Arteon R
Arteon R Shooting Brake

Piękne
przyspieszenie
Za Tobą miasto, przed Tobą wolność. Arteon R
z napędem na wszystkie koła 4MOTION, mocą
235 kW (320 KM) i opcjonalnym podwyższeniem
prędkości maksymalnej może przyspieszyć
do 270 km/h. Niezależnie, czy w wersji Fastback,
czy Shooting Brake, Arteon R gwarantuje przyjemność
z jazdy, którą odbierasz wszystkimi zmysłami.
Połączenie nadzwyczajnego komfortu, doskonałego
designu – wyrazistego, niepowtarzalnego,
zdradzającego pewność siebie, a jednocześnie
nienachalnego – i imponującej siły sprawia,
że jest on idealnym towarzyszem każdej podróży,
dokądkolwiek by ona nie prowadziła.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – wprowadzenie
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Sportowy,
ale zawsze elegancki
Niezależnie, czy jesteś miłośnikiem sportu, czy też niekoniecznie,
zawsze możesz jeździć sportowym Arteonem R Shooting Brake
– i to w każdym terenie. Jeśli stawiasz na elegancję, możesz mieć
pewność, że niebieski lakier Lapiz (opcja) z daleka przyciągnie pełne
zachwytu spojrzenia. Dostrojone adaptacyjne sportowe zawieszenie
DCC jest obniżone o 20 mm. 18-calowe lub dostępne na życzenie
19- i 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich są zoptymalizowane
pod kątem masy. 18-calowe hamulce high performance z niebieskimi
zaciskami i logo R oraz wyraziste przednie wloty powietrza nie tylko
dobrze wyglądają – mają również wpływ na osiągi.
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – stylistyka
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Estetyka w każdym
sportowym calu
Arteon R nie podąża za trendami, lecz je wyznacza. Jego siła napędowa
jest przenoszona przez siedmiostopniową dwusprzęgłową przekładnię
i umożliwia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,9 sek. Sportowy
przedni zderzak z wlotami powietrza zdradza tkwiącą w Arteonie R
dynamikę. Chromowane obudowy lusterek oraz charakterystyczna
dla modeli R czarna błyszcząca osłona chłodnicy nadają nadwoziu
elegancki styl.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – wygląd zewnętrzny
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Precyzyjnie
dozowana
siła napędowa
Autostrada, droga krajowa, a może tor wyścigowy – dzięki technologii
R-Performance Torque Vectoring, która rozdziela siły indywidualnie
na tylne koła, przyspieszając koło po zewnętrznej stronie łuku,
pokonujesz zakręty z większą prędkością i większym poczuciem
bezpieczeństwa. Wnętrze natomiast zachwyci Cię estetyką.
Aplikacje dekoracyjne w kolorze czarnym Carbon są wykonane
w sportowym stylu. Opcjonalne ergonomiczne siedzenia sportowe
ze zintegrowanymi zagłówkami obszyte skórą Nappa z akcentami
w kolorze niebieskim sprawiają, że wnętrze jest bardzo eleganckie.
Sportowa, obszyta skórą multifunkcyjna kierownica z przyciskiem R
do bezpośredniego wyboru sportowych trybów jazdy pozwoli Ci
w pełni wykorzystać dynamikę Arteona R.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – performance
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Elegancja
połączona
z mocą
Rzadko kiedy można spotkać siłę w bardziej
eleganckiej formie. Arteon R perfekcyjnie łączy
dynamikę ze stylem – i to zarówno we wnętrzu,
jak i na zewnątrz. Szlachetna linia nadwozia,
wyróżniające się detale oraz chromowane podwójne
końcówki rur wydechowych w czarnym, błyszczącym
dyfuzorze podkreślają piękną stylistykę i zdradzają
imponującą moc oraz dynamikę Arteona R.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – stylistyka
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Aplikacje
i tapicerki

01

01

aplikacje dekoracyjne czarne Carbon

S

02

01

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,

01
02

mikrowłóknina ArtVelours S
skóra Nappa / Nappa Carbon Style

O

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy
S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe

i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – aplikacje i tapicerki
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Obręcze kół
i lakiery
01
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06

01

02

01
lakier uniwersalny biały Pure 0Q O
02
lakier metalik srebrny Pyrit K2 O
03
lakier metalik szary Mangan 5V O
04
lakier metalik niebieski Lapiz L9 O
05
lakier perłowy czarny Deep 2T O
06
lakier z efektem masy perłowej biały Oryx 0R
(bez ilustracji) lakier uniwersalny szary Moonstone C2C2

03

O
S

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie

01
02
03

18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, szare metalik S
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Adelaide, czarne, polerowane
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Estoril, czarne, polerowane

poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,
O
O

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy
lakieru oraz rzeczywistej barwy obręczy.
S = wyposażenie standardowe, O = wyposażenie dodatkowe

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 8,8/100 km do 9,3/100 km, emisja CO₂ od 200 g/km do 211 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

Arteon R – obręcze kół i lakiery
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.
www.volkswagen.pl
Zużycie paliwa i energii elektrycznej oraz emisja CO₂ zostały określone
zgodnie z procedurą WLTP. 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 energii
oraz emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia
paliwa i energii elektrycznej oraz emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej
po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się
z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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 Dealer 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.

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 marki 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 2020 r.,
poz. 2056). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recyklingsamochodow.html.
Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech
oraz innych krajach zarejestrowanymi znakami handlowymi 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.
Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

