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Design, 
který vezme dech.
Aerodynamická silueta vozu Arteon zaujme nejenom při prvním pohledu. 

Do celkového obrazu tohoto automobilu harmonicky zapadá velká 

plocha kapoty motoru a bezrámová konstrukce bočních oken. Působivý 

design zadní partie je pak jeho dokonalým zakončením. Linie výbavy 

R-Line zahrnuje další prvky na exteriéru vozu, které dále umocňují jeho 

dynamiku. Charakteristické logo R-Line na mřížce chladiče, signatura 

ve tvaru písmene „C“ na předním nárazníku a volitelná dvacetipalcová 

kola z lehké slitiny „Rosario“ s povrchovou úpravou „Dark Graphite Matt“ 

se postarají o to, že z něj jen obtížně budete spouštět oči.

01   Vysoko napojená výklopná stěna zavazadlového prostoru s markantními rysy je určujícím prvkem designu 
zadní partie nového vozu Arteon R-Line. Černý leštěný zadní spoiler a chromované trapézové výstupy výfuků 
pak dále akcentují jeho sportovní charakter. SO

Nový Arteon – R-Line
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.
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05Nový Arteon – R-LineSériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.
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Emoce, 
které lze řídit.
Nový Arteon ve svém interiéru probudí nadšení, a to nejenom díky kráse, 

kterou lze vnímat očima, ale také potěšením, jež vyvolá při fyzickém 

kontaktu – například s multifunkčním sportovním volantem v kůži 

s logem „R-Line“ a ozdobnými švy, nebo s volitelným dekorem „Silver 

Rise“ z hliníku. Důvodem k tomu, abyste každou jízdu mohli vnímat

všemi svými smysly, jsou i sedadla „Top-Komfort“ (výbava na přání), 

jež jsou čalouněna kůží „Nappa“, s vnitřními plochami zvýšených boků 

v provedení „Carbon Style“*, ozdobnými švy, sámky a vyšitými logy 

„R-Line“ na předních místech.

01   Působivé přivítání: Nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli s nápisem „R-Line“ jsou pokračováním vysoké 
úrovně designu nového vozu Arteon R-Line. SO

* Štípaná kůže.
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Tvary, 
které zaujmou.
Plynulé vedení linií nového vozu Arteon Elegance je výzvou k tichému 

úžasu a zároveň důvodem k radosti. Každý detail je přitom projevem 

čistého designu. Příkladem může být chromovaná lišta okolo oken, která 

kontrastuje s kryty vnějších zpětných zrcátek s matně chromovaným 

povrchem. Volitelná devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Chennai“ 

a nápis „Elegance“ na bocích pak dokonale dotvářejí celkovou kompozici.

01   Zadní světla okouzlí svou moderní LED technologií. Arteon Elegance i Arteon R-Line Vám pak díky 
dynamickým zadním směrovým světlům zajistí při cestování nejenom větší bezpečnost, ale navíc i vynikající 
vzhled. SO

Nový Arteon – Elegance
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.
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09Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

Nový Arteon – Elegance
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V cíli jste ještě dříve, 
než se rozjedete.
Opřete se a užívejte si vysoce kvalitní interiér s exkluzivními materiály 

a komfort na té nejvyšší úrovni. K tomu přispívají například sedadla 

ergoComfort, jež zajišťují příjemné sezení a příznivě působí na zdraví 

zad. Na přání mohou být čalouněna kůží „Nappa“, která je k dispozici 

v kombinaci šedé „Mistral“ a šedé „Raven“. Díky volitelnému nastavení 

14 parametrů, masážní funkci, funkci paměti, nastavitelné bederní 

opěrce a velkému místu v oblasti hlavy i pro nohy zajišťují maximální 

možné pohodlí – a to dlouho před tím, než dorazíte do cíle své cesty.

