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03Arteon – ObsahSpotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazeny také prvky, jež jsou součástí výbavy za příplatek.
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05Arteon – Exteriér

Design, který Vám 
vezme dech.
Výrazná čelní partie, bezrámová konstrukce bočních oken, aerodyna-

mická silueta – Arteon představuje výzvu k tichému obdivu. Dvě linie 

výbavy Vám navíc dávají možnost, abyste tento fastback model mohli 

přizpůsobit Vašim individuálním potřebám. Již základní výbava zahrnuje 

vysoce kvalitní detaily a moderní LED světlomety. Obě designové linie – 

Arteon Elegance a Arteon R-Line – splní díky svému jedinečnému 

exteriéru a harmonicky sladěným prvkům v interiéru i ty nejvyšší nároky. 

Model Arteon Elegance prezentuje exkluzivitu, zatímco model Arteon 

R-Line svými sportovními detaily umocňuje dynamický potenciál vozu. 

Ať se však rozhodnete pro Arteon v kterékoli výbavě, jedno budou mít 

vždy společné: Design, který okouzlí.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

01   19" kola z lehké slitiny „Montevideo“ umocňují sportovní charakter vozu 
Arteon R-Line. SO

Arteon R-Line
Vyrazí Vám dech: Design vozu Arteon R-Line zaujme od výrazné přední 

partie až po silově modelovanou záď. Celá řada jedinečných prvků exte-

riéru, jako např. zadní spoiler v černé barvě s leštěným povrchem, mar-

kantní LED zadní světla nebo chromované trapézové koncovky výfuků, 

zdůrazňuje dynamický projev vozu. Dokonalým završením celkového 

obrazu sportovního vozu jsou pak dvacetipalcová kola z lehké slitiny 

„Rosario“ lakovaná v barvě „Dark Graphite Matt“.
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09Arteon – Linie výbavy

02   Markantní světelná signatura LED světlometů opticky navazuje na chromo-
vané lišty mřížky chladiče s logem „R-Line“ a zdůrazňuje tak charakteristickou 
přední partii vozu Arteon R-Line. R

03   Výrazný přední nárazník je specifický pro model R-Line. Signatura ve tvaru 
písmene „C“ v černé barvě ve vysokém lesku kontrastuje s barvou vozu a umoc-
ňuje dynamický vzhled vozu Arteon R-Line. R
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

04   Dominantním prvkem sportovně elegantního interiéru jsou sériová sedadla 
Top-Komfort, jež jsou potažena kůží „Vienna“¹⁾ v kombinaci s jemnou alcantarou 
a která jsou sladěna s černým čalouněním stropu. Na opěradlech předních sedadel 
zaujmou loga „R-Line“. Sedadlo ergoComfort na místě řidiče šetří zádové svalstvo 
a zajišťuje vysoký komfort sezení i při cestování na delší vzdálenosti. R

05   Působivé přivítání: Nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli s nápisem 
„R-Line“ jsou projevem vysoce kvalitního designu vozu Arteon R-Line. R

06   Seznamte se s kabinou vozu Arteon R-Line, která vyvolá nadšení nejenom 
vizuálně, ale také svými haptickými vlastnostmi. K jedinečným detailům patří 
například multifunkční sportovní volant v kůži s logem „R-Line“ a ozdobnými švy 
nebo hliníkový dekor „Silver Rise“, jenž je součástí výbavy na přání. Volitelná 
sedadla Top-Komfort, která jsou čalouněna kůží „Nappa“, s vnitřními plochami 
zvýšených boků v provedení „Carbon Style“²⁾, s ozdobnými švy, sámky a vyšitými 
logy „R-Line“ na předních místech představují výzvu, abyste si každou jízdu užili 
všemi svými smysly. SO

 1)  Střední plochy předních sedadel a vnější zadní sedadla jsou čalouněny alcantarou, vnitřní plochy zvýšených 
boků jsou čalouněny kůží „Vienna“.

2)  Střední plochy jsou čalouněny kůží „Nappa“, vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněny kůží v designu 
„Carbon Style“.
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01   Kryty vnějších zpětných zrcátek s povrchem z matného chromu vytvářejí 
kontrast s lesklým povrchem chromovaných lišt okolo bočních dveří. Pro zlepšení 
viditelnosti jsou ve vnějších zpětných zrcátkách integrována směrová světla. E

Arteon Elegance
Plynulé vedení linií vozu Arteon Elegance zaujme 

nejenom při prvním pohledu. Každý detail je přitom 

projevem čistého designu. Příkladem může být chro-

movaná lišta okolo oken, která kontrastuje s kryty 

vnějších zpětných zrcátek s matně chromovaným 

povrchem. Volitelná 19" kola z lehké slitiny „Chennai“ 

a nápis „Elegance“ na bocích jsou pak magnetem pro 

oči, které z nich lze jen stěží odtrhnout.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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15Arteon – Linie výbavy

02   Moderní zadní světla s LED technologií dodávají vozu Arteon Elegance jedi-
nečný výraz. Pozoruhodným detailem jsou dynamická směrová světla, která se 
postupně rozsvěcují ve směru odbočení. E R

03   Sériová 18" kola z lehké slitiny „Muscat“ jsou zárukou stylového vzhledu. E

04   Jméno, které definuje linii: Nápis „Elegance“ na bocích vozu harmonicky ladí 
s chromovanými prvky na vnějších zpětných zrcátkách a bočních oknech. E
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

05   Vysoce kvalitní interiér okouzlí svými čistými liniemi a vybranými materiály. Ušlechtilé akcenty pak kabině 
vozu dodává osvětlení „Ambiente“ v kombinaci s dekorem „Dayton Brush“. SO

