dispune de Surround-Sound, 10 difuzoare, Centerspeaker și Subwoofer și oferă o putere totală de
700 wați. Sunetul generat se ridică la un nivel excelent, atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei
care vă vor însoți la drum. SO

așteaptă, de asemenea, cele mai moderne dotări pentru comunicare și navigație, precum
și sistemul premium de sunet „DYNAUDIO Confidence“.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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03 Sistemul de navigație „Discover Pro“¹⁾ ²⁾ cu CarNet App-Connect inclus în echiparea standard poate
fi operat absolut intuitiv, cu ajutorul touchscreen-ului
TFT color acoperit cu sticlă, cu diagonala de 23,4 cm
(9,2 inchi). Acesta dispune și de senzori de proximita-

te, precum și de inovatoarea funcție de control prin
intermediul gesturilor. Numeroase puncte din meniu
pot fi accesate prin simpla executare a unor gesturi.
Sistemul cu o memorie utilizabilă liber de 10 GB dispune și de material cartografic instalat pentru Europa,
de 8 difuzoare, precum și de recepție radio FM și de o
unitate DVD. Aceasta poate reda muzică și din formatele MP3, AAC și WMA. Două slot-uri pentru carduri SD
și două interfețe USB, precum și o interfață de telefonie prin Bluetooth completează optim gama de dotări
multimedia. SO
04 Sistemul de navigație „Discover Media“²⁾ pentru
sistemul radio „Composition Media“ include un
touchscreen color TFT de 20,3 cm (8 inchi) cu senzori
de proximitate, material cartografic preinstalat pentru
Europa, precum și un CD-player compatibil MP3, AAC
și WMA și opt incinte acustice. Sistemul mai oferă și
două slot-uri pentru carduri SD, două interfețe USB,
precum și Bluetooth pentru telefoanele mobile. Iar cu

1) Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line.
2) Informații referitoare la specificul aplicabil fiecărei țări vă poate oferi
distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
3) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform”, trebuie încheiat
on-line un contract separat cu Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/Car-Net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit.
Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net „Guide & Inform“ este
posibilă exclusiv cu dotarea opțională „Discover Media“. De asemenea,
aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. un smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, prin intermediul Carstick-ului LTE opțional și cu sistemul de navigație Discover Media, puteți crea, de asemenea, foarte simplu și rapid,
o conexiune la internet pentru dispozitivul dumneavoastră de navigație sau pentru un Hotspot WiFi în interiorul automobilului. Serviciile
Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul nou
de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie
mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie
mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar
pentru utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net, vă recomandăm
în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie
mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de date!
Disponibilitatea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la
o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada
contractuală. Mai multe informații cu privire la Car-Net vă sunt puse
la dispoziție pe www.volkswagen.com/Car-Net și vă pot fi oferite de
către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire
la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul
dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.

serviciile on-line mobile Car-Net³⁾, pe care le puteți
utiliza după ce ați încheiat un contract separat cu
Volkswagen AG, sunteți mereu optim conectat, chiar
și atunci când vă aflați la drum. Adițional, vă recomandăm un CarStick LTE. Astfel puteți crea, rapid și simplu, o conexiune de internet pentru sistemul dumneavoastră „Discover Media“, având posibilitatea de
a utiliza deosebit de eficient serviciile Car-Net. SO
05 Sistemul radio „Composition Media“ dispune de
touchscreen color TFT de 20,3 cm (8 inchi) cu senzori
de proximitate și CD-player compatibil MP3 și WMA.
Cele opt difuzoare cu putere de 4x20 W transformă
sistemul într-o experiență multimedia aparte. Sistemul
mai oferă un slot pentru carduri SD, două interfețe
USB, precum și o interfață Bluetooth pentru telefoaneR
le mobile. E

Arteon – Conectivitate și Multimedia
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11 Car-Net App-Connect⁶⁾ vă transpune aplicațiile
smartphone-ului pe ecranul tactil al sistemului multimedia al mașinii: Apple CarPlay™, Google Android
Auto™ și MirrorLink® – vă stau la dispoziție toate cele
trei tehnologii principale de profil, oferindu-vă numeroase funcții adiționale. SO

06

08

09

10

(fără imag.) Interfața „Business”⁷⁾ cu LTE pentru telefonie îndeplinește standarde foarte ridicate privind
confortul, putând accesa wireless cartela SIM a telefonului dumneavoastră mobil, prin conexiune rSAP
sau cu slot-ul pentru cartelă SIM. Conexiunea cu antena automobilului vă asigură calitatea maxim posibilă a recepției, iar datorită funcției WiFi integrate,
puteți beneficia de acces la internet pentru până
la 7 dispozitive. Combinând sistemul de navigație
„Discover Pro“ cu pregătirea „Business“ pentru telefonul mobil, puteți folosi la nivel optim serviciile
on-line Car-Net „Guide & Inform“¹⁾, oferite separat
de Volkswagen AG: slot-ul integrat pentru cartele
SIM, precum și maniera simplă de a crea un hotspot
WiFi și operarea facilă satisfac chiar și cele mai ridicate pretenții. SO

funcția de căutare a locurilor de parcare sau importul on-line de destinații vă deschid noi posibilități de utilizare a internetului la drum.
07

