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Unikátny 
Nový Arteon
Nový Arteon spoznáte na prvý pohľad, pretože svojím 

dizajnom a aerodynamickou siluetou jednoznačne 

prezentuje svoj charakter. Nastúpte a nechajte sa očariť 

elegantným interiérom a intuitívnym ovládaním funkcií.
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Viac priestoru 
Nový Arteon Shooting Brake
Od predných partií so širokou maskou chladiča a elegantnou líniou 

strechy po pôsobivý objem batožinového priestoru: Inovatívny 

dizajn nového modelu Arteon Shooting Brake prezentuje dokonalú 

kombináciu exkluzivity a všestrannosti na vysokej úrovni.
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01 Výbava Elegance 
- Chrómové dekoračné lišty
- Chrómové kryty spätných zrkadiel
- 18-palcové disky z ľahkej zliatiny “Muscat”

02 Výbava R-Line
- Chrómové dekoračné lišty
- Kryty spätných zrkadiel vo farbe karosérie
- 18-palcové disky z ľahkej zliatiny “Sebring”
- Predný a zadný nárazník v dizajne R-Line

03 Zadné LED svetlá
Výrazné zadné partie nového modelu Arteon 
s progresívnym svetelným podpisom podčiarkujú 
koncové svetlá s novým LED dizajnom. Na želanie  
sa zadné svetlá dodávajú v dynamickom dizajne.  
LED segmenty vytvárajú trojrozmerný efekt a pri 
brzdení sa prepínajú medzi zadnými a brzdovými 
svetlami. Zahŕňajú aj animované smerové svetlá. 
Funkcie “Leaving home” a “Coming home” sa 
postarajú o to, aby ste sa bezpečne dostali  
k vozidlu aj ku vchodovým dverám.

04 Ambientné osvetlenie
Zahaľte interiér do svetla vašej obľúbenej farby. 
S nepriamym bielym ambientným osvetlením 
vytvoríte vo vozidle príjemnú atmosféru. Palubná 
doska, stredová konzola, ale aj predné a zadné 
dvere sú jemne osvetlené. Na želanie je v ponuke 
30 farebných odtieňov. Zvolená farba je použitá  
aj pre podsvietenie digitálnych ukazovateľov.

Exteriér 
Dokonalý vzhľad

Interiér 
Exkluzívny komfort
V priestrannom interiéri vás privíta luxusný komfort. 

Všetky ovládacie prvky sú ergonomicky prispôsobené 

vodičovi. Harmonicky zladené farby a materiály 

zabezpečujú exkluzívnu atmosféru. Nezáleží na tom, 

pre ktorý variant sa rozhodnete, pretože v závislosti 

od výbavy máte na výber rôzne poťahy sedadiel od 

látkových cez Artvelour až po kožu Nappa. Elegantný 

dojem interiéru dotvárajú dekóry z hliníka alebo 

pravého dreva. V tomto interiéri si užijete každú  

chvíľu vašej cesty.
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Športová limuzína prezentuje svoj extravagantný a puristický charakter. 

Shooting Brake vyniká vo svojej triede výrazným dizajnom zadných partií.
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02 Navigačný systém Discover Media zaujme 
farebným dotykovým displejom s uhlopriečkou 
20,3 cm (8 palcov) a intuitívnou navigáciou 
s rozpoznávaním dopravných značiek. S mobilnými 
online službami We Connect1 máte na cestách 
k dispozícii skvelé pripojenie na internet. Určite vás 
poteší aj osem reproduktorov, rozhranie Bluetooth 
pre mobilné telefóny, dva USB vstupy (typ C) a služby 
App-Connect2 s bezkáblovým pripojením pre mobilné 
telefóny s Apple CarPlay™.