06   Opřete se a užívejte si komfort na té nejvyšší úrovni. K tomu přispívají volitelná sedadla ergoComfort 
čalouněná kůží „Nappa“¹⁾ v barevné kombinaci šedé „Mistral“ a šedé „Raven“ s kontrastními ozdobnými švy. 
Díky možnosti nastavení 14 parametrů, volitelné masážní funkci a funkci paměti „Memory“²⁾, nastavitelné 
bederní opěrce a velkému místu v oblasti hlavy i nohou jsou zárukou maximálního pohodlí, a to dlouho 
předtím, než dorazíte do cíle své cesty. SO

 1) Střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků jsou čalouněny kůží „Nappa“.
2) Volitelná masážní funkce a funkce „Memory“ se dodává pouze pro sedadlo řidiče.
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19Arteon – Komfort

Centrum pozornosti.
Z každé perspektivy.
Komfort, jaký nabízí nový Arteon, je stejně působivý jako jeho design. 

Každá jízda se tak promění na jedinečný zážitek, který okouzlí všechny 

Vaše smysly.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
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21Arteon – Komfort

01   Cestujte bez omezení. Velkoryse dimenzovaný zavazadlový prostor tohoto 
fastback modelu má objem až 563 litrů a nabízí tak spoustu místa i pro Vaše 
zavazadla. E R

02   Vysoko napojená velká výklopná stěna zavazadlového prostoru je dominant-
ním prvkem výjimečného designu zadní partie vozu Arteon. Po otevření umožňuje 
pohodlný přístup do velkého zavazadlového prostoru. E R

03   Komfortní jízda začíná ve voze Arteon ještě před 
rozjezdem. Pro otevření elektricky ovládané výklopné 
stěny zavazadlového prostoru díky funkci „Easy 
Open“ stačí malý pohyb nohou pod zadním nárazní-
kem. Elektrické ovládání následně po stisku tlačítka 
s časovým zpožděním výklopnou stěnu zavazadlo-
vého prostoru opět zavře. Nakládání i vykládání zava-
zadel je díky tomu velmi pohodlné. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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23Arteon – Komfort

05   Pomocí multifunkčního volantu v kůži¹⁾ řídíte nejenom Váš Arteon, ale můžete v průběhu jízdy ovládat 
také všechny podstatné funkce. Na inovativním barevném digitálním TFT panelu s vysokým rozlišením Digital 
Cockpit²⁾ a s úhlopříčkou 10,25 palce (26 cm) budete mít vše ve svém zorném poli – od klasických přístrojů, jako 
je otáčkoměr, tachometr nebo počítadlo kilometrů, až po detailní jízdní data či optické zobrazení asistenčních 
systémů. Zobrazený obsah pak můžete jednoduše upravit podle Vašich představ. SO

06   Head-up-Display zobrazuje jízdní informace v barevném podání bezprostředně ve Vašem zorném poli. 
Rychlost jízdy, dopravní značky, aktivita asistenčních systémů, pokyny navigačního systému nebo varovná 
hlášení se promítají přímo na vysoce kvalitní skleněný panel před sklem čelního okna. Vy tak můžete vše 
okamžitě přečíst a nemusíte přitom spustit oči od dění na vozovce. Displej, na kterém jsou zobrazovány 
informace, může být na přání zapuštěn do palubní desky a překryt krytem, který plynule navazuje na plochu 
palubní desky. SO

07 | 08   Klimatizace „Air Care Climatronic“ s regulací teploty ve třech zónách umožňuje řidiči, spolujezdci 
i cestujícím na zadních sedadlech nezávislé individuální nastavení teploty. Pro nastavení klimatizace z pros-
toru zadních sedadel je nutné objednat ovládací panel, jenž je součástí výbavy na přání. SO

 1) Pro model Arteon Elegance se dodává také s vyhříváním.
2) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Pro“.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

04   Elegantní panoramatické výklopné/posuvné střešní okno vozu Arteon je vyrobeno z jednoho proskleného 
dílu. Pomocí elektrického ovládání jej lze vyklopit nebo odsunout. Exteriéru vozu dodává luxusní vzhled a zajistí 
pohledy plné úžasu; v interiéru pak světlo procházející oknem vytváří pocit velkého prostoru. SO
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09   Na místě řidiče budete sedět na sedadle Top-Komfort, které je mimořádným přínosem pro zdraví Vašich 
zad. Navíc je vybaveno masážní funkcí a funkcí paměti „Memory“. Na obou předních sedadlech si navíc můžete 
užívat aktivní klimatizaci – vzduch je prostřednictvím ventilátorů přiváděn k tělu a zajišťuje tak příjemnou 
ventilaci. Pomocí speciálních vzduchových kanálů v polstrování sedadla je odváděna vlhkost a teplo z míst 
kontaktu těla se sedadlem. I při cestování na dlouhé vzdálenosti se proto budete cítit velmi příjemně. SO

10 | 11   Ve voze Arteon zažijete prvotřídní komfort na všech místech. Cestující na zadním sedadle si mohou 
užívat spoustu příjemného prostoru v oblasti hlavy i nohou. Po vyklopení střední loketní opěrky jsou v její ploše 
k dispozici dva držáky nápojů. Mimořádně praktický je také průvlak ve střední loketní opěrce, který otevírá pří-
stup do zavazadlového prostoru. Díky němu lze pohodlně transportovat dlouhé předměty, aniž by bylo nutné 
sklápět opěradlo zadního sedadla. E R
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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27Arteon – Konektivita a multimédia

01   Díky inovativnímu ovládání pomocí gest je řízení 
navigačního systému „Discover Pro“ ještě pohodl-
nější. Jednoduchým horizontálním pohybem ruky 
před displejem přístroje ovládáte celou řadu položek 
menu a můžete tak například přejít z jedné hudební 
skladby na následující. SO

