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03Arteon – stylistykaZdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.
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05Arteon – stylistyka

Brak słów, by wyrazić 
swój zachwyt
Wyrazisty przód nadwozia, okna boczne pozbawione ram, 

aerodynamiczna sylwetka – Arteona najlepiej podziwia się 

w milczeniu. Trzy linie wyposażenia umożliwiają nadanie samochodowi 

indywidualnego stylu. W wersji podstawowej Essence Arteon 

jest seryjnie wyposażony w wysokiej jakości detale i nowoczesne, 

diodowe reflektory. Linie wyposażenia Arteon Elegance i Arteon R-Line, 

z przyciągającymi uwagę stylistycznymi elementami zewnętrznymi 

i atrakcyjnym wyposażeniem wnętrza, zadowolą nawet najbardziej 

wymagających kierowców. Arteon Elegance jest niezwykle ekskluzywny, 

natomiast Arteon R-Line prezentuje się wyjątkowo dynamicznie 

i sportowo. Każda z trzech wersji ma odmienny charakter, lecz wszystkie 

łączy jedno: stylistyka, która fascynuje.

1822_Arteon_K11.indd   05 07.12.18   13:231822_Arteon_K11.indd   04 07.12.18   13:23



01

07Arteon – linie wyposażenia

1822_Arteon_K11.indd   07 07.12.18   13:23

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

01   19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montevideo akcentują sportowy 
charakter Arteona R-Line. O

Arteon R-Line
Stylistyka Arteona zaskakuje wyrazistym przodem nadwozia 

oraz niezwykle mocnym tyłem. Dynamikę samochodu podkreślają 

elementy zewnętrzne: tylny spojler w kolorze czarnym z połyskiem, 

przyciągające uwagę diodowe światła tylne i chromowane 

końcówki rur wydechowych w formie trapezu. 20-calowe obręcze 

ze stopu metali lekkich Rosario¹⁾ w ciemnoszarym macie perfekcyjnie 

dopełniają całości.

1) Wyposażenie opcjonalne.
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09Arteon – linie wyposażenia

02   Niepowtarzalny charakter przodu nadwozia Arteona R-Line podkreśla 
wyrazista grafika diodowych reflektorów, płynnie przechodząca w chromowaną 
osłonę chłodnicy z logo R-Line. R

03   Stylowy przedni zderzak R-Line. Czarny element w kształcie litery C 
kontrastuje z kolorem nadwozia i akcentuje dynamiczny wygląd Arteona R-Line.

R
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wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

04   Należące do wyposażenia seryjnego komfortowe siedzenia ergoComfort 
obszyte skórą Vienna¹⁾ i Alcantara doskonale harmonizują z czarną podsufitką 
i akcentują sportową elegancję wnętrza. Oparcia przednich siedzeń zdobi logo 
R-Line. Przyjazny dla pleców fotel kierowcy ergoComfort zapewnia wygodną 
pozycję siedzącą także podczas długich podróży. R

05   Wspaniałe powitanie: listwy progowe ze stali nierdzewnej z napisem 
„R-Line” są dowodem wysokiej jakości stylistyki Arteona R-Line. R

06   Elementy kokpitu Arteona R-Line zachwycają nie tylko wizualnie. 
Przykładem może być sportowa kierownica multifunkcyjna z logo R-Line, 
obszyta skórą z ozdobnym szwem, lub opcjonalne dekoracje z aluminium 
Silver Rise. Także dostępne na życzenie komfortowe siedzenia ergoComfort 
pokryte skórą Nappa z bokami w Carbon Style²⁾, z ozdobnym szwem, 
lamówką i logo R-Line na oparciach przednich siedzeń zachęcają, 
aby wszystkimi zmysłami delektować się podróżą. O

 1) Środkowe części siedzeń obszyte Alcantarą, wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
2)  Środkowe części siedzeń obszyte skórą Nappa, wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą dwoinową 

Carbon Style.
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01   Elegancki detal: obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze matowego chromu 
kontrastują z błyszczącymi chromowanymi listwami bocznych szyb. Kierunkowskazy 
wbudowane w lusterka są dobrze widoczne dla innych kierowców. E

Arteon Elegance
Dynamiczna sylwetka Arteona Elegance stale potrafi 

zachwycać. Detale, takie jak chromowane listwy 

i obudowy lusterek zewnętrznych w kontrastowym 

kolorze matowego chromu, podkreślają wyrafinowaną 

stylistykę samochodu. Opcjonalne 19-calowe obręcze 

ze stopu metali lekkich Chennai i logo Elegance 

na bokach nadwozia sprawiają, że od Arteona trudno 

oderwać wzrok.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O
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02   Nowoczesne, diodowe światła tylne nadają Arteonowi niepowtarzalny wyraz 
i wyjątkową dynamikę. Płynnie zapalające się diody kierunkowskazów zwracają 
na siebie uwagę, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo. E R

03   Seryjne 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Muscat prezentują się 
niezwykle atrakcyjnie. E

04   Nazwa mówi sama za siebie: logo Elegance na bocznej części nadwozia 
znakomicie harmonizuje z chromowanymi detalami przy lusterkach zewnętrznych 
i bocznych szybach. E

Arteon – linie wyposażenia
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05   Wnętrze Arteona fascynuje czystą formą, doskonałą jakością i perfekcyjnie dobranymi materiałami. Oświetlenie 
Ambiente w połączeniu z aplikacjami ze szczotkowanego aluminium wzbogaca samochód o eleganckie akcenty.