06 | 08 Mergeți la sigur. În urma încheierii unui contract specific cu Volkswagen AG,
serviciile „Security & Service“¹⁾ Car-Net vă oferă mereu informații și funcții utile în
legătură cu automobilul dumneavoastră Volkswagen. Puteți face programări la service, puteți verifica numărul de kilometri parcurși, precum și nivelul combustibilului din rezervor sau puteți iniția un apel de urgență: cu ajutorul numeroșilor dumneavoastră asistenți digitali, care vă stau la dispoziție în diferite situații. Iar aplicația
Car-Net și portalul Car-Net vă oferă numeroase informații utile, precum locul în
care este parcată mașina, starea mașinii, situația ușilor și a luminilor sau starea
alarmei anti-furt²⁾. Deosebit de confortabil: puteți să vă programați foarte simplu
încălzirea staționară opțională prin intermediul aplicației Car-Net sau a portalului
Car-Net. Acum este, de asemenea, posibil să încuiați și să descuiați portierele și
portbagajul prin intermediul smartphone-ului, folosindu-l de la depărtare, pe post
E
R
de telecomandă.³⁾ S

09 WiFi în mașină! Încheind un contract Car-Net cu Volkswagen AG, puteți profita și de informațiile variate oferite de serviciile Car-Net⁴⁾. CarStick LTE creează un
hotspot în automobilul dumneavoastră Volkswagen pentru utilizarea nelimitată a
internetului⁵⁾. Stick-ul, în combinație cu sistemul de navigație Discover Media, creează o conexiune la internet în autovehicul. Deoarece stick-ul dispune de un slot
pentru un card SIM (card-ul nu este inclus în dotarea standard), permite utilizarea
hotspot-ului WiFi și a serviciilor online mobile, independent de conexiunea smartphone-ului (Tethering). SO
10 Pregătirea „Comfort“ pentru telefonul mobil vă permite să vorbiți la telefon
confortabil și sigur, în timp ce conduceți. Compartimentul de depozitare integrat,
cu conexiune inductivă la antena exterioară, este deosebit de practic. Dispozitivul
hands-free asigură recepția fără bruiaje și poate fi utilizat prin intermediul displayului multifuncțional, al volanului multifuncțional sau al touchscreen-ului sistemului radio. Dispune, de asemenea, de o conexiune USB adițională pentru dispozitive
externe.

07 O mai bună orientare și informații mai actuale: pachetul de servicii Car-Net
„Guide & Inform“⁴⁾ vă stă la dispoziție cu sistemele opționale de navigație „Discover Media“ sau „Discover Pro“, după ce ați încheiat un contract cu Volkswagen AG.
Serviciile practice, precum funcția de căutare on-line a destinațiilor speciale sau
Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
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11
1) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net Security & Service, trebuie încheiat un contract on-line separat cu Volkswagen AG. Pentru a putea utiliza serviciile pe întreaga perioadă de valabilitate, clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe
www.volkswagen.com/Car-Net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit. Serviciul de Apel de urgență este activat deja de la livrarea autovehiculului Disponibilitatea serviciilor Car-Net poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la
dispoziție pe perioada contractuală agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală. Pentru a utiliza aplicația gratuită
Car-Net, aveți nevoie de un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android și de un card SIM cu opțiune de date cu un contract existent sau cu
unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați sau trimiteți pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales în
străinătate (de ex. taxe de roaming). Mai multe informații cu privire la Car-Net Security & Service vă sunt puse la dispoziție pe www.volkswagen.com/
Car-Net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă
poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
2) Exclusiv în combinație cu alarma anti-furt cu funcție Safe, oferită ca dotare opțională.
3) Având în vedere riscurile de siguranță, pentru a putea utiliza funcția care permite descuierea și încuierea automobilului, trebuie parcursă mai întâi o procedură de verificare a identității, conform Volkswagen Ident. Astfel identitatea va fi verificată prin video-chat sau de către un partener
Volkswagen.
4) Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform”, trebuie încheiat on-line un contract separat cu Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție
90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net. Dacă vă înregistrați ulterior, se scurtează perioada în care serviciile vă sunt oferite gratuit. Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net „Guide & Inform“ este posibilă exclusiv cu
dotarea opțională „Discover Media“. De asemenea, aveți nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. un smartphone) cu capacitatea de a funcționa cu
internet și ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă, prin intermediul Carstick-ului LTE opțional și cu sistemul de navigație Discover Media, puteți