02   Audiosystém „DYNAUDIO Confidence“ s pro-
storovým zvukem Surround-Sound je přesně přizpů-
sobený interiéru vozu. K jeho výbavě patří deset 
reproduktorů, centrální reproduktor a subwoofer 
a jeho celkový výkon 700 wattů zajišťuje Vám i Vašim 
spolucestujícím fantastický poslechový zážitek 
i optimální zvuk s možností individualizace. SO

03   Navigační systém „Discover Pro“¹⁾, ²⁾, jenž Vám 
umožní ve voze naplno využívat online služby We 
Connect³⁾, lze intuitivně a pohodlně ovládat pomocí 
barevného dotykového TFT displeje se skleněným 
povrchem a s úhlopříčkou 9,2 palců (23,4 cm) pro-
střednictvím gest nebo pomocí přirozených hlasových 
pokynů. Systém disponuje mimo jiné i funkcí rozpoz-
návání dopravních značek a rozhraním Wireless App-
-Connect (pro Apple CarPlay™). Optimální zvukový 
zážitek pak zprostředkuje osm reproduktorů, a to 
nejenom v případě, že využíváte příjem digitálního 
signálu přes DAB+. Sériové rozhraní pro mobilní 
služby online We Connect, které můžete využívat 
po uzavření separátní smlouvy se společností 
Volkswagen AG, pak zajistí, že i na Vašich cestách 
budete mít dobrý přístup k internetu a tím i aktuální 
informace. SO

04   Navigační systém „Discover Media“ okouzlí svým 
barevným dotykovým TFT displejem s úhlopříčkou 
8 palců (20,3 cm) jenž zprostředkovává intuitivní 
navigaci. Dále je vybaven osmi reproduktory, rozhra-
ním pro připojení mobilního telefonu přes protokol 
bluetooth a dvěma konektory USB typu C. Díky 
sériovému rozhraní pro mobilní služby online We 
Connect³⁾, které můžete využívat po uzavření sepa-
rátní smlouvy se společností Volkswagen AG, budete 
mít i na Vašich cestách dobrý přístup k internetu 
a tím i aktuální informace. E R

 1)  Informace o odchylkách pro Českou republiku získáte u Vašeho 
prodejce automobilů Volkswagen.

2)  Dodává se pouze v kombinaci s digitálním panelem přístrojové desky 
„Digital Cockpit“.

3)  Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený 
Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatel-
ské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke 
službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect 
Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. 
Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby 
zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na por-
tálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkra-
cuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány. Využí-
vání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím 
integrovaného připojení k internetu. Náklady spojené s datovými 
přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou 
služeb „Streaming & Internet“ nese společnost Volkswagen AG. Pro 
využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, 
mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytova-
telem „Cubic Telecom“ a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní 
sítě v mnoha evropských zemích. Informace o cenách a podpoře 
v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. 
O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho 
prodejce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat 
internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřed-
nictvím mobilního zařízení (například chytrého mobilního telefonu), 
které podporuje funkci mobilního wifi hotspotu. V tomto případě jsou 
příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo separátní 
smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí 
signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy 
s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména 
v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Pro využí-
vání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon 
s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM 
karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo 
separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost služeb We 
Connect a We Connect Plus v popsaných paketech se může v jedno-
tlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá 
na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může 
měnit, případně může být omezen. Bližší informace získáte na adrese 
www.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů 
Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho 
mobilního operátora.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
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Zrychlí tep i přenos dat.
Novým směrem nejde pouze design vozu Arteon. V jeho kabině na Vás čekají také nejmo-

dernější možnosti komunikace a navigace, stejně jako volitelný audiosystém prémiové 

třídy „DYNAUDIO Confidence“.
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1)  Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno 
a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službě We Connect. Dále je pro službu We Connect, resp. We Connect Plus nutné uza-
vřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů 
po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou 
být služby bezplatně využívány. Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrovaného připojení k internetu. 
Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb „Streaming & Internet“ nese společnost 
Volkswagen AG. Pro využívání služeb „Streaming & Internet“, stejně jako wifi hotspotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním 
poskytovatelem „Cubic Telecom“ a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských zemích. Informace o cenách a podpoře 
v jednotlivých zemích získáte na adrese https://vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím informujte u Vašeho prodej-
ce automobilů Volkswagen. Alternativně je možné využívat internetové rádio, hybridní rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního 
zařízení (například chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci mobilního wifi hotspotu. V tomto případě jsou příslušné služby přístupné 
pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti 

na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady 
(např. za roaming). Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS 
nebo Android a SIM karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva s mobilním operátorem. Dostupnost 
služeb We Connect a We Connect Plus v popsaných paketech se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto služeb se uzavírá 
na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, případně může být omezen. Bližší informace získáte na adrese 
www.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

2)  Vezměte prosím na vědomí, že v této souvislosti nemusí být některé aplikace podporovány všemi třemi nabízenými rozhraními a že podpora 
jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány. Informace o kompatibilitě chytrých mobilních telefonů 
s rozhraním Apple CarPlay™ najdete na adrese https://www.apple.com/de/ios/carplay/, informace o kompatibilitě telefonů s rozhraním 
Android Auto™ na adrese https://www.android.com/intl/de_de/auto/ a informace o kompatibilitě telefonů s rozhraním MirrorLink® na adrese 
https://mirrorlink.com/.