O

06   Usiądź wygodnie i ciesz się najwyższym poziomem komfortu, między innymi w siedzeniach ergoComfort 
obszytych skórą Nappa¹⁾ w kolorze szarym Mistral i Raven, ozdobionych kontrastowymi szwami. Opcjonalna, 
14-kierunkowa regulacja, funkcja masażu i pamięci ustawień, regulowane podparcie odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa oraz duża ilość miejsca na nogi i nad głową gwarantują, że nawet najdłuższa podróż nie będzie 
męcząca. O

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Nappa. 
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Arteon
Perfekcyjnie wkomponowane w wyrazisty przód nadwozia Arteona 

diodowe światła dzienne czy chromowane listwy przy bocznych 

szybach podkreślają elegancką linię dachu. A gdy Twój wzrok 

dotrze do atletycznego tyłu nadwozia z diodowymi światłami, 

zapragniesz rozpocząć podziwianie Arteona od nowa.
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01   Czyste linie, wysoka jakość materiałów oraz przestronność wnętrza sprawiają, że w Arteonie czujesz się 
jak w domu. Eleganckie elementy, takie jak aplikacje dekoracyjne New Brushed Design na kokpicie, podkreślają 
wyrafinowany styl wnętrza. Dzięki komfortowym siedzeniom ergoComfort obszytym tkaniną Sideways w kolorze 
czarnym Titan każda podróż staje się prawdziwą przyjemnością. S 

02   3-strefowa klimatyzacja Air Care Climatronic pozwala indywidualnie dopasować temperaturę do potrzeb 
kierowcy, siedzącego obok niego pasażera i osób podróżujących na tylnych siedzeniach. S 
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Komfort, 
na jaki zasługujesz
Elementy podnoszące komfort są równie dopracowane, 

jak sam Arteon. Każda podróż może stać się niepowtarzalnym 

przeżyciem, które dostarczy wrażeń wszystkim zmysłom.
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01   Bezproblemowe pakowanie: wyjątkowo duży, jak na limuzynę typu fastback, 
bagażnik o pojemności 563 l pomieści cały Twój bagaż. S E R

02   Duża pokrywa bagażnika o opływowym kształcie podkreśla wyjątkową 
stylistykę tyłu nadwozia, a po otwarciu umożliwia wygodny dostęp do strefy 
bagażowej. S E R

03   W Arteonie wygodna podróż rozpoczyna się, 
jeszcze zanim ruszysz. Dzięki funkcji Easy Open/Easy 
Close¹⁾ wystarczy niewielki ruch nogą w okolicy 
tylnego zderzaka, aby pokrywa bagażnika sama 
się uniosła. Funkcja opóźnionego elektrycznego 
zamykania umożliwia zamknięcie pokrywy przez 
wciśnięcie odpowiedniego przycisku. O

1) Tylko dla wersji Elegance i R-Line.
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05   Multifunkcyjna kierownica obszyta skórą²⁾ służy nie tylko do kierowania Arteonem, lecz także 
umożliwia dostęp do istotnych dla kierowcy informacji. Obrotomierz, prędkościomierz, licznik 
kilometrów, szczegółowe dane dotyczące jazdy oraz informacje z systemów wspomagających 
wyświetlane są bezpośrednio w zasięgu wzroku kierowcy na kolorowym ekranie TFT innowacyjnego 
Active Info Display¹⁾ o przekątnej 31 cm (12,3 cala) i wysokiej rozdzielczości. Sposób wyświetlania 
można dopasować do swoich preferencji. O

06   Wyświetlacz Head-up¹⁾ prezentuje w bezpośrednim zasięgu wzroku kierowcy wszystkie istotne 
informacje. Prędkość jazdy, zarejestrowane znaki drogowe, aktywność systemów wspomagających, 
ostrzeżenia oraz wskazówki z nawigacji wyświetlane są na szklanym panelu, który wysuwa się 
przed przednią szybę z hermetycznie zamykanej szczeliny w tablicy rozdzielczej. Kierowca może 
odczytać potrzebne informacje, właściwie nie odrywając wzroku od drogi. O

07   Do obsługi klimatyzacji z tylnych siedzeń wymagany jest oddzielny panel sterowania. O

1) Tylko dla wersji Elegance i R-Line.
2) Dla wersji Essence i Elegance dostępna także kierownica ogrzewana.

Arteon – komfort
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04   Elegancki panoramiczny dach¹⁾ składa się z elektrycznie unoszonego i rozsuwanego elementu szklanego. 
Dach jest perfekcyjnie wkomponowany w całość nadwozia, umożliwia podziwianie widoków, a także wpuszcza 
do samochodu światło, dzięki czemu wnętrze sprawia wrażenie jeszcze bardziej przestronnego. O
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09   Kierowca może zająć miejsce w przyjaznym dla pleców, komfortowym fotelu ergoComfort z funkcją masażu 
i pamięci ustawień. Zarówno kierowca, jak i siedzący z przodu pasażer mogą cieszyć się udogodnieniem 
w postaci klimatyzacji siedzeń. Wentylatory kierują delikatny strumień powietrza na ciało, przyjemnie 
je chłodząc. Przez specjalne kanały w poduszkach odprowadzana jest wilgoć i ciepło, dzięki czemu nawet 
najdłuższa podróż jest cudownie komfortowa. O

10-11   Arteon gwarantuje największą wygodę na wszystkich miejscach siedzących. Pasażerowie na tylnej kanapie 
mają dużo przestrzeni na nogi i nad głową. W środkowym podłokietniku znajduje się podwójny uchwyt 
na napoje. Podłokietnik umożliwia również dostęp do bagażnika, co pozwala na przewożenie długich przedmiotów 
bez konieczności składania tylnych siedzeń. E R
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01   Innowacyjna funkcja sterowania gestem pozwala 
na jeszcze łatwiejszą obsługę systemu nawigacyjnego 
Discover Pro¹⁾. Wykonując prosty, poziomy gest 
dłonią, możesz korzystać z wielu punktów menu 
i na przykład wybrać kolejny utwór do odtwarzania.