01   V novém voze Arteon máte k dispozici mimořádně bohatou nabídku výbavy a ušlechtilých materiálů. 
Příkladem může být elegantní kombinace dekoru z ušlechtilého dřeva „Silver Birch“ a chromované lišty, jež 
umocňuje jeho vzhled a která je určena výhradně pro linii výbavy Elegance. SO
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11Nový Arteon – Komfort

01   Elegantní panoramatické výklopné/posuvné střešní okno¹⁾ nového vozu 
Arteon je z jednoho kusu skla. Pomocí elektrického ovládání je 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

02   Pomocí multifunkčního volantu v kůži²⁾ řídíte nejenom Váš nový Arteon, ale 
můžete v průběhu jízdy ovládat také všechny podstatné funkce. Na inovativním 
barevném digitálním TFT panelu s vysokým rozlišením „Active Info Display“¹⁾ 
s úhlopříčkou 31,2 cm (12,3 palce) budete mít vše ve svém zorném poli – od kla-
sických 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

03   Pohodlná jízda začíná v novém voze Arteon ještě před rozjezdem. Velkoryse dimenzovaný zavazadlový 
prostor tohoto fastback modelu má objem 563 litrů a nabízí tak spoustu místa i pro Vaše zavazadla. Pro otevře-
ní elektricky ovládané výklopné stěny zavazadlového prostoru pak díky funkci „Easy Open“¹⁾ stačí malý pohyb 
nohou pod zadním nárazníkem. Elektrické ovládání následně po stisku tlačítka s časovým zpožděním výklopnou 
stěnu zavazadlového prostoru opět zavře. Nakládání i vykládání zavazadel je díky tomu velmi pohodlné. SO

04   „Head up Display“¹⁾ zobrazuje jízdní informace 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 přitom 
nemusíte spustit oči od dění na vozovce. Displej, na kterém jsou zobrazovány informace, může být na přání 
zapuštěn do palubní desky a překryt krytem, který pak plynule navazuje na plochu palubní desky. SO

05   Klimatizace „Air Care Climatronic“ s regulací teploty ve třech zónách umožňuje řidiči, spolujezdci i cestu-
jícím na zadních sedadlech nezávislé individuální nastavení teploty. SO

 1) Není v nabídce pro linii Comfortline.
2) Pro linii Elegance může být také s vyhříváním. 
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

Probouzí touhu.
V novém voze Arteon si můžete být jisti tím, že budete přitahovat pohledy okolí. Současně Vám však tento vůz nabídne jedinečný 

výhled, který zajistí stylově zakomponované panoramatické výklopné/posuvné střešní okno. Díky head-up displeji a digitálnímu 

panelu „Active Info Display“ si udržíte přehled o voze. Neomezený výhled před automobil vždy zajistí sklo čelního okna, které 

odráží infračervené záření a je vybavené bezdrátovým vyhříváním. Zatmavená zadní boční okna a zadní okno pak vytvoří atmo-

sféru soukromí. Promyšlený design, který zaujme. A to nejenom při prvním pohledu.
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13Nový Arteon – Navigační systémy a konektivita

Zrychlí tep i přenos dat.
Novým směrem nejde pouze design nového vozu Arteon. V jeho kabině na Vás čekají také nejmodernější 

možnosti komunikace a navigace, stejně jako audiosystém prémiové třídy „DYNAUDIO Confidence“.

01   Navigační systém „Discover Pro“¹⁾ je infotainment systém pro ty nejvyšší nároky. Jedinečným detailem 
je jeho skleněný povrch, který dotykovému displeji s úhlopříčkou 23,4 cm (9,2 palců) propůjčuje vzhled 
a haptické vlastnosti prémiového tabletu. A díky inovativnímu ovládání pomocí gest postačí např. ke změně 
stanice přijímaného rádia pouhý pohyb rukou před displejem. SO