crea, de asemenea, foarte simplu și rapid, o conexiune la internet pentru dispozitivul dumneavoastră de navigație sau pentru un Hotspot WiFi în
interiorul automobilului. Serviciile Car-Net sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă. În funcție de tarifele dumneavoastră pentru
serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului, pot fi generate costuri adiționale – mai ales
în străinătate (de ex. taxe de roaming). Din cauza volumului de date necesar pentru utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net, vă recomandăm în
mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de date! Disponibilitatea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată
și pot fi supuse unor modificări de conținut pe perioada contractuală. Mai multe informații cu privire la Car-Net vă sunt puse la dispoziție pe și vă
pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
5) În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului,
pot fi generate costuri adiționale – mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Departamentul Accesorii Originale Volkswagen vă recomandă
în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract cu un abonament pentru traficul nelimitat de date! Informații adiționale cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile și la Car-Net sunt incluse în manualul de bord Volkswagen.
6) Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemele de navigație „Discover Media“ și „Discover Pro“. Car-Net
„App-Connect“ cuprinde tehnologiile MirrorLink™, Apple CarPlay™ și Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi de la o țară la
alta. Car-Net „App-Connect“ este suportat deja de numeroase telefoane mobile, iar Volkswagen colaborează strâns cu producători mari de smartphone pentru a încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informații actuale cu privire la compatibilitatea telefoanelor mobile noi, respectiv disponibile deja de mai mult timp pe piață, găsiți la www.volkswagen.de/mobiltelefon.
7) Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line. * Pregătirea „Business“ pentru telefonul mobil este compatibilă LTE în Europa.
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Atent în fiecare moment.
Atrage atenția: Arteon nu convinge doar cu designul său premium și cu plăcerea pe care
o oferă la condus. Ci și în privința sistemelor de asistență, întrece așteptările.

01

02

01 Asistentul de menținere a benzii de rulare „Lane Assist“ este o dotare care,
începând cu o viteză de 65 km/h, atrage atenția șoferului¹⁾ printr-o intervenție
de corecție asupra direcției, imediat ce apare riscul ca mașina să părăsească neintenționat propria bandă de rulare.¹⁾ ²⁾
02 Farurile cu funcții inovatoare și tehnologia avangardistă cu LED sporesc confortul. Funcția de reglare dinamică a luminilor de drum „Dynamic Light Assist“³⁾
(dotare opțională) vă permite să vă deplasați permanent cu luminile de drum
aprinse, începând de la viteza de 60 km/h, fără a-i deranja pe cei care vin din sens
opus.¹⁾ Camera video a sistemului are capacitatea de a detecta vehiculele care

03

04

merg în față pe același sens și pe cele care vin din sens opus și astfel farurile pot fi
estompate în zonele respective.¹⁾ SO
03 Sistemul „Area View“³⁾ poate afișa numeroase perspective care vă ajută să
manevrați mașina, datorită celor patru camere video de care dispune. Astfel, de
exemplu, poate fi afișată, din perspectivă aeriană, întreaga zonă din jurul mașinii.
Sau puteți privi „după colț„, urmărind imaginea de pe display-ul sistemului dumneavoastră radio. Camerele montate în colțurile frontale și posterioare ale autovehiculului permit generarea vederii asupra străzii, chiar dacă șoferul nu dispune de
vizibilitate în acea zonă.¹⁾ SO
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04 Fiți pregătit pentru eventuale urgențe – cu sistemul de asistență „Emergency Assist“, care preia parțial
controlul asupra automobilului în cazul unei situații de
urgență medicală.¹⁾ Sistemul se poate activa dacă nu
se mai înregistrează nicio activitate din partea șoferului. Iar dacă nu constată nicio reacție, în ciuda emiterii
unor avertizări, sistemul poate încerca să reactiveze
șoferul și, de asemenea, să avertizeze pasagerii și pe
ceilalți participanți la trafic.¹⁾ Dacă nici atunci nu este
preluat controlul asupra volanului, în funcție de situația din trafic, automobilul va fi direcționat pe banda
din dreapta, cu ajutor asistentului de schimbare a
benzii de rulare „Side Assist”. Apoi automobilul va fi
oprit în mod controlat.¹⁾ SO
05 Sistemul automat avansat de reglare a distanței
ACC cu ajustarea anticipativă a vitezei vă ajută să
mențineți viteza⁴⁾ și distanța față de vehiculele care se
deplasează în față.¹⁾ Dumneavoastră selectați în prealabil viteza și distanța. Funcția de ajustare anticipativă a vitezei completează sistemul cu funcțiile de
asistență pentru viteză și pentru deplasarea în viraje.
Sistemul vă ajută să evitați depășirile de viteză, ținând
seama de limitările legale.¹⁾ De asemenea, sistemul calculează viteza optimă în viraje, în baza unor date predictive pentru ruta de navigație.¹⁾ Astfel, confortul va
fi sporit, iar consumul de combustibil va fi redus. SO
1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite
limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să conducă
preventiv și cu atenție.
2) Șoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând
acțiunile sistemului de asistență și nu este degrevat de obligația
sa de a conduce responsabil automobilul.
3) Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line.
4) Până la max. 210 km/h.