O

02   Optymalnie dostosowany do akustyki wnętrza 
system nagłaśniający DYNAUDIO Confidence¹⁾ 
z dźwiękiem surround, dziesięcioma głośnikami, 
głośnikiem centralnym, subwooferem i mocą 
całkowitą 700 W oferuje kierowcy i pasażerom 
doskonałe brzmienie, niezależnie od preferencji 
muzycznych. O

03   System nawigacyjny Discover Pro¹⁾ z seryjną 
funkcją Car-Net App-Connect, o przekątnej 9,2 cala 
(23,4 cm), kolorowym, przykrytym szkłem ekranem 
dotykowym TFT z czujnikami zbliżeniowymi 
i innowacyjną funkcją sterowania przy użyciu 

gestów jest obsługiwany całkowicie intuicyjnie. 
Wiele punktów menu można obsługiwać gestami. 
System posiada wbudowaną, użytkową pamięć 
10 GB z zainstalowaną mapą Europy, osiem 
głośników, radio FM i napęd DVD odtwarzający 
także format MP3, AAC i WMA. Uzupełniają go 
dwa porty kart SD, złącze AUX-IN i dwa złącza USB 
oraz złącze Bluetooth do telefonu komórkowego.

O

04   System nawigacji Discover Media dla radia 
Composition Media jest wyposażony w 8-calowy 
(20,3 cm), kolorowy wyświetlacz TFT, zakryty 
szkłem ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi 
i odtwarzacz CD czytający format MP3, AAC 
i WMA, a także w osiem głośników, zaś w pamięci 
zapisana jest mapa Europy. Ponadto system 
dysponuje dwoma portami kart SD, złączami AUX-IN, 
USB oraz Bluetooth dla telefonów komórkowych. 
A z mobilnymi usługami online Car-Net będziesz 

mieć dostęp do sieci także w podróży. Dodatkowo 
polecamy CarStick LTE, który wraz z Discover Media 
umożliwi łatwe połączenie z internetem i efektywne 
korzystanie z usług Car-Net. O

05   Radio Composition Media posiada 8-calowy 
(20,3 cm), kolorowy wyświetlacz TFT, ekran dotykowy 
z czujnikami zbliżeniowymi oraz odtwarzacz CD 
obsługujący format MP3 i WMA. Osiem głośników 
o mocy 4 × 20 W zapewnia doskonałą jakość brzmienia. 
Ponadto system dysponuje portem kart SD, a także 
złączami AUX-IN, USB oraz Bluetooth dla telefonów 
komórkowych. S E R

1) Tylko dla wersji Elegance i R-Line. 
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Przyspiesza puls i przepływ danych
Nowymi drogami podąża nie tylko design Arteona. We wnętrzu samochodu czekają 

najnowocześniejsze systemy komunikacyjno-nawigacyjne oraz opcjonalny system 

nagłaśniający klasy premium – DYNAUDIO Confidence.
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 1)  Korzystanie z Car-Net Security & Service wymaga podpisania oddzielnej umowy z Volkswagen AG. Po odebraniu samochodu Klient ma 90 dni 
na zarejestrowanie go na stronie www.volkswagen.com/car-net. Usługa Wzywanie pomocy jest dostępna od momentu odbioru samochodu 
i nie wymaga rejestracji. Dostępność usług Car-Net może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez określony okres 
obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom. Korzystanie z bezpłatnej aplikacji Car-Net wymaga smartfona z systemem operacyjnym 
iOS lub Android oraz karty SIM z opcją transmisji danych na podstawie oddzielnej umowy z operatorem sieci komórkowych. W zależności od taryfy 
opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami 
(roaming). Więcej informacji o Car-Net Security & Service dostępnych jest na www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

2)  Usługa Zamykanie i otwieranie zamków ma wpływ na bezpieczeństwo i wymaga identyfikacji poprzez procedurę identyfikacyjną Volkswagena. 
Tożsamość jest sprawdzana w tym przypadku przez Autoryzowany Serwis Volkswagena lub przez wideoczat.

3)  Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe tylko z opcjonalnym systemem Discover Media i Discover Pro. 
Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (np. smartfon), mogące służyć jako mobilny hotspot WLAN. Alternatywnie z opcją 
złącza telefonicznego Business można wykorzystywać telefon komórkowy z remote SIM Access Profile (rSAP) lub kartę SIM z opcją telefoniczną 
i transmisji danych. Usługi Car-Net Guide & Inform wymagają umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej i są dostępne tylko na obszarze 
objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza 

za granicą, może wiązać się z dodatkowymi kosztami (roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych przy korzystaniu z usług Car-Net Guide 
& Inform zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. Korzystanie z Car-Net Guide & Inform wymaga podpisania oddzielnej umowy 
z Volkswagen AG. Po odebraniu samochodu Klient ma 90 dni na zarejestrowanie go na www.volkswagen.com/car-net. Dostępność usług Car-Net 
Guide & Inform może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez czas określony w umowie, a ich treści mogą ulegać zmianom. 
Więcej informacji o Car-Net Guide & Inform dostępnych jest na www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena. 
Informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

4)  W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się 
z dodatkowymi kosztami (roaming). Zalecany jest stały abonament telefoniczny z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu 
z mobilnych urządzeń końcowych i Car-Net podanych jest w Instrukcji użytkowania danego samochodu.

5)  Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może różnić się 
w poszczególnych krajach. Aktualnie wiele telefonów komórkowych jest kompatybilnych z Car-Net App-Connect a Volkswagen ściśle 
współpracuje z dużymi producentami smartfonów w celu zapewnienia dużej kompatybilności tych technologii. Aktualne informacje 
o kompatybilności nowych i oferowanych już na rynku telefonów komórkowych dostępne są na stronie www.volkswagen.de/mobiltelefon. 

6) Tylko dla wersji Elegance i R-Line. Złącze telefoniczne Business współpracuje w Europie ze standardem LTE.