02   Telefonní rozhraní „Premium“¹⁾ splňuje ty nejvyšší nároky na komfort. Jeho prostřednictvím můžete k SIM 
kartě Vašeho mobilního telefonu bezdrátově přistupovat buď přes rozhraní „Bluetooth rSAP“, nebo s využitím 
další SIM karty umístěné ve voze. Přímé propojení s vnější anténou Vám zajišťuje nejlepší možnou kvalitu sig-
nálu. Integrovaná funkce WLAN hotspot pak umožňuje přístup k internetu až pro sedm koncových zařízení. SO

Užitečné jak ve všední den, tak v případě nehody: Služby online Car-Net „Security & Service“²⁾ Vám nabízejí 
mobilní přístup k důležitým datům automobilu. Chcete vědět, kdy je termín příští servisní prohlídky? Nebo 
kolik paliva je v nádrži? Prostřednictvím přímého spojení na kontaktní linku společnosti Volkswagen získáte 
tu nejrychlejší možnou pomoc. Díky službě volání v případě nehody je o Vás v případě nouze dobře postaráno. 
V nouzové situaci je totiž automaticky nebo po stisku tlačítka přivolána pomoc. Důležité informace jsou 
z Centra nouzového volání Volkswagen předány dále a pomocí hlasové komunikace je pak řidiči poskytována 
péče a podpora až do příjezdu vozidla záchranné služby. S

03   Rozšiřte možnosti Vaší kabiny. Díky softwarovému rozhraní Car-Net App-
-Connect³⁾ můžete prostřednictvím displeje na středovém panelu i v průběhu jízdy 
pohodlně ovládat nejdůležitější funkce Vašeho chytrého mobilního telefonu, jako 
jsou telefonování, zprávy nebo hudba. Softwarové rozhraní App-Connect v sobě 
sdružuje tři inovativní technologie – kromě MirrorLink® také Apple CarPlay™ 
a Android Auto™ od společnosti Google, které umožňují paralelní zobrazení 
displeje Vašeho chytrého mobilního telefonu na dotykové obrazovce systému 
infotainment. Na obrázku je Apple CarPlay™. Celý svět mobilních aplikací čeká 
jen na Vás. SO

04   Volitelný audiosystém „DYNAUDIO Confidence“¹⁾ s prostorovým zvukem 
Surround-Sound je přesně přizpůsobený 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 a optimální 
zvuk s možností individualizace. SO
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Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

 1) Nedodává se pro linii výbavy Comfortline.
2)  Pro využívání služeb Car-Net „Security & Service“ je nutné uzavřít online separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Aby smlouva mohla 

být využívána po celou dobu platnosti, je nutné do 90 dnů po převzetí vozidla provést jeho registraci na adrese www.volkswagen.com/car-net. 
Služba nouzového volání je aktivována bez registrace již v okamžiku předání vozidla. Dostupnost služeb Car-Net se může v jednotlivých zemích 
lišit. Tato služba platí v rámci sjednané doby a její obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Využívání bezplatných aplikací Car-Net je 
možné pouze prostřednictvím chytrého mobilního telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a SIM karty umožňující přenos dat z inter-
netu, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva mezi Vámi a mobilním operátorem. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy 
s mobilním operátorem mohou při odesílání a příjmu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Bližší 

informace o mobilních službách Car-Net „Security & Service“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net nebo u Vašeho prodejce automo-
bilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

3)  „Car-Net App-Connect“ zahrnuje technologie MirrorLink™, Apple CarPlay™ a Android Auto™. Technologie Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou 
v České republice podporovány. Softwarové rozhraní „Car-Net App-Connect“ je v současnosti podporováno již mnoha modely chytrých mobilních 
telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologií 
„Car-Net App-Connect“. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na internetové adrese 
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

1712_Kurkuma_V15.indd   12 24.03.17   11:04



02

03

04

0501

15Nový Arteon – Asistenční systémy a motory

Motory

1)  Uvedené hodnoty byly získány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, 
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, 
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou 
tak kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu paliva i výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou 
se lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod 
na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma 
k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

2)  Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich pohotovostní hmotnosti. Automobily, které dosahují prů-
měrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C, 
a ta, jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G. 