05
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10

06

07

06 Un plus de vizibilitate și siguranță vă oferă luminile Cornering dinamice.¹⁾ ²⁾
Funcția predictivă a acestora permite iluminarea virajului încă înainte să rotiți volanul. Astfel, pe drumurile virajate puteți vedea mai bine și puteți fi văzut mai bine.¹⁾

09

09 Atent la dumneavoastră și la ceilalți: Sistemul de monitorizare a vecinătății
„Front Assist“ cu funcție City de frânare de urgență și funcția de monitorizare a
pietonilor pot contribui, în situațiile în care riscul unui impact cu un obstacol aflat
față este foarte mare, la reducerea gravității unei coliziuni, sau chiar, în caz ideal,
la evitarea unui impact.¹⁾ Sistemul poate detecta vehiculele și pietonii de pe carosabil și în astfel de cazuri are capacitatea de a avertiza șoferul din timp. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul inițiază frânarea de urgență.¹⁾ E

07 Indiferent de stilul de condus pe care doriți să îl abordați: dumneavoastră decideți care să fie reglajele automobilului dumneavoastră Arteon. Suspensiile adaptive DCC se ajustează permanent în funcție de condițiile de deplasare, datorită
amortizoarelor reglabile electronic. Funcția de selectare a modului de condus vă
permite să modificați caracteristicile amortizării și ale direcției, putând selecta diferite reglaje.
08 Noul sistem de protecție pro-activă a ocupanților identifică situațiile cu risc
ridicat de accident, folosind senzorii sistemului de control al stabilității și pe cei ai
sistemului de monitorizare a vecinătății „Front Assist“. Datorită sistemului opțional
Side Assist, pot fi detectate și autovehiculele care se apropie din spate. Când sistemul
detectează o astfel de situație, mașina și ocupanții mașinii sunt pregătiți pentru un
eventual accident. Centurile de siguranță din față, care sunt fixate, vor fi tensionate,
pentru a fixa șoferul și pasagerul din față. Geamurile deschise și plafonul glisant vor
fi închise, până la o mică fantă, care rămâne deschisă.²⁾ SO
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08

10 Mai mult confort, chiar și în blocajele din trafic. Asistentul pentru ambuteiaje
(Traffic Jam Assist) permite condusul confortabil în coloanele din blocajele din trafic și poate ajuta la evitarea accidentelor caracteristice congestiilor din trafic.¹⁾ Sistemul poate menține automobilul pe banda de rulare și poate controla automat
accelerația și frânele.¹⁾ Funcția Traffic Jam Assist este disponibilă exclusiv ca parte
a Pachetului de asistență Plus. SO

11

11 Chiar dacă stăpâniți perfect parcarea, de ce să nu lăsați manevra în sarcina
mașinii? Asistentul pentru parcare „Park Assist“ are capacitatea de a direcționa
automat mașina pe locurile de parcare paralele sau perpendiculare, identificând
în prealabil spațiile potrivite ca dimensiuni¹⁾ și vă poate de asemenea ajuta la ieșirea
de pe locurile de parcare paralele. Dumneavoastră mai trebuie doar să acționați
ambreiajul, accelerația și frâna și să țineți sub supraveghere zona din jurul mașinii,
în timpul manevrelor de parcare.¹⁾ SO
1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se
impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.
2) Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line, în combinație cu farurile High cu LED și cu funcția de navigație.
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Accesorii
Originale
Volkswagen

02 Folia pentru praguri. Este un detaliu util, care protejează vopseaua de pe
pragurile din față și din spate de zgârieturi. SO
03 Pedalierul are clapete din oțel inoxidabil, pe care nu alunecă piciorul, datorită
stratului din cauciuc. Pedala electronică de accelerație este inclusă în dotare în
toate cazurile. SO

Arteon include designul aparte și confortul de primă
clasă în dotarea standard. Dar pentru toți cei care își

04 Setul de covorașe all-weather cu inscripție Arteon pe covorașele din față
protejează de murdărie și apă. Sistemul de prindere integrat fixează în față
covorașele de podea. SO

02

doresc și mai mult: Cu Accesoriile Originale Volkswagen,
puteți să adaptați modelul Arteon și mai mult la nevoile dumneavoastră. Găsiți informații cu privire la
oferta noastră completă de accesorii la Distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen. Informații suplimentare
sunt disponibile la www.volkswagen.com.
04