Arteon – Konektivita a multimédia
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05   Díky funkcím vzdáleného přístupu služeb We Connect Plus máte kdykoli pří-
stup k Vašemu vozu Arteon. Pomocí aplikace We Connect tak můžete pohodlně 
ovládat různé funkce vozu nebo přistupovat na portál We Connect. Chcete si 
například v chladném ročním období již v předvečer naprogramovat volitelné 
nezávislé topení? Žádný problém. Stejně jako uzamčení nebo odemčení dveří vozu 
nebo dveří zavazadlového prostoru. Pomocí Vašeho chytrého mobilního telefonu 
můžete také navázat spojení s volitelným alarmem ve voze a Váš mobil tak lze 
využít jako dálkové ovládání. E R

06   Telefonní rozhraní „Comfort“ umožňuje pohodlné telefonování v průběhu 
jízdy. Mimořádně praktická je odkládací přihrádka ve střední konzole s indukční 
vazbou na vnější anténu vozu a funkcí indukčního nabíjení pro Váš chytrý mobilní 
telefon. Hands free sada zajišťuje příjem s minimálním rušením signálu a lze ji 
pohodlně ovládat pomocí multifunkčního displeje, multifunkčního volantu nebo 
dotykového displeje rádia. Součástí sady je také další USB-C port, který umožňuje 
připojení externích přístrojů. SO

07   Chcete bezpečně a pohodlně využívat aplikace 
běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu i ve 
Vašem automobilu? Díky rozhraní App-Connect²⁾ je to 
tak jednoduché jako nikdy v minulosti. Softwarové 
rozhraní App-Connect paralelně zobrazuje vybrané 
aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu 
přímo ve Vašem zorném poli na displeji infotainment 
systému a umožňuje Vám jejich ovládání z Vašeho 
vozu Volkswagen. Lze tak velmi snadno přistupovat 
například k hudbě, zprávám, mapám nebo audiokni-
hám. Volkswagen pro připojení chytrého mobilního 
telefonu podporuje tři technologie – Apple CarPlay™, 
Android Auto™ od Google a MirrorLink®. Obzvláště 
pohodlné je použití technologie Apple CarPlay™, 
kterou lze využívat bez použití připojovacího kabelu. 
Aby nebyla odváděna pozornost řidiče od řízení, je 
v průběhu jízdy možné spustit pouze certifikované 
aplikace. E R

(Bez vyobrazení.)   Arteon je poprvé vybaven nejno-
vější generací mobilních služeb online We Connect. 
Díky integrované eSIM kartě máte na přání od počát-
ku bezproblémový přístup k Vašemu automobilu 
i k internetu. Se službami We Connect¹⁾ je ve Vašem 
voze Volkswagen integrována konektivita, která Vám 
umožňuje po jednorázové aktivaci bezplatně využí-
vat užitečné a inovativní služby online. Rozhraní 
We Connect Plus¹⁾ Vám otevírá celý svět digitálních 
služeb a posouvá konektivitu na zcela novou úroveň. 
Pro Vás to znamená větší komfort, zábavu i informace 
v reálném čase. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

Každý okamžik mají pod kontrolou.
Pozornost na té nejvyšší úrovni: Arteon zaujme nejenom svým designem a radostí z jízdy.

Také pokud jde o nejnovější asistenční systémy, jede na čelné pozici.

01   Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“ od rychlosti 
65 km/h rozpozná situaci, kdy vozidlo neúmyslně opouští vyznačený jízdní pruh¹⁾, 
a prostřednictvím protipohybu řízení vrátí pozornost řidiče k dění na vozovce.¹⁾, ²⁾

E R

02   V každém ohledu jsou jasnější: Inteligentní světlomety s inovativními funk-
cemi a moderní LED technologií jsou dalším příspěvkem k bezpečnosti a komfortu. 
Například volitelná dynamická regulace dálkových světel „Dynamic Light Assist“ 
Vám umožňuje jet od rychlosti 60 km/h s trvale zapnutými dálkovými světly, aniž 
by přitom docházelo k oslňování řidičů protijedoucích vozidel.¹⁾ Pomocí kamery 

jsou přitom rozpoznávána vpředu jedoucí i protijedoucí vozidla a oblast, ve které 
se nacházejí, je cíleně cloněna.¹⁾ SO

03   Prostorový kamerový systém „Area View“ snímá prostřednictvím čtyř kamer 
celou řadu pohledů na okolí vozu, které Vám značně usnadňují manévrování. 
Například je možné získat pohled na celé okolí vozu z ptačí perspektivy. Na displeji 
Vašeho rádia si také můžete nechat zobrazit situaci „za rohem“, která je snímána 
kamerou umístěnou na voze nejvíce vpředu nebo nejvíce vzadu. Řidič tak může 
vidět i do míst, do kterých má zakrytý výhled.¹⁾ SO

04   Buďte připraveni i na nouzovou situaci. Asistenč-
ní systém „Emergency Assist“ částečně přebírá řízení 
automobilu v případě náhlého zdravotního selhání.¹⁾ 
Systém začne pracovat v případě, že neregistruje žád-
nou aktivitu řidiče. Jestliže systém i přes varování 
nezjistí žádnou odezvu, nadále zkouší přimět řidiče 
k reakci a současně varuje spolujezdce i ostatní účast-
níky provozu.¹⁾ Nedojde-li k převzetí řízení, je vozidlo 
s pomocí asistenta pro změnu jízdního pruhu „Side 
Assist“ navedeno do pravého jízdního pruhu a kon-
trolovaným způsobem zastaveno.¹⁾ SO

05   Vylepšený adaptivní tempomat ACC s prediktivní 
regulací rychlosti Vám pomáhá udržovat střední hod-
notu Vámi nastaveného odstupu od vpředu jedoucího 
vozidla, a to až do přednastavené maximální rych-
losti.³⁾ Prediktivní regulace rychlosti rozšiřuje funkce 
ACC o asistenci při dodržování maximální povolené 
rychlosti jízdy a řízení rychlosti při jízdě v zatáčkách. 
Systém respektuje oficiálně stanovenou maximální 
povolenou rychlost a Vy se tak vyvarujete jejího pře-
kročení.¹⁾ ACC navíc na základě dat trasy jízdy vypočí-
tává ideální rychlost pro jízdu zatáčkami, při odbočo-
vání na křižovatkách a kruhových objezdech.¹⁾