3)  Systém SCR – „Selective Catalytic Reduction“ využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí určitého 
počtu kilometrů doplnit buď svépomocí, nebo v servisu Volkswagen. Bližší informace najdete v brožuře „Technická data“.

Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné 
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu (E10) do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva 
E10 najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Nabídka benzinových a naftových motorů bude velmi brzy doplněna také o další výkonové varianty. Informujte se prosím u Vašeho prodejce 
automobilů Volkswagen.

Benzinové motory 206 kW (280 k) 2,0 TSI
4MOTION

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: –
město/mimo město/kombin. provoz –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombin. provoz 9,2/6,1/7,3
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 164
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: C

Naftové motory 176 kW (240 k) TDI SCR³⁾
4MOTION

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: –
město/mimo město/kombin. provoz –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombin. provoz 7,1/5,1/5,9
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 152
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: B
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Každý okamžik mají pod kontrolou.
Pozornost na té nejvyšší úrovni: Nový Arteon zaujme nejenom svým designem a radostí z jízdy. 

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

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

01   Vylepšený adaptivní tempomat ACC s předvída-
vou regulací rychlosti Vám pomáhá udržovat střední 
hodnotu odstupu od vpředu jedoucího vozidla, a to až 
do Vámi přednastavené maximální rychlosti.¹⁾ Předví-
davá regulace rychlosti rozšiřuje funkce ACC o asis-
tenci při dodržování maximální povolené rychlosti 
jízdy a řízení rychlosti při jízdě v zatáčkách. Systém 
respektuje oficiálně stanovenou maximální povole-
nou rychlost a Vy se tak vyvarujete jejího překročení. 
ACC navíc na základě dat trasy jízdy vypočítává ideální 
rychlost pro jízdu zatáčkou.²⁾ Je tak zvýšen komfort 
cestování a současně snížena spotřeba paliva. S

02   Vždy se Vám snaží pomoci. Užívejte si výhody 
sériových asistenčních systémů, mezi které patří 
např. asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu 
„Lane Assist“. Ten pomáhá při předcházení nehod 

způsobených neúmyslným opuštěním jízdního 
pruhu.²⁾ Jízda – např. po dálnicích – tak bude bezpeč-
nější a komfortnější. S

03   V každém ohledu jsou jasnější. Inteligentní svě-
tlomety s inovativními funkcemi a pokrokovou LED 
technologií jsou dalším příspěvkem k bezpečnosti 
a komfortu. Například volitelná dynamická regulace 
dálkových světel „Dynamic Light Assist“³⁾ Vám 
umožňuje jet od rychlosti 60 km/h s trvale zapnu-
tými dálkovými světly, aniž by přitom docházelo 
k oslňování řidičů protijedoucích vozidel. Pomocí 
kamery jsou přitom rozpoznávána vpředu jedoucí 
i protijedoucí vozidla a oblast, ve které se nacházejí, 
je cíleně cloněna. Lepší výhled a bezpečnost zajišťuje 
také dynamické osvětlení zatáček. Díky předvídavé 
regulaci je zatáčka osvětlena ještě dříve, než dojde 

k natočení volantu.⁴⁾ Při jízdě v serpentinách tak 
uvidíte lépe – a budete i lépe viděni. SO

04   Funkce „Area View“³⁾, která se dodává na přání, 
Vám poskytuje pohled na okolí Vašeho nového vozu 
Arteon. Obraz získaný v rámci prostoru snímaného 
objektivy čtyř kamer je přenášen na displej infotain-
ment systému a umožňuje pohled do míst, která jsou 
ze sedadla řidiče špatně viditelná. To je mimořádně 
pohodlné např. při parkování nebo manévrování 
v těsných místech.²⁾ SO