01

01 Eleronul negru gloss oferit pentru modelul Arteon îi accentuează sportivitatea
și liniile dinamice, alungindu-i totodată silueta în partea din spate. Forma sa optimizează caracteristicile aerodinamice și ținuta pe șosea. De asemenea atractiv,
bandoul cromat protejează hayonul. SO

03

05

05 Cu aparatul mobil Espresso-AutoSet, aveți întotdeauna cu dumneavoastră
propria sursă de cafea de calitate. Puteți conecta aparatul la priza de 12 V din
interiorul mașinii. În set sunt incluse două cești rezistente de espresso, un șervet,
25 de pad-uri de espresso și o gentuță practică și elegantă pentru păstrare. SO

Accesoriile Originale Volkswagen sunt disponibile în România. Asupra ofertelor specifice vă informează cu
plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
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06
10

12 Scaunul pentru copii G2-3 ISOFIT cu spătar detașabil. Scaunul oferă protecție optimă pentru copiii între
3 – 12 ani (15 – 36 kg), scaunul fiind ajustabil pe înălțime și ca înclinare, iar suportul pentru dormit pe înălțime.
Scaunul poate fi fixat în punctele de prindere ISOFIX ale autovehiculului, iar copilul dispune de siguranța centurii cu prindere în 3 puncte. Asupra ofertei complete vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen. Cu protecția potrivită cu buzunare, care poate fi curățată cu ușurință și împiedică alunecarea,
evitați murdărirea sau uzura scaunelor. SO

08

11

06 – 11 Un suport, multe posibilități: inovatorul sistem modular de transport
este un real talent polivalent și contribuie la un interior ordonat. Sistemul este
compus dintr-un modul de bază care poate fi fixat de barele tetierelor din față și
diferite module adiționale disponibile separat. Astfel, de acum înainte puteți călători mereu la clasa întâi, asistat de modulele practice, precum umerașul portabil,
cârligul robust pentru genți, suportul pentru tablete de diferite mărci sau măsuța
rabatabilă și reglabilă, cu suport pentru pahare. SO

07
09

12
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17 Transportați în siguranță bicicleta, cu suportul stabil care poate fi montat pe
plafonul modelului Arteon. Cadrul suportului și șina pentru roată sunt astfel concepute încât să mențină bicicleta în poziția corectă. Sistemul inovator de fixare vă
permite să prindeți cu ușurință cadrul bicicletei. Pentru o distribuire uniformă a
presiunii și pentru protejarea cadrului bicicletei, suportul dispune de capitonaje moi
de mari dimensiuni. Suportul este testat conform standardului City-Crash-Plus. SO
13

15

18 Transportați bicicletele confortabil și sigur, cu suportul nostru Premium pentru
biciclete. Acesta permite transportul a două biciclete sau e-bike-uri, iar sistemul
său inovator de prindere vă va face viața mult mai ușoară. Dispozitivul detașabil de
distanțare, cu sistem anti-furt, simplifică mult utilizarea. Pedala permite deschiderea
foarte largă a suportului, astfel încât să aveți acces la portbagaj chiar și la modelele
cu hayon mare. SO

14

13 Bine echipat la drum – grație sistemelor de transport din gama Accesorii
Originale Volkswagen. Suportul de bază realizat din profil aerodinamic din aluminiu este baza optimă pentru toate suporturile de transport pe plafon, ca de
exemplu suportul pentru schiuri și snowboard-uri, suportul pentru biciclete sau
cutia practică pentru plafon. Inovatorul profil Aero reduce zgomotele produse de
curenții de aer și este testat conform standardelor stricte City-Crash-Plus. SO
14 Suportul pentru schiuri și snowboard-uri. Suportul vă permite să transportați
pe plafon până la șase perechi de schiuri sau până la patru snowboard-uri. Poate
fi montat cu ușurință pe suportul de bază și poate fi încuiat. Butoanele foarte mari de
deschidere permit utilizarea inclusiv cu mănuși de iarnă. Suportul poate fi încărcat
și descărcat cu ușurință, grație funcției practice de glisare. SO

16

15 Noile cutii Confort pentru plafon au o formă aerodinamică optimizată, care
reduce considerabil zgomotul produs la deplasare de curenții de aer. Cutia poate
fi deschisă cu ușurință de pe ambele părți. Este echipată cu închidere în 3 puncte
și este disponibilă cu finisaj negru gloss și cu capacitatea de 340 sau 460 litri. SO
16 Suportul pentru caiac. Nu alunecă, nu se mișcă: conceput special pentru caiacele de până la 25 kg, suportul se adaptează optim la forma caiacului. Cele patru
elemente de sprijin din cauciuc fixează caiacul la transport, împreună cu benzile
rezistente. SO