Arteon – Connectivity i multimedia
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06-08   Gdzie jest zaparkowany mój samochód? Ile jest jeszcze paliwa 
w zbiorniku? Usługi online Car-Net Security & Service¹⁾ umożliwiają dostęp 
do ważnych informacji dotyczących samochodu oraz pozwalają na bezpośrednie 
połączenie z właściwym pracownikiem Volkswagena. Natomiast usługa 
Wzywanie pomocy sprawdzi się w niespodziewanej sytuacji. Niezwykle wygodna 
jest również możliwość używania smartfona jako pilota do zdalnego uruchamiania 
opcjonalnego ogrzewania postojowego lub centralnego zamka²⁾ Twojego 
Volkswagena. S E R

07   Opcjonalny pakiet usług Car-Net Guide & Inform³⁾ udostępnia ważne 
informacje podczas jazdy. Możesz na przykład sprawdzić online w czasie 
rzeczywistym, gdzie tworzy się lub zanika korek, i zlecić systemowi nawigacji 
odpowiednią zmianę trasy. Dzięki usłudze wyszukiwania celów znajdziesz 
interesujące Cię punkty w okolicy – na przykład najbliższy parking lub stację 
benzynową. O

09   Utwórz sieć WLAN w samochodzie i korzystaj z informacji udostępnianych 
przez usługi Volkswagen Car-Net! Utworzenie hotspotu z nieograniczonym 
dostępem do internetu umożliwia CarStick LTE i system nawigacji Discover Media. 
CarStick LTE posiada własny port kart SIM (kartę należy kupić oddzielnie) i pozwala 
korzystać z mobilnych usług online niezależnie od połączenia ze smartfonem 
(metoda Tethering). Korzyści: możliwość dokładniejszego rozliczenia kosztów 
za transmisję danych oraz użycia lokalnej karty SIM prepaid za granicą. Wystarczy 
włożyć CarStick LTE do gniazda USB w samochodzie i korzystać z internetu⁴⁾. O

10   Instalacja telefoniczna Comfort umożliwia wygodne prowadzenie 
rozmów telefonicznych podczas jazdy. Wyjątkowo praktycznym rozwiązaniem 
jest schowek w konsoli środkowej z indukcyjnym połączeniem z anteną 
zewnętrzną. Zestaw głośnomówiący zapewnia odbiór bez zakłóceń 
i jest obsługiwany przy użyciu wyświetlacza wielofunkcyjnego, kierownicy 
multifunkcyjnej lub ekranu dotykowego radia. O

11   Funkcja App-Connect⁵⁾ umożliwia obsługę najważniejszych funkcji 
smartfona – telefonu, wiadomości i muzyki – w sposób łatwy, bezpieczny 
i wygodny przy użyciu panelu obsługowego na konsoli środkowej. 
App-Connect to trzy innowacyjne technologie – MirrorLink®, Apple CarPlay™ 
i Android Auto™ firmy Google przenoszące treści ze smartfona na ekran dotykowy 
systemu Infotainment. O

(bez ilustracji)   Instalacja telefoniczna Business⁶⁾ 
z funkcją LTE gwarantuje największy komfort 
i pozwala na dostęp do karty SIM telefonu przez 
bezprzewodowe połączenie rSAP lub port karty SIM. 
Połączenie z anteną samochodową gwarantuje 
optymalny odbiór, a zintegrowana funkcja WLAN 
umożliwia korzystanie z internetu nawet przez 
siedem urządzeń końcowych. Instalacja telefoniczna 
Business w połączeniu z systemem nawigacji Discover 
Pro pozwala optymalnie korzystać z usług Car-Net 
Guide & Inform: zintegrowany port kart SIM, 
możliwość łatwego utworzenia hotspotu WLAN 
oraz łatwość obsługi spełnią oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających użytkowników. O
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Szósty zmysł w pakiecie
Zawsze skupiony na tym, co ważne. Arteon urzeka nie tylko swoją stylistyką, lecz także fascynuje 

nowoczesnymi systemami wspomagającymi, dzięki którym przyjemność z jazdy jest jeszcze większa.

01   Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist przy prędkości powyżej 
65 km/h może rozpoznać sytuacje, w których samochód w sposób niezamierzony 
opuszcza pas ruchu, i korygującym obrotem kierownicy zwrócić kierowcy 
uwagę na niebezpieczeństwo¹⁾. Dzięki temu jazda, na przykład na autostradach, 
jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. S E R

02   Większy komfort dzięki inteligentnym reflektorom z innowacyjnymi 
funkcjami i nowoczesną techniką LED. Na przykład dynamiczna regulacja 
świateł drogowych Dynamic Light Assist²⁾ pozwala przy prędkości powyżej 
60 km/h jeździć stale na światłach drogowych bez oślepiania innych uczestników 

ruchu. Kamera rozpoznaje jadące przed Arteonem lub nadjeżdżające z przeciwka 
pojazdy i odpowiednio zmienia rozkład strumienia światła¹⁾. O

03   System obserwacji otoczenia Area View²⁾. Cztery kamery rejestrują to, 
co dzieje się wokół, a to znacznie ułatwia manewrowanie. Na ekranie systemu 
radiowego może być wyświetlony obraz otoczenia samochodu widziany z lotu 
ptaka. System pozwala także „zajrzeć za róg”. Kamery umieszczone w najbardziej 
wysuniętych do przodu i do tyłu punktach nadwozia pozwalają spojrzeć na ulicę 
także w przypadku, gdy przeszkoda zasłania kierowcy widok na boki¹⁾. O