01 Klasický tachometer alebo navigačná mapa vo vysokom rozlíšení? 
Digitálny prístrojový panel Digital Cockpit Pro ponúka obidve možnosti 
súčasne:
- farebný TFT displej s vysokým rozlíšením a uhlopriečkou 26 cm (10,25”)
- možnosť konfigurácie rôznych zobrazení
- možnosť zobrazenia podrobných údajov o jazde prostredníctvom 

multifunkčného volantu alebo infotainment systému
- 2D a 3D zobrazenie mapy
- ponúka cielené zväčšenie navigačnej mapy s funkciou “zoom”
- zobrazenie vybraných informácií na celej ploche displeja
- navigačná mapa a informácie o prehrávanom médiu sa dajú kombinovať

04 Dotykové ovládanie
Tlačidlá pre ovládanie funkcií v kokpite nového modelu 
Arteon ustúpili prevažne citlivým dotykovým povrchom. 
Napríklad klimatizáciu Climatronic tak môžete ovládať 
jednoducho a intuitívne pomocou tlačidiel a posuvníkov. 
 
05 Funkcie multifunkčného športového volantu 
čalúneného kožou sa tiež dajú ovládať dotykom. 
V kombinácii s inteligentným pohybom v menu tak máte 
prístup k mnohým funkciám. Každé zadanie potvrdí 
haptická spätná väzba vo forme jemnej vibrácie.

03 Voliteľný zvukový systém od spoločnosti 
Harman Kardon vás nadchne vydareným zvukom 
a rafinovaným, elegantným dizajnom. Vytvorený 
pre milovníkov akustiky, ktorí hudbu pri riadení 
vozidla nechcú len počúvať, ale chcú si užiť každý 
tón. Očakávať môžete vyvážené výšky aj hĺbky 
a precízne basy. Zvukový systém Harman Kardon 
vytvorí vo vašom vozidle nepredstaviteľnú zvukovú 
kulisu. O tento zážitok sa postará 10 reproduktorov, 
subwoofer, centrálny reproduktor a 16-kanálový 
ethernetový zosilňovač s priestorovým zvukom.

Digitálny 
komfort
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1 Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, potrebujete používateľský účet s Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť s menom a heslom. Okrem 
toho musíte uzatvoriť so spoločnosťou Volkswagen AG online samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte 
po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese www.portal.volkswagen-we.com a služby využívali počas celej dohodnutej 
bezplatnej doby platnosti. 
2 Volkswagen Car-Net App-Connect zahŕňa technológie MirrorLink™, CarPlay™ od Apple a Android Auto™ od spoločnosti Google. Dostupnosť služieb 
Car-Net App-Connect sa môže v závislosti od krajiny líšiť. Veľa mobilných telefónov podporuje už teraz služby Car-Net App-Connect a spoločnosť 
Volkswagen úzko spolupracuje s veľkými výrobcami mobilných telefónov, aby sa široká podpora technológií App-Connect napredovala ďalej. Aktuálne 
informácie o kompatibilite mobilných telefónov nájdete na nemeckej stránke www.volkswagen.de/mobiltelefon
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02 Travel Assist je mimoriadne užitočný 
asistenčný systém. Jediným stlačením tlačidla 
zabezpečí komfort jazdy2 na vysokej úrovni tak, 
že vás podporuje pri monotónnych a únavných 
jazdách. Hlavne na diaľniciach a cestách 1. triedy 
udržiava systém “Travel Assist” vozidlo v jazdnom 
pruhu a zároveň udržiava nastavenú rýchlosť, 
pričom zohľadňuje odstup od vozidla pred vami.2 
V kombinácii s dvojspojkovou prevodovkou DSG 
zabezpečuje uvoľnenú jazdu v dopravných zápchach 
a v spomalenej premávke.

03 Automatický distančný radar ACC pomáha 
udržiavať vopred nastavenú maximálnu rýchlosť1 
ako aj odstup od vozidla pred vami. V kombinácii 
s navigačným systémom je ACC rozšírený 
o prediktívny tempomat a systém pri jazde 
v zákrutách. Tým, že si systém osvojí oficiálne 
obmedzenia rýchlosti, môže zabrániť prekročeniu 
rýchlosti.3 Na základe údajov o trase z navigácie 
prispôsobí systém rýchlosť vozidla pri prejazde 
zákrut, križovatiek (odbočení) a kruhových 
objazdoch.3