18

17
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22

25

19

21

19 Lavabilă, împiedică alunecarea obiectelor și este
rezistentă la murdărie: tăvița cu inscripția Arteon vă
păstrează portbagajul curat. Având marginea înaltă
de cca. 5 cm, protejează de murdărie și la scurgerea
lichidelor. SO
23

24

26

20 Covorașul este croit exact pe conturul portbagajului și protejează de murdărie și lichide. SO
21 Plasa pentru bagaje vă asigură că lucrurile rămân
la locul lor și că obiectele mai ușoare nu alunecă. Plasa
rezistentă se poate prinde cu ușurință de inelele de
amarare din portbagaj, care sunt o dotare standard.
SO
20

22 Protecția din folie transparentă pentru pragul portbagajului previne avariile care
ar putea să apară la încărcare și descărcare. Poate fi lipită pe pragul portbagajului.
SO

23 Protejați-vă propria mașină și pe cele care se deplasează în spatele dumneavoastră, de murdăria ridicată de roți, de pietrele periculoase și de stropirea cu apă,
cu ajutorul apărătorilor de noroi extrem de rezistente. SO
24 Pentru remorca pentru barcă, pentru rulotă sau orice altă remorcă aveți nevoie
de un cârlig de remorcare. În funcție de varianta de automobil, cârligul poate fi fix,
detașabil sau rabatabil. Sistemul electric de conectare inclus permite alimentarea
cu curent a remorcii și funcționarea sigură a acesteia. SO
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Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO

25 Soluțiile pentru întreținere și curățare au fost special concepute pentru autovehicul. Fiecare produs are certificare ISO și a fost verificat și aprobat adițional de
Laboratorul Central Volkswagen. Astfel dispuneți de eficiență, menajând totodată
materialele și mediul. Detalii suplimentare vă oferă cu plăcere distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. SO
26 Personalizare până în cel mai mic detaliu. Cele patru capace pentru ventile sunt
imprimate cu emblema Volkswagen și protejează de murdărie, praf și umiditate. Se
potrivesc la ventilele din aluminiu și la cele din cauciuc/metal. SO

Arteon – Accesorii Originale Volkswagen
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Volkswagen Lifestyle

02

01

01 Călătorii cu stil: sacul practic pentru haine cu mânere și curea de umăr detașabilă dispune de trei compartimente cu fermoar, un compartiment principal și două
compartimente mai mici, fiind astfel companionul ideal de drum, atât din punct
de vedere practic, cât și estetic, având inscripția Volkswagen pe cheița fermoarelor,
o etichetă de cauciuc cu emblema, plus inscripția „Moving People Forward“. Cu capsele cu emblema Volkswagen puteți înjumătăți lungimea sacului, la 55 cm. SO

03

02 Mereu la modă: ceasurile din colecția Volkswagen, cu oțel inoxidabil satinat și
cu înscrisul elegant Volkswagen pe cadran și emblema Volkswagen imprimată pe
partea metalică. Ceasurile produse în Germania arată bine la orice încheietură, atât
în varianta cu sistem automat, cât și în cea cu cuarț. SO
03 În momentele însorite, veți vedea mai bine: cu acești ochelari șic de soare din
colecția Volkswagen. Ochelarii cu design pilot au rama neagră și lentile cu tentă
albastră. Ochelarii de soare gri închis, din plastic, realizați manual sunt gri pe interior,
pentru a crea un contrast atractiv. Ambele modele oferă protecție UV 100 %. SO

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO

05

04

06

07

04 Cât ați clipi, puteți transforma geanta îngustă într-o cutie rezistentă – și viceversa. Materialul ușor al cutiei pliabile este rezistent, impermeabil și ușor de curățat
și are o capacitate de 30 de kilograme. SO

06 Rafinament: cravata italiană din mătase pură. Datorită nuanței albastre aparte
și a emblemei Volkswagen integrate în țesătură, eleganța vă este asigurată. Și privirile invidioase ale celorlalți domni. SO

05 Eleganță până și pentru chei: brelocul având forma unei jante Volkswagen
„Luxor“ atrage toate privirile. SO

07 Coffee to drive or to go! Paharul cu pereți dubli din inox impresionează cu
designul special Volkswagen și dispune de un sistem de închidere etanșă care vă
ajută să păstrați mai mult timp lichidele (până la 0,4 litri) reci sau calde. Printre
elementele de design speciale se numără capacul și inelul în culoare albastră
contrastantă și emblema Volkswagen gravată cu laser. SO

Arteon – Accesorii Originale Volkswagen
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Inserții decorative

Tapițerie
04

01
02
03
04
05
06
07

Inserții decorative „New Brushed Design“ S
Inserții decorative „Line Light Black“ E
Inserții decorative R-Line „Dark Diamond Flag“¹⁾
Inserții decorative Aluminiu mat SO
Inserții decorative din lemn prețios „Silver Birch“
Inserții decorative Aluminiu „Fine Line“ SO
Inserții decorative R-Line Aluminiu „Silver Rise“¹⁾

01

05

01

04

07

09

02

06

02

05

08

10

R

SO

SO

1) O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
2) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale sunt acoperite cu piele ecologică „Vienna“.
3) Secțiunile centrale și secțiunile interioare ale părților laterale sunt acoperite cu piele ecologică Nappa.
4) Secțiunile centrale sunt acoperite cu piele ecologică „Nappa“ șpăltuită, iar pe secțiunile laterale interioare
este aplicată piele ecologică „Carbon Style“
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de
a reda elementele de decor și tapițeriile atât de frumoase precum sunt în realitate. În imagine este prezentat
modelul de bază al scaunelor, care poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi eventual comandată la
cerere.