04   Bądź przygotowany na każdą sytuację 
– system Emergency Assist w razie niezdolności 
kierowcy do jazdy przejmuje na siebie częściową 
kontrolę nad pojazdem. System włącza się 
automatycznie, gdy kierowca nie wykazuje 
żadnej aktywności i nie reaguje na ostrzeżenia. 
Emergency Assist próbuje zmusić kierowcę 
do reakcji, a także ostrzec innych uczestników 
ruchu. W przypadku gdy kierowca nadal nie reaguje, 
Emergency Assist, współpracując z asystentem 
zmiany pasa ruchu Side Assist, skieruje pojazd 
do prawej krawędzi jezdni i zatrzyma go¹⁾. O

05   Aktywny tempomat ACC z przewidującą 
regulacją prędkości, analizujący dane z systemu 
nawigacji, pomoże utrzymać ustawioną prędkość 
maksymalną³⁾ oraz minimalny dystans do jadącego 
z przodu pojazdu. Przewidująca regulacja prędkości 
rozszerza zakres możliwości ACC o funkcję 
monitorowania prędkości i zakrętów, rejestrując 
obowiązujące ograniczenia prędkości¹⁾ i wyliczając 
na podstawie danych z nawigacji idealną prędkość 
pokonywania zakrętu¹⁾. Dzięki aktywnemu 
tempomatowi podróż jest wygodniejsza, a zużycie 
paliwa mniejsze. S E R

 1) W granicach możliwości systemu.
2) Tylko dla wersji Elegance i R-Line.
3) Do prędkości maksymalnej 210 km/h. 

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, 
dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.
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09   Dba o bezpieczeństwo kierowcy i pozostałych uczestników ruchu: system 
obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście 
i funkcją rozpoznawania pieszych w przypadku potencjalnej kolizji pomoże 
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej sytuacji – nawet go uniknąć. 
System rozpoznaje pieszych i przeszkody na jezdni i odpowiednio wcześnie 
ostrzega kierowcę, a w przypadku braku jego reakcji inicjuje automatyczne 
hamowanie²⁾. S E R

10   Większy komfort, nawet w korkach. Asystent jazdy w korkach ułatwia 
poruszanie się w kolumnie samochodów oraz pomaga uniknąć typowych 
kolizji²⁾. System utrzymuje pojazd na wybranym pasie ruchu, a w połączeniu 
z dwusprzęgłową przekładnią DSG samodzielnie przyspiesza i hamuje. 
Asystent jazdy w korkach jest dostępny wyłącznie jako element pakietu 
Drogowego Plus. O

11   Dobrze, gdy udaje się prawidłowo zaparkować. Jeszcze lepiej, gdy nie trzeba 
tego robić samodzielnie. Asystent parkowania Park Assist przejmuje na siebie 
parkowanie równoległe i prostopadłe do drogi. Z miejsc parkingowych 
równoległych do osi jezdni system również samodzielnie wyjeżdża²⁾. Kierowca 
musi tylko obsługiwać pedał przyspieszenia, hamulca i zmieniać biegi. O

 1) Tylko dla wersji Elegance i R-Line w połączeniu z reflektorami LED High i funkcją nawigacji.
2) W granicach możliwości systemu.

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie 
ostrożności przez kierowcę.
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06   Dynamiczne doświetlanie zakrętów¹⁾ z funkcją przewidywania profilu 
drogi na podstawie danych z nawigacji oraz kamery dba o lepszą widoczność 
i bezpieczeństwo. Strumień światła przesuwa się w kierunku zakrętu, 
jeszcze zanim wykonasz ruch kierownicą. Teraz na krętych drogach będziesz 
lepiej widzieć, zwiększając tym samym swoją widoczność. O

07   Niezależnie od tego, czy wolisz jeździć spokojnie, czy szybko, to Ty decydujesz, 
jak ma zachowywać się Twój Arteon. Adaptacyjna regulacja zawieszenia DCC 
reaguje na rodzaj nawierzchni i sytuację na drodze. Funkcja wyboru profilu jazdy 
pozwala wskazać jedno z ustawień charakterystyki amortyzatorów i układu 
kierowniczego. Funkcja posiada trzy zdefiniowane wstępnie profile jazdy: Comfort, 
Normal i Sport oraz profil pozwalający na indywidualne dopasowanie zawieszenia 
do Twoich preferencji. Rezultat: doskonały komfort i optymalna dynamika. O

08   System ochrony pasażerów PreCrash, przy użyciu elektronicznego 
programu stabilizacji toru jazdy i systemu obserwacji otoczenia Front Assist, 
rejestruje potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Opcjonalny Side Assist zauważa 
także pojazdy zbliżające się z tyłu i inicjuje działania przygotowujące pasażerów 
do ewentualnego wypadku: napina przednie pasy bezpieczeństwa i prawie 
całkowicie zamyka okna i rozsuwany dach²⁾. O
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Silniki
Silniki benzynowe 1.5 TSI 110 kW (150 KM) 2.0 TSI 200 kW (272 KM)

4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: – –
cykl mieszany – –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 6,7-7,2 8,5-8,8
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: – –
skrzynia biegów DSG: 151-164 191-198

1) Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen Arteon prezentowany jest obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego 2019. O szczegóły zapytaj 
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen.
 
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg Dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. 
podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami 
ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo 
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.
 
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną 
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ 
w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC.
 