05   Buďte připraveni i na nouzovou situaci. Asisten-
ční systém „Emergency Assist“ částečně přebírá 
řízení automobilu v případě náhlého zdravotního 
selhání.²⁾ Systém začne pracovat v případě, že neregi-
struje žádnou aktivitu řidiče. Jestliže systém i přes 

varování nezjistí žádnou odezvu, nadále zkouší přimět 
řidiče k reakci a současně varuje spolujezdce i ostatní 
účastníky provozu. Nedojde-li k převzetí řízení, je 
vozidlo s pomocí asistenta pro změnu jízdního pruhu 
„Side Assist“ navedeno do pravého jízdního pruhu 
a kontrolovaným způsobem zastaveno. V rámci mož-
ností systému tak lze zabránit nehodě. SO

 1) Do rychlosti max. 210 km/h. 
2) V rámci možností systému. 
3) Nedodává se pro linii výbavy Comfortline.
4) Dodává se pouze v kombinaci s navigační funkcí.
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17Nový Arteon – Dekory, potahy sedadel a laky

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové 
barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků ani 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.

Laky

01 Šedá „Urano“ základní lak 5K S

02 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

03 Stříbrná „Pyrit“ metalický lak K2 SO

04 Žlutá „Kurkuma“ metalický lak 6T SO

05 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO

06 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R SO

1712_Kurkuma_V15.indd   17 24.03.17   11:04

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

Dekory 
 a potahy sedadel
01 Dekor „New Brushed Design“ S

02 Dekor „Line Light Black“ SO

03 Dekor R-Line „Dark Diamond Flag“* SO

04 Dekor z hliníku s kartáčovanou úpravou povrchu SO

05 Dekor z ušlechtilého dřeva „Silver Birch“ SO

06 Dekor z hliníku v provedení „Fine Line“ SO

07 Dekor R-Line z hliníku v provedení „Silver Rise“* SO

08 Látkové potahy „Sideways“ titanově černá TO S

09 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“ titanově černá TO SO

10 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“ šedá „Mistral“ YR SO

11 Potahy v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“ šedá „Mistral“/šedá „Raven“ YS SO

12 Potahy v kůži „Nappa“ titanově černá TO SO

13 Potahy v kůži „Nappa“ „Grigio“ LT SO

14 Potahy v kůži „Nappa“ šedá „Mistral“/šedá „Raven“ YS SO

15 Potahy v kůži „Nappa“ hnědá „Valencia“ YU SO

16 Potahy R-Line v kombinaci alcantara/kůže „Vienna“ černá OH* SO

17 Potahy R-Line v kůži „Nappa Carbon Style“ černá OH* SO

* Nabídka společnosti Volkswagen R GmbH. 
Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
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19Nový Arteon – Kola
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Kola

Sériová výbava S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,9 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 152 do 164; energetická třída: B–C.

01 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Cardiff“ S

02 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Mastrand“¹⁾ SO

03 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R²⁾ SO

04 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Muscat“ SO

05 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Muscat“ SO

06 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Almere“ SO

07 Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Almere“⁴⁾ SO

08 Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Chennai“ SO

09 Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Chennai“ SO

10 Devatenáctipalcová kola z lehké slitiny „Montevideo“, Volkswagen R²⁾ SO

11 Dvacetipalcová kola z lehké slitiny „Rosario“, Volkswagen R²⁾, ³⁾ SO

12 Dvacetipalcová kola z lehké slitiny „Rosario“, Volkswagen R²⁾, ³⁾ SO

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

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.

1712_Kurkuma_V15.indd   18 24.03.17   11:04



Nový Arteon
7X5.1196.41.15 · Tištěno v Německu.
Změny vyhrazeny. · Vydání: březen 2017.
www.volkswagen.cz

Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto prospektu 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 vyhrazeny. BlueMotion®, DSG® a TSI® – 
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu 
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat 
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písem-
ného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při 
splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší infor-
mace obdržíte u svého prodejce 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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