E R

 1)  V rámci možností daných systémem.
2)  Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven 

odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.
3) Do rychlosti max. 210 km/h. 
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33Arteon – Asistenční systémy

09   Dává pozor na Vás – i na všechny ostatní: Asistent nouzového brzdění „Front 
Assist“ s rozpoznáváním chodců pomáhá při hrozící kolizi zmírnit její potenciální 
následky, nebo jí v ideálním případě dokonce zcela zabrání.¹⁾ Systém identifikuje 
chodce i automobily v jízdní dráze a včas před nimi varuje řidiče. V případě, že řidič 
dostatečně rychle nereaguje, systém začne vůz automaticky nouzově brzdit.¹⁾ SO

10   Více komfortu i ve váznoucí dopravě: Asistent pro jízdu v koloně umožňuje 
komfortní ovládání vozu při popojíždění v dopravní zácpě a eliminuje riziko nehod 
typických pro váznoucí dopravu.¹⁾ Systém udržuje automobil v jízdním pruhu 
a v kombinaci s převodovkou DSG automaticky ovládá plyn a brzdy. SO

11   Je velmi příjemné, když se podaří dobře zaparkovat. A ještě lepší je, když to 
člověk nemusí dělat sám. Parkovací asistent „Park Assist“ rozpozná podélná 
i příčná parkovací místa a při parkování do nich automaticky přebírá ovládání 
volantu.¹⁾ Z podélných parkovacích míst dokáže následně také vyjet. Na řidiče při 
parkování zbývá pouze ovládání pedálů spojky, plynu a brzdy a pozorné sledování 
okolí vozu.¹⁾ SO

1) V rámci možností daných systémem.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
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06   Lepší výhled zajišťuje také dynamické osvětlení zatáček. Díky prediktivní 
regulaci je zatáčka osvětlena ještě dříve, než dojde k natočení volantu. Při jízdě 
v serpentinách tak uvidíte lépe – a budete i lépe viděni.¹⁾ SO

07   Podle toho, jaký jízdní styl preferujete, můžete sami určit, jakým způsobem se 
bude Váš Arteon za jízdy chovat. Adaptivní regulace podvozku DCC permanentně 
přizpůsobuje elektronicky regulované tlumiče aktuální jízdní situaci. Prostřednic-
tvím volby jízdního profilu je navíc možné změnit charakteristiku tlumičů. Vybírat 
přitom můžete z několika různých nastavení. SO

08   Systém proaktivní ochrany cestujících eviduje prostřednictvím senzorů elek-
tronického stabilizačního systému a asistenta nouzového brzdění „Front Assist“ 
kritické jízdní situace, při nichž je zvýšené riziko nehody. Pomocí volitelného sys-
tému „Side Assist“ mohou být registrována také vozidla, která se přibližují zezadu. 
V případě, že systém takovou situaci rozpozná, připraví cestující i automobil na 
potenciální kolizi – zapnuté bezpečnostní pásy na předních místech se napnou 
a řidič i spolujezdec jsou tak pevně zafixováni v sedadlech. Současně se zavřou 
otevřená okna i panoramatické střešní okno až do úrovně malé štěrbiny. SO
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02   Ochranné fólie na nástupní prahy jsou důmyslným a současně účelným detai-
lem, který chrání lak namáhaných prahů předních i zadních dveří před poškrábá-
ním i jiným poškozením. SO

03   Sada krytů pedálů je vyrobena z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli s kartáčova-
nou úpravou povrchu. Protiskluzový povrch z pryže je zárukou jistoty při ovládání 
vozu. Součástí dodávky je také elektronický plynový pedál. SO

04   Tvarově přesná sada celoročních koberců v černé barvě s reliéfním nápisem 
„Arteon“ na předních místech účinně chrání podlahu před znečištěním a vlhkostí. 
Přední koberce jsou díky upevňovacímu systému pevně spojené s podlahou vozu 
a jsou tak zajištěné proti pohybu. SO

05   S mobilní sadou Espresso Autoset máte svůj vlastní malý coffee bar stále po 
ruce. Přístroj je napájen z 12V zásuvky v kabině automobilu. Sada obsahuje kromě 
dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 balení kávy espresso také prak-
tické a vkusné úložné pouzdro. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
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Originální 
příslušenství 
Volkswagen®
Výjimečný design a komfort prémiové třídy jsou již 

součástí sériové výbavy vozu Arteon. Pro ty, kteří však 

chtějí ještě něco navíc, je k dispozici Originální 

příslušenství Volkswagen®, které Vám umožní doplnit 

Váš Arteon podle Vašich individuálních přání. 

Kompletní nabídku doplňků najdete v katalogu 

„Originální příslušenství Volkswagen“ u Vašeho 

prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾

1)  Více informací získáte na adrese:
http://www.volkswagen.cz/servis-a-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy.