03

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO

07

03

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Tapițerie textilă „Sideways“ Titan Black TO S
Tapițerie Alcantara/piele ecologică „Vienna“²⁾ Titan Black TO E SO
Tapițerie Alcantara/piele ecologică „Vienna“²⁾ Mistral Grey YR E SO
Tapițerie Alcantara/piele ecologică „Vienna“²⁾ Mistral Grey/Raven Grey YS
Tapițerie piele ecologică „Nappa“³⁾ Titan Black TO SO
Tapițerie piele ecologică „Nappa“³⁾ Grigio LT SO
Tapițerie piele ecologică „Nappa“³⁾ Mistral-Grey/Raven-Grey YS SO
Tapițerie piele ecologică „Nappa“³⁾ Valencia Brown YU SO
Tapițerie R-Line Alcantara/piele ecologică „Vienna“ Black OH²⁾ R SO
Tapițerie R-Line piele ecologică „Nappa Carbon Style“ Black OH⁴⁾ SO

E

SO
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Culori exterioare

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09

E
R
Urano Grey uni 5K5K S
SO
Pure White uni 0Q0Q
Chilli Red metalizat W0W0* SO
Kurkuma Yellow metalizat 6T6T* SO
Reflex Silver metalizat 8E8E* SO
Pyrit Silver metalizat D5D5 SO
Mangan Grey metalizat 5V5V SO
Deep Black pearleffect 2T2T SO
Oryx White sidefat 0R0R* SO

02

07

08

04

* Disponibil exclusiv pentru Elegance și R-Line.
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință.
Cerneala de tipografie nu are capacitatea de a reda culorile exact așa cum arată în realitate.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO

03

05

06

09

Arteon – Culori exterioare

51

Jante

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Jantele din aliaj uşor de 17 inchi „Cardiff“ S
Jantele din aliaj uşor de 17 inchi „Mastrand“ ¹⁾ SO
Jantele din aliaj uşor de 17 inchi „Merano“, Accesorii Originale Volkswagen²⁾
Jantele din aliaj uşor de 18 inchi „Sebring“, Volkswagen R³⁾ R
Jantele din aliaj uşor de 18 inchi „Muscat“ E
Jantele din aliaj uşor de 18 inchi „Muscat“ SO
Jantele din aliaj uşor de 18 inchi „Almere“ SO
Jantele din aliaj uşor de 18 inchi „Almere“⁵⁾ SO
Jantele din aliaj uşor de 19 inchi „Chennai“ SO
Jantele din aliaj uşor de 19 inchi „Chennai“ SO
Jantele din aliaj uşor de 19 inchi „Montevideo“, Volkswagen R³⁾ SO
Jantele din aliaj uşor de 20 inchi „Rosario“, Volkswagen R³⁾, ⁴⁾ SO
Jantele din aliaj uşor de 20 inchi „Rosario“, Volkswagen R³⁾, ⁴⁾ SO

02

05

03

06

04

07

08

09

SO
11

1) Disponibil doar cu anvelope de iarnă.
2) Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
3) O ofertă a diviziei Volkswagen R GmbH. Informații suplimentare sunt disponibile la www.volkswagen.com.
4) Disponibil și pentru Elegance.
5) Disponibil și cu anvelope de iarnă.
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de
a reda jantele exact așa cum arată în realitate.
Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară. Distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.

Consumul de combustibil în l/100 km: combinat între 7,0 și 4,2; Emisiile de CO₂ în g/km: între 160 și 109; Clasele de eficiență: C–A+.
Dotare standard Arteon S Dotare standard Arteon Elegance E Dotare standard Arteon R-Line R Dotare opțională SO
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Drumul cel mai simplu spre
mașina visurilor dumneavoastră.