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie 
na Państwa życzenie.
 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

Silniki wysokoprężne 2.0 TDI 110 kW (150 KM) 2.0 TDI 140 kW (190 KM) 2.0 TDI 140 kW (190 KM)
4MOTION

Zużycie paliwa, l/100 km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 6-biegowa – –
cykl mieszany 5,2-5,4 – –
skrzynia biegów DSG: 7-stopniowa 7-stopniowa 7-stopniowa
cykl mieszany 5,4-5,8 5,4-5,8 6,0-6,6
Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km¹⁾
manualna skrzynia biegów: 136-143 – –
skrzynia biegów DSG: 140-151 141-152 158-172
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02   Folie ochronne na progi. Stylowy i funkcjonalny detal chroniący powierzchnię 
progów w obrębie przednich i tylnych drzwi. O

03   Sportowe, łatwe do zamontowania nakładki na pedały ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej zachwycają wysoką jakością wykonania a antypoślizgowa powłoka 
zapewnia dobrą przyczepność. Dostępne dla manualnej skrzyni biegów i DSG. O

04   Czarne przednie dywaniki gumowe Premium z napisem „Arteon” skutecznie 
chronią przed zanieczyszczeniem i wilgocią. Zintegrowany system mocowania 
zapobiega ich przemieszczaniu się. O

05   Z przenośnym zestawem samochodowym do espresso swoją ulubioną kawę 
możesz mieć zawsze przy sobie. Ekspres jest zasilany z samochodowego gniazdka 
12 V. Zestaw obejmuje dwie nietłukące się filiżanki, serwetkę, 25 saszetek espresso 
oraz praktyczne etui. O

Arteon – Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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Oryginalne 
akcesoria 
Volkswagen®
Arteon oferuje nadzwyczajny design i najwyższy 

komfort. Jeśli chcesz dopasować go do swoich 

potrzeb, możesz wybrać Oryginalne akcesoria 

Volkswagen®. Pełna oferta akcesoriów dostępna 

u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena 

oraz na www.volkswagen.pl.

01   Spojler w kolorze czarnym z połyskiem na pokrywie bagażnika podkreśla 
sportowe cechy Arteona oraz jego dynamiczną sylwetkę i optycznie wydłuża 
tył nadwozia. Aerodynamiczny kształt spojlera poprawia docisk tylnej osi i wpływa 
pozytywnie na właściwości jezdne samochodu. Atrakcyjna listwa ochronna 
w kolorze chromu z połyskiem dodatkowo chroni krawędź pokrywy bagażnika. O
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06-11   Praktyczny, wygodny i uniwersalny: innowacyjny modułowy system 
komfortu w podróży jest niezwykle wszechstronny. Pozwala zachować ład 
i porządek we wnętrzu, a przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu 
są zawsze w zasięgu ręki lub dają się łatwo obsługiwać. System składa się 
z modułu bazowego montowanego między pałąkami zagłówka przedniego 
fotela, uchwytu na kamerę oraz różnych, dostępnych oddzielnie modułów 
dodatkowych, takich jak wieszak na ubranie, uniwersalny, masywny haczyk, 
uchylny uchwyt na różne rodzaje tabletów lub składany stolik z uchwytem 
na kubek. Dzięki niemu przerwy w podróży będą prawdziwą przyjemnością! 
Jeden uchwyt, wiele możliwości: wszystkie moduły można mocować 
do uchwytu bazowego w zależności od potrzeb. O

12   Bezpieczeństwo małych pasażerów: fotelik G2-3 ISOFIT z odejmowanym oparciem przeznaczony 
jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat (15-36 kg). Regulacja wysokości zagłówka zapewnia 
najmłodszym pasażerom komfort i bezpieczeństwo podczas podróży. Siedzisko fotelika można odłączyć 
od oparcia, dzięki czemu można go używać osobno jako podwyższenie siedzenia. Montaż fotelika 
polega na zatrzaśnięciu stelaża w znormalizowanych uchwytach ISOFIX, połączonych z nadwoziem. 
Z antypoślizgową matą ochronną pod fotelik – łatwą do czyszczenia i ograniczającą przesuwanie 
się fotelika – uchronisz tapicerkę przed zniszczeniem. Mata posiada praktyczne siatkowe kieszenie, 
w których znajdzie się miejsce na kilka dziecięcych drobiazgów. Dostępna w wariancie z krótką 
lub długą częścią na oparcie. Informacji o pełnym asortymencie fotelików dziecięcych udzielają 
Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. O

Arteon – Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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17   Bagażnik na rower umożliwia bezpieczny transport roweru na dachu Arteona. 
Dzięki specjalnej konstrukcji podtrzymującej ramę i dopasowanemu kształtowi 
szyny rower zamocowany jest we właściwej pozycji. Innowacyjne pokrętło 
z blokadą zapewnia wygodne unieruchomienie ramy roweru, a miękkie elementy 
chronią ją i zapewniają równomierne rozłożenie nacisku. Bagażnik pomyślnie 
zaliczył testy City Crash Plus¹⁾. O

18   Nowy bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym systemem mocowania 
umożliwia wygodny i bezpieczny transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu pałąka 
nośnego bagażnik automatycznie ustawia się we właściwej pozycji na głowicy 
haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty, wyposażone w zabezpieczenie 
przed kradzieżą, znacznie ułatwiają jego użytkowanie. Przycisk nożny pozwala 
na odchylenie bagażnika pod kątem 90° i łatwy dostęp do przestrzeni bagażowej 
samochodu. Po złożeniu bagażnik rowerowy Premium nie zajmuje dużo miejsca 
i bez problemu mieści się w bagażniku samochodu. Wyposażony w zabezpieczenie 
przed kradzieżą. Opcjonalnie dostępny pokrowiec oraz szyna najazdowa, 
ułatwiająca załadunek rowerów. O
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13   Dobre wyposażenie na każdą okazję możesz mieć dzięki systemom 
transportowym z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®. 
Przede wszystkim idealnie dopasowane belki bagażnika dachowego 
wykonane z profili aluminiowych o aerodynamicznym kształcie, 
do których można zamontować na przykład uchwyty na deskę surfingową, 
rower, narty i snowboard lub praktyczne bagażniki dachowe box. 
Aerodynamiczny kształt profilu minimalizuje szum wiatru podczas 
jazdy i spełnia rygorystyczne wymagania testu City Crash Plus¹⁾. O