Originální příslušenství Volkswagen® je určeno pro německý trh. Na odchylky pro Českou republiku
se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

01   Spoiler na výklopnou stěnu zavazadlového prostoru v černé barvě s leštěným 
povrchem ještě více posiluje sportovní charakter vozu Arteon, akcentuje vedení 
linií a atraktivním způsobem prodlužuje siluetu automobilu. Jeho aerodynamické 
tvary snižují vztlak zádi a zlepšují jízdní chování vozu. Ochranná lišta se vzhledem 
chromu leštěného do vysokého lesku je rovněž atraktivním detailem, který sou-
časně zajišťuje praktickou ochranu hrany výklopné stěny zavazadlového prostoru.
SO
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06–11   Praktický, komfortní a flexibilní: Inovativní modulární cestovní a komfortní 
systém otevírá široké spektrum možností. Přispívá k uklizenému a přehledně 
uspořádanému interiéru. Věci, které jsou pro cestující na zadních místech důležité, 
jsou navíc vždy v dosahu, resp. je lze snadno ovládat. Systém se skládá ze základ-
ního modulu, který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních seda-
del, držáku akční kamery a různých doplňkových modulů, které lze objednat zvlášť. 
Mezi ně patří například přenosné ramínko na šaty¹⁾, robustní závěs na tašky¹⁾, 
otočný držák tabletu pro modely od různých výrobců nebo nastavitelný sklopný 
stolek s držákem nápojů²⁾. Přestávky v průběhu cestování se tak změní na zážitek 
komfortu. Jeden držák a spousta možností – všechny moduly je možné v případě 
potřeby snadno upevnit k základnímu držáku a lze je navzájem flexibilně měnit.
SO

12   Dětská sedačka G2-3 ISOFIT s odnímatelným opěradlem zajišťuje díky výškově nastavitelné opěrce hlavy 
pro spaní a možnosti nastavení výšky i sklonu bezpečnou a pohodlnou přepravu dětí s hmotností od 15 kg do 
36 kg (od tří do dvanácti let). Sedačka se ve voze upevňuje k bezpečnostním bodům ISOFIX. Dítě je v sedačce 
zajištěno tříbodovým bezpečnostním pásem. Na kompletní nabídku dětských sedaček se prosím informujte 
u svého prodejce automobilů Volkswagen. Ochranu choulostivého povrchu sedadla zajišťuje potah sedadla 
s protiskluzovým povrchem, jenž se snadno udržuje v čistotě a jehož součástí jsou praktické síťové kapsy. SO

Arteon – Originální příslušenství Volkswagen®
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

 1) Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla nesedí žádný cestující.
2)  V případě, že na daném místě zadního sedadla sedí cestující, musí být v průběhu jízdy stolek s držákem nápojů zavřený.
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39Arteon – Originální příslušenství Volkswagen®

17   Díky nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho vozu Arteon bezpečným 
způsobem přepravovat Váš bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samo-
nastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky drží ve vertikální poloze. 
Inovativní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí 
komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu 
rámu kola je držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl 
testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO

18   Vaše jízdní kola můžete pohodlně a bezpečně přepravovat na novém nosiči 
jízdních kol „Premium“, který byl speciálně vyvinutý pro transport dvou jízdních 
kol, resp. elektrokol, a zaujme zejména inovativním způsobem instalace. Nosič se 
automaticky upevňuje na kouli tažného zařízení jednoduchým sklopením nosných 
lišt. Inovativní odnímatelné distanční držáky s pojistkou proti odcizení zajišťují 
velmi snadné upevnění kol na nosiči v požadované pozici. Po sešlápnutí aretačního 
pedálu lze nosič sklopit velmi daleko od automobilu (maximální úhel sklopení je 
90°) a zajistit tak i u vozů s velkými zadními výklopnými dveřmi bezproblémový 
přístup do zavazadlového prostoru. K nosiči se na přání dodává také transportní 
ochranná taška, která jej chrání před poškozením, a nájezdová lišta, která usnadňuje 
nakládání těžkých jízdních kol. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

13   Díky nosným střešním systémům od Originálního příslušenství Volkswagen® 
budete na Vašich cestách dobře vybaveni. Základnu pro ně představuje základní 
střešní nosič z aerodynamicky tvarovaných hliníkových profilů, na který lze něko-
lika jednoduchými úkony nainstalovat např. držák surfových prken, nosiče jízdních 
kol, nosič lyží a snowboardových prken nebo praktický střešní box. Inovativní 
„Aero“ profil minimalizuje aerodynamický hluk a byl testován v přísných zkouškách 
City-Crash-Plus. SO

14   Držák lyží a snowboardů umožňuje přepravu až šesti párů lyží, resp. čtyř 
snowboardových prken. Držák je uzamykatelný a snadno se instaluje na základní 
střešní nosič. Široká otevírací tlačítka pak usnadňují jeho ovládání i v silných ruka-
vicích. Funkce vysunutí ulehčuje nakládání i vykládání sportovního náčiní. SO

15   Nové střešní boxy „Comfort“ mají optimalizované aerodynamické tvary, které 
ještě více snižují nepříjemný aerodynamický hluk. Boxy lze pohodlně otevřít z obou 
stran a jsou vybaveny tříbodovým centrálním zamykáním. Dodávají se v černé 
barvě ve vysokém lesku v objemech 340 nebo 460 litrů. SO

16   Držák kajaku. Žádné klepání ani žádné pohyby: Držák, který byl speciálně 
vyvinutý pro kajak do hmotnosti 25 kg, se optimálně přizpůsobí tvaru kajaku. 
Kajak je proti pohybu zajištěn čtyřmi posuvnými gumovými podpěrami a bezpečně 
upevněn elastickými vázacími popruhy. SO
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41Arteon – Originální příslušenství Volkswagen®

22   Praktická a rozměrově přesná ochranná transparentní fólie na nákladovou 
hranu se nalepí na horní plochu zadního nárazníku, kterou chrání před poškoze-
ním při nakládání a vykládání zavazadel. SO

23   Mimořádně odolné lapače nečistot pro přední i zadní kola chrání jak Váš vůz, 
tak také ty, kteří jedou za Vámi, před zvířenými nečistotami, vodou a nebezpeč-
nými odletujícími kamínky. SO