Serviciile Volkswagen. Calitate garantată. Volkswagen
vă acordă o garanție cu durată de patru ani pentru
toate autovehiculele noi, trei ani de garanție pentru
vopsea și caroserie, precum și o garanție de doisprezece ani împotriva coroziunii.
Servicii de intervenții în caz de defecțiune. În cazul în
care autoturismul dumneavoastră Volkswagen prezintă
o defecțiune, serviciul nostru Info Non-Stop, apelabil
cu tarif normal la numărul +4021.405.54.51, vă direcționează către cel mai apropiat service autorizat, indiferent dacă vă aflați pe teritoriul României sau în afara
lui. Pe teritoriul României rețeaua Volkswagen are o
acoperire completă existând peste 30 de puncte de service autorizat. Informații suplimentare găsiți accesând
site-ul Volkswagen: www.vw.ro sau la distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen.

Configuratorul on-line vă permite să deveniți chiar dumneavoastră un designer auto. Deoarece, în doar câțiva pași,
orice Volkswagen poate deveni mașina visurilor dumneavoastră: pe propriul calculator, smartphone sau pe tabletă.

Porsche Finance Group Romania. Ofertele Porsche
Finance Group Romania sunt adaptate optim exigențelor dumneavoastră și noului dumneavoastră model
Volkswagen.

Serviciile
Volkswagen.

Porsche Finance Group Romania oferă clienților săi
soluții eficiente și rapide pentru achiziționarea automobilului dorit, conform conceptului „one stop shop“:
achiziționare directă, în showroom, finanțare prin
leasing sau credit, asigurare pentru mașină și o administrare eficientă a flotelor de mașini.
Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul Porsche
Bank: http://www.porschebank.ro/, precum și la
distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
Mai multe informații vă oferă cu plăcere partenerul
dumneavoastră Volkswagen.

Astfel, Arteon devine propriul Dumneavoastră Arteon.
Alegeți modelul care vi se potrivește cel mai bine, selectați una din diferitele versiuni de echipare, o culoare
exterioară, un model pentru jante și multe altele. Totul
este foarte simplu și on-line: www.volkswagen.ro.

1) Valabil exclusiv pentru apelurile din țară.
2) Toate informațiile referitoare la garanția Volkswagen, precum și la
garanția Volkswagen pentru vopsea și caroserie sunt aplicabile numai
pentru autovehiculele marca Volkswagen conform ofertei actuale
pentru România, pentru mașinile prevăzute de Volkswagen AG cu un
carnet de service pentru piața din România.
Prestațiile, dotările și serviciile menționate în această broșură sunt parțial
aplicabile exclusiv pentru piața din Germania. Asupra ofertelor specifice
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.
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Valorile indicate pentru consum și emisii sunt determinate conform procedeelor impuse de
lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite autovehicule noi sunt omologate ca tip conform
unei noi proceduri de testare, armonizate la nivel mondial pentru autoturisme și autovehicule
comerciale ușoare (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP – Procedura de
Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la Nivel Mondial). Aceasta este o procedură realistă de
testare pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui treptat ciclul european de conducere (NEDC). Având în vedere
condițiile realiste de testare, valorile de consum și de emisii de CO₂ măsurate conform WLTP
sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate conform NEDC. De aceea, începând cu 1 septembrie 2018, ar putea interveni schimbări în impozitarea și taxarea automobilelor. Informații
adiționale cu privire la diferențele între WLTP și NEDC găsiți la www.volkswagen.de/wltp. În
prezent este încă obligatorie comunicarea valorilor conform NEDC. Pentru autovehiculele noi,
omologate în baza valorilor WLTP, valorile NEDC sunt calculate în baza valorilor WLTP. Valorile
WLTP pot fi comunicate opțional până la termenul de la care devine obligatorie comunicarea
lor. Când valorile NEDC sunt comunicate ca intervale, acestea nu se referă la un anumit autovehicul individual și nu sunt parte integrantă a ofertei, ci servesc exclusiv comparării diferitelor
tipuri de autovehicule. Dotările și accesoriile adiționale (componente suplimentare, mărimea
anvelopelor etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului, ca de exemplu greutatea,
rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice și, alături de condițiile meteo și de cele
de trafic, precum și de modul în care fiecare șofer conduce, pot influența consumul de combustibil și de energie electrică, precum și emisiile de CO₂ și performanțele autovehiculelor.
Observație conform Directivei 1999/94/CE în varianta valabilă în prezent: Informații adiționale
cu privire la consumul oficial de combustibil și la emisiile de CO₂ oficiale pentru autoturisme
noi sunt oferite în „Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele de autoturisme”, disponibil gratuit în toate locațiile de vânzare ale Uniunii Europene.
Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite
informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe piața
germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice vă
informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul la modificări și erori. DSG® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG și ale altor firme din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări. Faptul că o marcă nu este
marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul că nu ar reprezenta o marcă
înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără acordul prealabil în formă
scrisă din partea Volkswagen AG. Compania Volkswagen acordă o mare atenție returnării și
reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor modelelor
Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale.
Informații suplimentare în acest sens vă pot fi oferite de distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen și sunt, de asemenea, disponibile pe internet, la adresa www.volkswagen.ro.

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