01 Vďaka asistentovi núdzového brzdenia 
Front Assist s detekciou chodcov dokáže 
vozidlo znížiť následky nehody alebo sa 
jej , v ideálnom prípade, vyhnúť.1 Systém 
rozpoznáva chodcov a vozidlá na ceste  
a včas na to upozorní vodiča. V prípade,  
že vodič napriek tomu nereaguje, začne  
núdzovo brzdiť.1

Asistenčné systémy

01
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03

04 Nový Arteon s voliteľným parkovacím asistentom 
Park Assist vám počas jazdy po ceste povie, či 
je parkovacie miesto dostatočne veľké a takmer 
samostatne zaparkuje.1,4 Vy ovládate spojku, plyn 
a brzdu. On urobí všetko ostatné.

05 Parkovanie v rušnom centre mesta, manévrovanie 
v drsnom teréne, pripojenie prívesu: existuje veľa 
situácií, v ktorých by vodič ocenil niekoľko párov 
očí navyše. S voliteľným priestorovým kamerovým 
systémom Area View získate: Štyri kamery monitorujú 
oblasť okolo vozidla a prenášajú pohľad na okolie 
na displej infotainment systému. Znie to skoro ako 
mágia: Spojením všetkých kamier vytvorí systém 
pohľad z vtáčej perspektívy - a vy získate pohľad na 
vaše auto a celé jeho okolie.5

06 Airbagy 
V novom modeli Arteon ste dokonale chránený. Zo 
všetkých strán. Vozidlo disponuje airbagom pre vodiča 
a airbagom pre spolujazdca s možnosťou deaktivácie, 
bočným airbagom vpredu v kombinácii s hlavovými 
airbagmi, kolenným airbagom pre vodiča a voliteľnými 
bočnými airbagmi pre zadné sedadlá v kombinácii 
s hlavovými airbagmi
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1 V rámci možností daných systémom 
2 V rámci možností daných systémom. Vodič je vždy zodpovedný za riadenie vozidla a musí byť pripravený kedykoľvek prevziať nad ním kontrolu.
3 Do rýchlosti 210 km/h
4 Systém môžete kedykoľvek zrušiť
5 V obmedzenom priestore snímanom kamerami
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01 Stačí stlačiť tlačidlo, aby vaše vozidlo prešlo 
hladko po dlažbe z mačacích hláv alebo sa do zákruty 
položilo ako športový automobil. Postará sa o to 
voliteľná adaptívna regulácia podvozka DCC. Na 
výber máte režimy jazdy comfort, eko alebo sport 
a možnosť vytvoriť si vlastné nastavenie. Pri mnohých 
iných vozidlách si môžete zvoliť nastavenie podvozka 
len raz: pred kúpou. Pri modeli Arteon si nastavenie 
môžete vybrať pred každou jazdou.

03 Vďaka službe Streamovanie a internet4,5 si 
v modeli Arteon užijete vašu obľúbenú hudbu 
bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Ak chcete 
streamovať hudbu, stačí sa raz prihlásiť s existujúcimi 
prístupovými údajmi, napríklad k Apple Music. 
Integrovaný WiFi hotspot zabezpečuje vám a vašim 
cestujúcim stabilné internetové pripojenie a až 
ôsmim zariadeniach súčasne umožňuje surfovanie 
na internete.

01 So službami We Connect1 je váš bežný deň nielen 
príjemnejší, ale aj komfortnejší. Poskytuje vám prístup 
k dôležitým informáciám o vozidle a neoceniteľný 
komfort ponúka aj pri volaní v prípade poruchy, online 
zabezpečovacom systéme alebo plánovaní termínu 
servisnej prehliadky.
A s aplikáciou We Connect pre váš smartfón môžete 
skontrolovať napríklad zostávajúci dojazd alebo to, 
či sú všetky dvere a okná zatvorené. Okrem toho sa 
váš smartfón dá použiť aj ako mobilný kľúč, čo vám 
umožňuje otvorenie a naštartovanie vozidla bez 
hľadania kľúča.2,3

02 Voliteľný systém We Connect Plus1 ponúka ďalšie 
pokročilé technológie, napríklad streamovanie médií 
a internetové rádio až po používanie smartfónu 
ako diaľkového ovládania pre rôzne funkcie vozidla. 
Inteligentná navigácia vám zaistí aktuálne dopravné 
informácie v reálnom čase a upraví trasu alebo vás 
varuje pred dopravnými komplikáciami. Vďaka online 
prepočtu trasy môžete pružne reagovať na meniace sa 
podmienky a voliť najlepšiu možnú trasu.