14   Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie 
przewozić sześć par nart lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja 
wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. Duże przyciski umożliwiają 

otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest 
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

15   Nowe boxy dachowe Comfort mają zoptymalizowane, aerodynamiczne 
kształty redukujące odgłosy powstające podczas jazdy. Otwierane są z dwóch 
stron i posiadają 3-punktowy centralny zamek. Kolor: czarny z połyskiem, 
pojemność: 340 i 460 l. O

16   Uchwyt na kajak. Przeznaczony do transportu jednego kajaka o ciężarze 
do 25 kg optymalnie dopasowuje się do jego kształtu i skutecznie go mocuje. 
Cztery ruchome wsporniki gumowe zabezpieczają kajak podczas transportu, 
a solidne gumowe pasy zapobiegają jego przemieszczaniu. O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości 
ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe 
wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu 
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.
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47Arteon – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

22   Praktyczna i dokładnie dopasowana folia na zderzak chroni go przed 
uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. Do naklejenia na górną 
krawędź tylnego zderzaka. O

23   Chlapacze chronią podwozie oraz części lakierowane nadwozia Arteona przed 
silnym zabrudzeniem, redukują siłę uderzenia kamieniami. Dostępne do przednich 
i tylnych nadkoli. O

24   Aby przetransportować przyczepę na łódź, kempingową lub bagażową, 
potrzebny jest hak holowniczy. Oferowany przez Oryginalne akcesoria 
Volkswagen® hak holowniczy opuszczany elektrycznie w komplecie z 13-stykową 
wiązką elektryczną i kodem aktywującym jest idealnie dopasowany do Arteona. 
Dokument aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne połączenie 

z systemem elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca wszystkich 
elementow zestawu gwarantuje bezpieczną eksploatację przyczepy. O

25   Kosmetyki samochodowe zostały opracowane specjalnie dla samochodów 
marki Volkswagen. Każdy produkt posiada certyfikat ISO i został sprawdzony 
i zatwierdzony przez centralne laboratorium Volkswagena. Preparaty zapewniają 
zachowanie jakości materiałów, są skuteczne i nieszkodliwe dla środowiska. 
Więcej informacji o poszczególnych produktach oraz o sezonowych zestawach 
kosmetyków znajdziesz u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. O

26   Indywidualizacja w najmniejszym detalu: cztery nakrętki z logo Volkswagena 
optymalnie chronią wentyl przed kurzem, brudem i wilgocią. Do wentyli 
aluminiowych i gumowych lub metalowych. O
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19   Antypoślizgowa i łatwa do czyszczenia wykładzina 
z napisem „Arteon” pozwala utrzymać czystość 
w przestrzeni bagażowej. Jej krawędź o wysokości 
ok. 5 cm chroni przed wilgocią i brudem. O

20   Dokładnie dopasowana do kształtu 
podłogi, antypoślizgowa mata bagażnika chroni 
przed zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata 
nie jest potrzebna, można ją zwinąć i schować. O

21   Siatka zabezpieczająca bagaż pomaga utrzymać 
wszystkie przedmioty na swoim miejscu. Wykonana 
z elastycznego włókna, montowana do seryjnych 
zaczepów w bagażniku. O
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04   Wystarczy kilka ruchów, by zmienić płaską torbę w stabilny składany 
pojemnik – i odwrotnie. Lekki materiał jest wytrzymały na rozerwanie, 
wodoszczelny i odporny na zabrudzenia. Maksymalne obciążenie wynosi 
30 kg. O

05   Z brelokiem do kluczy w kształcie felgi Volkswagena Luxor kluczyk 
do Twojego samochodu bez wątpienia będzie przyciągać wzrok. O

06   Wysokiej jakości włoski krawat z czystego jedwabiu w niebieskim kolorze 
z delikatnym logo Volkswagena wygląda dobrze w każdej sytuacji. O

07   Coffee to drive or to go! kubek termiczny ze stali nierdzewnej o pojemności 
0,4 l. Zdobią go atrakcyjne akcenty stylistyczne: pokrywa i pierścień w kolorze 
niebieskim oraz grawerowane laserowo logo Volkswagena. Dzięki podwójnym 
ściankom i próżni zimne i ciepłe napoje długo utrzymają swoją temperaturę. 
Kubek można myć w zmywarce. O

Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena 
lub na stronie www.vw-sklep.pl.
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01   Stylowo w podróży: praktyczny pokrowiec na garnitur z odpinanym paskiem 
na ramię i uchwytami posiada trzy kieszenie zamykane na zamek – jedną komorę 
główną i dwie mniejsze. Dekoracyjny napis „Volkswagen” na suwakach zamków 
błyskawicznych oraz gumowa etykieta z logo i napisem „Moving People Forward” 
czynią go nie tylko praktycznym, lecz także estetycznym towarzyszem podróży. 
Dodatkowe zatrzaski z logo Volkswagena umożliwiają jego złożenie na pół, 
na długość 55 cm. O

02   Ponadczasowe piękno: zegarki z Kolekcji Volkswagen z satynowanej 
stali nierdzewnej, delikatnym napisem „Volkswagen” na tarczy i logo 
Volkswagena na koronce. Wyprodukowane w Niemczech czasomierze, 
zarówno z automatycznym, jak i kwarcowym mechanizmem wyglądają 
doskonale na każdej ręce. O

03   Z modnymi okularami przeciwsłonecznymi z Kolekcji Volkswagen 
żaden blask już Cię nie oślepi. Okulary typu awiator mają czarną metalową 
ramkę i niebieskawe szkła. Ręcznie wytwarzane, ciemnoszare okulary z wysokiej 
jakości tworzywa zwracają uwagę interesującym, jasnoszarym kolorem 
kontrastowym po stronie wewnętrznej. Szkła obu par okularów w 100% chronią 
przed promieniowaniem UV. O

Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena 
lub na stronie www.vw-sklep.pl.
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Tapicerki

01 tapicerka tkaninowa Sideways czarna Titan TO S

02 tapicerka z Alcantary/ze skóry Vienna²⁾ czarna Titan TO E O

03 tapicerka z Alcantary/ze skóry Vienna²⁾ szara Mistral YR E

04 tapicerka z Alcantary/ze skóry Vienna²⁾ szara Mistral/szara Raven YS E

05 tapicerka skórzana Nappa³⁾ czarna Titan TO O

06 tapicerka skórzana Nappa³⁾ Grigio LT O

07 tapicerka skórzana Nappa³⁾ szara Mistral/szara Raven YS O

08 tapicerka skórzana Nappa³⁾ brązowa Valencia YU O

09 tapicerka z Alcantary/ze skóry Vienna²⁾ dla R-Line, czarna OH¹⁾ R

 10 tapicerka skórzana Nappa Carbon Style⁴⁾ dla R-Line, czarna OH¹⁾ O

Arteon – aplikacje dekoracyjne i tapicerki
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Aplikacje dekoracyjne

01 aplikacje dekoracyjne New Brushed Design S

02 aplikacje dekoracyjne Line Light Black E

03 aplikacje dekoracyjne R-Line Dark Diamond Flag¹⁾ R

04 aplikacje dekoracyjne aluminium szczotkowane Dayton Brush O

05 aplikacje dekoracyjne drewno szlachetne Silver Birch O

06 aplikacje dekoracyjne aluminium Fine Line O

07 aplikacje dekoracyjne R-Line aluminium Silver Rise¹⁾ O

 1) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl. 
2) Środkowe części siedzeń obszyte Alcantarą, wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
3) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Nappa.
4)  Środkowe części siedzeń obszyte skórą Nappa, wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą dwoinową 

Carbon Style.

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, ponieważ farba 
drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy dekoracji i tapicerki. 

Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego wyższego 
wariantu.

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O
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Lakiery
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01 szary Urano lakier uniwersalny 5K5K S E R

02 biały Pure lakier uniwersalny 0Q0Q O

03 czerwony Chilli lakier metalik W0W0¹⁾ O

04 żółty Kurkuma lakier metalik 6T6T¹⁾ O

05 srebrny Pyrit lakier metalik K2K2 O

06 szary Mangan lakier metalik 5V5V O

07 niebieski Atlantic lakier metalik H7H7 O

08 czarny Deep lakier perłowy 2T2T O

09 biały Oryx lakier perłowy 0R0R¹⁾ O

1) Tylko dla wersji Elegance i R-Line.

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, ponieważ farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.
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Obręcze kół

wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

01 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cardiff S

02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Merano, Oryginalne akcesoria Volkswagen®¹⁾ O

03 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R²⁾ R

04 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Muscat E

05 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Muscat O

06 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Almere O

07 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Almere⁴⁾ O

08 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chennai O

09 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chennai O

 10 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montevideo, Volkswagen R²⁾ O

 11 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rosario, Volkswagen R²⁾, ³⁾ O

 12 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rosario, Volkswagen R²⁾, ³⁾ O

 1) Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
2) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.
3) Dostępne także dla wersji Elegance.
4) Dostępne także jako koła zimowe.

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odwzorowaniem naturalnych kolorów, ponieważ farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistego wyglądu obręczy.

Nasze samochody wyposażono seryjnie w opony letnie. 
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Prosta droga do Twojego 
wymarzonego samochodu
Z konfiguratorem online możesz oddać się stylizacji samochodu. Wystarczy kilka kroków na komputerze, 

tablecie lub smartfonie, aby Volkswagen zmienił się w Twoje wymarzone auto. 

Arteon może stać się Twoim Arteonem. 
Znajdź model, który najlepiej do Ciebie 
pasuje, i wybierz jeden z kolorów, wariantów 
wyposażenia, obręczy i innych elementów. 
To proste! Wejdź na stronę: www.volkswagen.pl.
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Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja 
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz 
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych 
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji 
w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści:

• przewidywalność kosztów 
transparentne i niezmienne w trakcie umowy 
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne 
planowanie kosztów w dłuższym okresie

• wygoda 
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym 
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach 
Volkswagena na terenie całego kraju

• jakość 
gwarancja najwyższej jakości obsługi; 
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu 
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową

Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie 
nowego samochodu.

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja, 
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+ 
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem ochrony 
samochodu po upływie 2-letniej gwarancji 
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu 
zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 100% 
ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw 
nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej gwarancji 
Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen 
posiada jedną z największych sieci serwisowych. 
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000 
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena 
na świecie – służą one kompetentną pomocą 
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego 
Volkswagena.

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych 
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena 

udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód 
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim 
po drogach całego świata.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części 
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś 
potrzeba zakupu określonej części zamiennej. 
Warto wówczas wybrać Oryginalne części 
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność, 
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom 
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie 
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen 
również każda oryginalna część poddawana jest 
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości. 
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena 
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne 
– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy, 
gdy będziesz jeździć Volkswagenem Arteonem 
z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz 
uzupełnić go według indywidualnych upodobań. 
Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci 
atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. 
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane 
i dopasowane do modelu samochodu. Również 
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią 
gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia. 
Volkswagen Arteon posiada 12-letnią gwarancję 
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie 
należy rozumieć perforację blachy karoserii 
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo 
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego, 
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości 
lakierów w pojedynczych przypadkach wystąpią 
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych 
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one 
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena. 
Jednocześnie przypominamy o regularnych 
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe 
informacje zawarte są w książce serwisowej 
samochodu.

Odkryj 
motoryzacyjny 
świat Volkswagena
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: luty 2019
www.volkswagen.pl

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane
w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany 
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną 
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.
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