24   Ať už se jedná o přívěs pro přepravu lodě nebo karavan – pro připojení přívěsu 
potřebujete tažné zařízení, které se v závislosti na modelu vozu dodává v pevné 
nebo odnímatelné variantě. Součástí dodávky je také elektrická sada, která zajiš-
ťuje elektrickou energii pro přívěs, a tím také jeho bezpečný provoz. SO

25   Čisticí prostředky a autokosmetika jsou vyvíjeny a přesně přizpůsobeny 
použití na karoserii i v interiéru automobilu. Každý produkt má certifikát ISO 
a navíc byl schválen a doporučen centrální laboratoří Volkswagen. Všechny pro-
středky zaručují ekologickou péči o automobil a šetří jak materiály, tak i životní 
prostředí. Bližší informace o jednotlivých produktech, stejně jako o sezónních 
sadách autokosmetiky a čisticích prostředků získáte u svého prodejce automobilů 
Volkswagen. SO

26   Individuální až do nejmenšího detailu: Čtyři čepičky ventilků jsou zdobeny 
logem Volkswagen. Představují optimální ochranu před prachem, nečistotami 
a vlhkostí. Jsou vhodné pro hliníkové ventilky i pro ventilky z kombinace pryže 
a kovu. SO
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

19   Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
s nápisem „Arteon“ je omyvatelná a má protiskluzový 
povrch. Její okraj zvýšený o pět centimetrů chrání 
zavazadlový prostor před znečištěním a náhodně 
rozlitými tekutinami. SO

20   Ochrana zavazadlového prostoru může být velmi 
lehká a flexibilní. Pěnová vložka do zavazadlového 
prostoru s protiskluzovým povrchem je přesně při-
způsobená jeho tvarům a spolehlivě jej chrání před 
znečištěním. SO

21   Síť na zavazadla je ideální pro zajištění malých 
a středně velkých předmětů proti pohybu. Pevná síť 
se upevňuje pomocí závěsů k sériovým úchytným 
okům v zavazadlovém prostoru. SO
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43Arteon – Volkswagen Lifestyle

04   Z úzké tašky lze několika jednoduchými úkony vytvořit praktickou přepravku 
a naopak. Lehký materiál skládacího boxu je odolný proti roztržení, odpuzuje vodu 
a nešpiní se. Nosnost boxu je až 30 kg. SO

05   Nová dimenze klíčku od vozu: Díky přívěsku na klíče ve formě kola z lehké 
slitiny „Luxor“ se klíček od Vašeho vozu Volkswagen promění na objekt, který 
na sebe přitahuje pozornost. SO

06   Stylový doplněk: Díky vysoce kvalitní hedvábné kravatě z Itálie v zářivě modré 
barvě s decentně vyšitým logem Volkswagen, které evokuje intarzii, již nebude stát 
Vaší eleganci nic v cestě – kromě závistivých pohledů ostatních mužů. SO

07   Káva na cestu: Termoska z ušlechtilé oceli v designu Volkswagen má objem 
0,4 litru. Díky dvojitým stěnám, mezi nimiž je vakuum, udrží teplotu nápojů po 
dlouhou dobu na téměř konstantní hodnotě. Designovými akcenty jsou kontrastní 
modrý kroužek a uzávěr, stejně jako laserem vygravírované logo Volkswagen. SO
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Volkswagen Lifestyle

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

01   Stylové cestování: Praktický obal na šaty s odnímatelným ramenním popru-
hem a nosnými uchy je optimálním doplňkem na cesty. Obal má tři kapsy na zipy – 
jednu hlavní a dvě menší, určené na drobnosti, a díky logu Volkswagen na jezdcích 
zipů a pryžové etiketě s logem a nápisem „Moving People Forward“ zaujme 
i vizuálně. Obal na šaty je možné uprostřed přeložit a pomocí dvou patentních 
druků s logem Volkswagen sepnout do kompaktního tvaru – pouhých 55 cm. SO

02   Nadčasový design: Náramkové hodinky z kolekce Volkswagen s pouzdrem 
z ušlechtilé oceli se satinovaným povrchem, decentním nápisem Volkswagen na 
ciferníku a leptaným logem Volkswagen na koruně. Hodinky zanechají působivý 
dojem na každém zápěstí, ať už jsou s quartzovým strojkem, nebo s automatickým 
natahováním. Hodinky se vyrábějí v Německu. SO

03   Budete dobře připraveni i na slunečné dny: Se stylovými slunečními brýlemi 
z kolekce Volkswagen budete nejenom velmi dobře vypadat, ale také dobře uvi-
díte. Pilotní brýle s černými obroučkami z ušlechtilé oceli mají skla s modrým 
přechodem. Ručně vyráběné sluneční brýle z tmavošedého plastu se světlešedou 
vnitřní stranou vytvářejí zajímavý kontrast. Oboje brýle zajišťují 100% ochranu 
proti UV záření. SO
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45Arteon – Dekory a potahy sedadel

Potahy sedadel

01 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“²⁾ titanově černá TO E SO

02 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“²⁾ šedá „Mistral“ YR E SO

03 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“²⁾ šedá „Mistral“/šedá „Raven“ YS E SO

04 Kůže „Nappa“³⁾ titanově černá TO SO

05 Kůže „Nappa“³⁾ „Grigio“ LT SO

06 Kůže „Nappa“³⁾ šedá „Mistral“/šedá „Raven“ YS SO

07 Kůže „Nappa“³⁾ hnědá „Valencia“ YU SO

08 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“²⁾ pro R-Line, černá OH¹⁾ R SO