04 Vďaka systému App-Connect6 je využívanie 
aplikácií zo smartfónu jednoduchšie ako kedykoľvek 
predtým. Systém umožňuje pohodlné ovládanie 
vybraného obsahu a aplikácií, ktoré sa prenesú na 
displej infotainment systému vo vašom vozidle. 
Volkswagen ponúka tri rozhrania pre pripojenie 
smartfónov s mnohými možnosťami: Apple CarPlay™, 
Android Auto™ od spoločnosti Google a MirrorLink®.

TechnológieKonektivita
Pre nový Arteon je v ponuke široká paleta 

motorov: motory TSI a TDl, ale aj e-hybrid1 pre 

silný výkon s mimoriadne nízkou spotrebou paliva. 

Agregáty umožňujú plynulý nástup výkonu vďaka 

kombinácii nízkeho zdvihového objemu, prepĺňania 

turbodúchadlom a priameho vstrekovania paliva. 

Okrem toho je tu aktívny manažment valcov, ktorý pri 

nižšom zaťažení motora vypne dva zo štyroch valcov. 

Kultivovaný chod motora zostáva konštantný.

01

1 Štúdia približujúca sa sériovému vozidlu. Do ponuky bude zaradená neskôr.

01 02

03 04

1 Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, potrebujete používateľský účet s Volkswagen ID a musíte sa prihlásiť s menom a heslom. Okrem 
toho musíte uzatvoriť so spoločnosťou Volkswagen AG online samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte 
po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese www.portal.volkswagen-we.com a služby využívali počas celej dohodnutej 
bezplatnej doby platnosti. 
2 Na používanie produktov “We Upgrade” potrebujete účet používateľa Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a legitimáciu ako hlavný používateľ, 
tzn. prepojenie vášho používateľského účtu s konkrétnym vozidlom.
3 Dostupné len s voliteľným navigačným systémom “Discover Pro” a v kombinácii s aplikáciou We Connect. Po zakúpení funkcie je k dispozícii päť 
mobilných kľúčov, ktoré je možné uplatniť v priebehu prvých 4 rokov od uzavretia zmluvy We Connect. Po inštalácii na kompatibilný smartfón je 
mobilný kľúč platný jeden rok a je viazaný na koncové zariadenie.

4 Využívanie služieb “Streamovanie a internet” potrebuje zákazník súkromný dátový kredit (dátový limit na eSIM alebo cez WiFi tethering) a musí mať 
vytvorený účet pre príslušnú streamovaciu službu.
5 Na využívanie služieb “Streamovanie a internet”, jednotlivých In-Car aplikácií, ako aj prístupového bodu WLAN si môžete predplatiť spoplatnené 
balíky dát od externého mobilného partnera “Cubic Telecom” a využívať ich v oblasti pokrytia jeho siete v rámci mnohých európskych krajín. 
Informácie o cenách a podporovaných štátoch nájdete na stránke https://vw.cubictelecom.com.
6 Volkswagen App-Connect zahŕňa technológie MirrorLink™, CarPlay™ od Apple a Android Auto™ od spoločnosti Google. Počas jazdy je možné spustiť 
len certifikované aplikácie, aby sa vodič mohol sústrediť na riadenie a nič ho nerozptyľovalo. V tejto súvislosti upozorňujeme, že niektoré aplikácie 
nemusia byť podporované všetkými tromi technológiami a dostupnosť týchto technológií sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
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Komfort

01 Klasická situácia: Stojíte s plnými taškami  
pred batožinovým priestorom a nemáte ani jednu 
ruku voľnú na to, aby ste ho otvorili. Pri funkcii  
Easy Open vám stačí noha, pretože systém rozpozná 
kľúč od vozidla vo vašom vrecku. Na otvorenie dverí 
batožinového priestoru potom stačí malý pohyb pod 
zadným nárazníkom. Po stlačení tlačidla na vnútornej 
strane dverí sa rovnako ľahko opäť zatvorí.

02 Voliteľné panoramatické výklopné a posuvné 
strešné okno prechádza od prednej časti cez 
celú strechu a vodičovi aj spolujazdcovi ponúka 
neobmedzený výhľad na oblohu. Tónované sklo 
znižuje nepríjemný efekt oslnenia. Túžite po prísune 
čerstvého vzduchu? Stlačením tlačidla sa strešné okno 
vpredu vyklopí alebo sa elegantne posunie dozadu.

Nový Arteon vás privíta veľkorysým priestorom, vďaka ktorému 

pôsobí tento športový, elegantný fastback ako všestranná limuzína. 

Ako vodič si užijete podporu mnohých asistenčných systémov 

a intuitívne ovládanie v modeli Arteon. Vašich spolucestujúcich poteší 

predovšetkým veľký priestor pre nohy vpredu a vzadu. Na limuzínu má 

batožinový priestor prekvapivo veľký objem a vďaka veľkým dverám 

batožinového priestoru je nakladanie batožiny mimoriadne ľahké. 

V novom modeli Arteon je pohodlie na prvom mieste.

Športová a elegantná karoséria “Shooting Brake” ponúka skvelú 

všestrannosť pre každodenné využitie. Či už je to luxusný priestor 

pre nohy pre všetkých cestujúcich, priestor nad hlavami cestujúcich 

na zadných sedadlách, sedenie 4 + 1 alebo objem batožinového 

priestoru v kombinácii s veľkými dverami batožinového priestoru 

a nízkou nakladacou hranou - nový Arteon Shooting Brake vás na 

krátkych a dlhých jazdách nanovo presvedčí o svojich kvalitách.

01

02
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Dekóry 
a poťahy

01

02

03

03

06

09

02

05

08

01

04

07

01 látka čierna titan TO
02 Alcantara/koža „Vienna“ čierna titan TO
03 Alcantara/koža „Vienna“ raven/mistral YS 
04 koža „Nappa“ čierna titan TO 
05 koža „Nappa“ čierna titan/grigio LT
06  koža „Nappa“ čierna titan/hnedá florence DN
07  koža „Nappa“ raven/mistral YS 
08  Alcantara/koža „Vienna“ čierna OH 
09  koža „Nappa/Nappa Carbon Style“ čierna OH

01 dekór „Eucalyptus“
02 dekór „Aluminium“
03 dekór „Black Carbon“

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.  
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať  
farby poťahov sedadiel a lakov.
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01 Biela Pure základný lak 0Q0Q
02 Šedá Urano základný lak 5K5K 
03 Šedá Mangan metalizovaný lak 5V5V
04 Strieborná Pyrit metalizovaný lak K2K2

05 Modrá Kingfisher metalizovaný lak L4L4
06 Červená Kings metalizovaný lak P8P8
07 Čierna Deep lak s perleťovým efektom 2T2T 
08 Biela Oryx lak s perleťovým efektom 0R0R 
 

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné.  
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať  
farby poťahov sedadiel a lakov.

01 17” disk z ľahkej zliatiny „Cardiff“ 
02 18” disk z ľahkej zliatiny „Valdemossa“
03 18” disk z ľahkej zliatiny „Almere“ 
04 18” disk z ľahkej zliatiny „Muscat“ 
05 18” disk z ľahkej zliatiny „Sebring“ 
06  19” disk z ľahkej zliatiny „Chennai“
07  19” disk z ľahkej zliatiny „Montevideo“ 
08  20” disk z ľahkej zliatiny „Rosario“ 
09  20” disk z ľahkej zliatiny „Nashville“ 
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Nový Arteon 
Nový Arteon Shooting Brake

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené 
doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú 
stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého 
trhu. O možných odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás 
rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky 
skupiny Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen 
v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v 
tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že 
toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno 
ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen 
zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky 
vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za 
predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne 
odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, 
na www.volkswagen.sk.