09 Kůže „Nappa“/„Carbon Style“⁴⁾ pro R-Line, černá OH¹⁾ SO
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Dekory

01 Dekor „Line Light Black“ E

02 Dekor R-Line „Dark Diamond Flag“¹⁾ R

03 Dekor „Dayton Brush“ SO

04 Dekor z ušlechtilého dřeva „Silver Birch“ SO

05 Dekor z hliníku v provedení „Fine Line“ SO

06 Dekor R-Line z hliníku v provedení „Silver Rise“¹⁾ SO

 1) Nabídka společnosti Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com. 
2) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků.
3) Kůží „Nappa“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků.
4)  Střední plochy sedadel jsou čalouněné kůží „Nappa“, vnitřní plochy zvýšených boků jsou čalouněné kůží 

v designu „Carbon Style“.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou reprodukovat krásu 
a příjemnost dekorů a čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní provedení
sedadel, která se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání. Materiál potahové
látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich částech může odlišovat.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO
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Laky

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

01 Šedá „Urano“ základní lak 5K5K E R

02 Bílá „Pure“ základní lak 0Q0Q SO

03 Červená „Chilli“ metalický lak W0W0 SO

04 Žlutá „Kurkuma“ metalický lak 6T6T SO

05 Stříbrná „Pyrit“ metalický lak D5D5 SO

06 Šedá „Mangan“ metalický lak 5V5V SO

07 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T2T SO

08 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R0R SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy
nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.
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49Arteon – Kola

1925_Arteon_K15.indd   49 06.09.19   07:45

Kola

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,5 do 7,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 119 do 161.
Sériová výbava pro Arteon Elegance E Sériová výbava pro Arteon R-Line R Výbava za příplatek SO

01 17" kola z lehké slitiny „Cardiff“ SO

02 17" kola z lehké slitiny „Marstrand“¹⁾ SO

03 17" kola z lehké slitiny „Merano“, Originální příslušenství Volkswagen®²⁾ SO

04 18" kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R³⁾ R

05 18" kola z lehké slitiny „Muscat“ E

06 18" kola z lehké slitiny „Muscat“ SO

07 18" kola z lehké slitiny „Almere“ SO

08 18" kola z lehké slitiny „Almere“⁴⁾ SO

09 19" kola z lehké slitiny „Chennai“ SO

10 19" kola z lehké slitiny „Chennai“ SO

 11 19" kola z lehké slitiny „Montevideo“, Volkswagen R³⁾ SO

 12 20" kola z lehké slitiny „Rosario“, Volkswagen R³⁾, ⁵⁾ SO

 13 20" kola z lehké slitiny „Rosario“, Volkswagen R³⁾, ⁵⁾ SO

 1) Dodávají se pouze jako zimní kola.
2) Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
3) Nabídka společnosti Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
4) Dodávají se také jako zimní kola.
5) Dodávají se také pro linii výbavy Elegance.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak, 
jak vypadají ve skutečnosti.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce 
automobilů Volkswagen.
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Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro 
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte 
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo 
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen 
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou kon-
cernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech plochy 
mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými 
atrakcemi tohoto jedinečného světa automobilů.

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen, 
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se 

týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvis-
losti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají 
dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či bez-
pečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské 
dovednosti.

Autostadt, který je prezentačním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfsbur-
gu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety 
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavi-

lony všechny koncernové značky, tedy Audi, Bentley, 
Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, Volkswagen 
a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela v souladu s výji-
mečným charakterem značky se automobilka 
Volkswagen v Autostadtu prezentuje originálním 
pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém se ukrývá 
koule fascinujících rozměrů.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými 
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují 
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových cest 
a postupů – právě proto zvolili architekti pro pavilon 
automobilky Volkswagen toto symbolické emotivní 
pojetí.

Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické 
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct 
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve spodní 
části koule, běží sedmiminutový film o věčném lid-
ském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky 
unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci doslova 
vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela obklopují 
a oni se stávají součástí promítaného příběhu.

Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci 
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou 
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují 
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších technických prvků vystavených modelů.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této 
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala 
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily 
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty, 
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro 
volný čas.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den 
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků 
spojených s automobily a motory, testovat svoje 
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem 
a významem uměleckých plastik… V každém případě 
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si mezi 
své potenciální cíle měl uložit každý motorista, pro 

nějž automobil není jenom prostým „nástrojem 
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým 
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku 
okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích. 
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet 
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít pro-
dukty, akce, sponzoring a životní styl světa automo-
bilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální 
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako aplikaci 
v iTunes Store nebo na adrese 
https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/
volkswagen-magazin.

Objevte svět 
automobilů 
Volkswagen.
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Nejsnazší způsob, jak získat
automobil Vašich snů.
Díky online konfigurátoru se z Vás stane automobilový designér. Na počítači, tabletu nebo chytrém mobilním

telefonu si vytvoříte v několika krocích z vozu Volkswagen Váš vysněný automobil.

Z vozu Arteon vytvoříte Váš Arteon. Vyhledejte 
model, který nejlépe splňuje Vaše představy, 
a vyberte si z celé řady variant výbavy, laků, kol 
a mnoha dalších možností. Zcela jednoduše online 
na adrese: www.volkswagen.cz.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9. 2017 
platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních 
automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP 
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje 
skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP nahradil dosavadní standard 
NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření, 
který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva 
i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu 
mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP 
a NEDC získáte online na adrese www.volkswagen.cz/konektivita-a-technologie/wltp nebo 
u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hod-
noty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu 
WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle stan-
dardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spo-
třeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, nevzta-
hují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání 
jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) 
mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aero-
dynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit 
spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně 
udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů podle směr-
nice č. 1999/94/EU, v platném znění, získáte v Návodu na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ 
a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání na všech 
prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje 
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku 
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého 
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a TSI® – v České republice 
i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu Volkswagen AG 
a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka 
není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou 
a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti 
Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny vozy 
značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpo-
kladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého pro-
dejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo 
na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa 
bezplatná.
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