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Arteon in Arteon Shooting Brake | Motorji

Motor,  
menjalnik,  
elektrika

Vrsta motorja

Gibna prostornina, l/cm3

Največja moč, kW
Največji navor, Nm pri 1/min
Emisijski razred, ročni menjalnik
Emisijski razred, avtomatski menjalnik
Menjalnik, serijski
Menjalnik, dodatno za doplačilo

Mase, 
kg

Masa praznega vozila1

Dovoljena skupna masa
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj
Dovoljena masa prikolice2:
– z zavorami pri 12 % vzponu
– brez zavor
Dovoljena oporna obr. vlečne kljuke/ 
dovoljena obremenitev strehe

Najvišja hitrost, 
km/h

z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Pospešek 0–100 km/h, 
s

z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Poraba goriva, 
l/100 km3

Gorivo
z ročnim menjalnikom:
– mestna vožnja
– izvenmestna vožnja
– kombinirana vožnja
– emisija CO2 (k.v), g km
z avtomatskim menjalnikom:
– mestna vožnja
– izvenmestna vožnja
– kombinirana vožnja
– emisija CO2 (k.v), g km

Paketi opreme na voljo kot

110 kW (150 KM) TSI 140 kW (190 KM) TSI 206 kW (280 KM) TSI 4MOTION 235 kW (320 KM) R

4-valjni bencinski  
(4 ventili/valj)

4-valjni bencinski  
(4 ventili/valj)

4-valjni bencinski  
(4 ventili/valj)

4-valjni bencinski  
(4 ventili/ valj)

1,5/1.498 2,0/1.984 2,0/1.984 2,0/1.984
110 (150) 140 (190) 206 (280) 235 (320)
320/1.500–4.100 320/1.500–4.100 400/2.000–4.900 420/2.100–5.350
Euro 6 – – –
– Euro 6 Euro 6 Euro 6
6-stopenjski ročni 7-stopenjski DSG 7-stopenjski DSG –
– – – 7-stopenjski DSG
1.527 [1.529] 1.616 [1.625] 1.731 [1.738] 1.778 [1.793]
2.070 [2.080] 2.160 [2.170] 2.270 [2.280] 2.290 [2.290]
1.130/1.080 [1.120/1.100] 1.130/1.080 [1.120/1.100] 1.160/1.160 [1.160/1.170] 1.160/1.180 [1.160/1.180]

1.600 1.800 2.200 2.200
750 750 750 750

90/100 90/100 90/100 90/100

221 [217] – – –
– 237 [233] 250 [250] 250 [250]
7,7 [7,9] – – –
– 7,7 [7,9] 5,5 [5,5] 4,9 [4,9]
bencinsko, ROŠ 954 bencinsko, ROŠ 954 bencinsko, ROŠ 954 bencinsko, ROŠ 954

5,4–5,3 [5,4–5,3] – – –
4,7–4,6  4,8–4,7] – – –
5,4–5,3 [5,4–5,3] – – –
123–120 [124–122] – – –

– 7,2 [7,2] 9,4–9,3 [9,5–9,3] 10,1–9,9 [10,1–9,9]
– 4,9 [4,9] 6,2–5,9 [6,3–6,0] 6,6–6,4 [6,6–6,5]
– 5,7 [5,8] 7,4–7,1 [7,5–7,2] 7,9–7,7 [7,9–7,7]
– 130 [132] 168–163 [171–165] 180–176 [181–177]
Elegance, R-Line Elegance, R-Line Elegance R

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.     ** Podatki v oglatih oklepajih veljajo za Shooting Brake.     *** SCR – selektivna katalitična redukcija     Razlage opomb, označenih s številkami 1–7, se nahajajo na predzadnji strani!



Arteon in Arteon Shooting Brake | Motorji

Motor,  
menjalnik,  
elektrika

Vrsta motorja

Gibna prostornina, l/cm3

Največja moč, kW
Največji navor, Nm pri 1/min
Emisijski razred, ročni menjalnik
Emisijski razred, avtomatski menjalnik
Menjalnik, serijski
Menjalnik, dodatno za doplačilo

Mase, 
kg

Masa praznega vozila1

Dovoljena skupna masa
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj
Dovoljena masa prikolice2:
– z zavorami pri 12 % vzponu
– brez zavor
Dovoljena oporna obr. vlečne kljuke/ 
dovoljena obremenitev strehe

Najvišja hitrost, 
km/h

z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Pospešek 0–100 km/h, 
s

z ročnim menjalnikom
z avtomatskim menjalnikom

Poraba goriva, 
l/100 km3

Gorivo
z ročnim menjalnikom:
– mestna vožnja
– izvenmestna vožnja
– kombinirana vožnja
– emisija CO2 (k.v), g km
z avtomatskim menjalnikom:
– mestna vožnja
– izvenmestna vožnja
– kombinirana vožnja
– emisija CO2 (k.v), g km

Paketi opreme na voljo kot

110 kW (150 KM) TDI SCR*** 147 kW (200 KM) TDI SCR*** 147 kW (200 KM) TDI SCR*** 4MOTION

4-valjni dizelski  
(4 ventili/valj)

4-valjni dizelski  
(4 ventili/valj)

4-valjni dizelski  
(4 ventili/valj)

2,0/1.968 2,0/1.968 2,0/1.968
110 (150) 147 (200) 147 (200)
360/1.600–2.750 400/1.750–3.500 400/1.750–3.500
– – –
Euro 6 Euro 6 Euro 6
7-stopenjski DSG 7-stopenjski DSG 7-stopenjski DSG
– – –
(1.650) [1.660] (1.648) [1.650] (1.724) [1.726]
(2.200) [2.210] (2.200) (2.280) [2.290]
(1.150/1.100) [1.150/1.110] (1.140/1.110) (1.160/1.170) [1.160/1.180]

2.000 2.000 2.200 [2.200]
750 750 750

90/100 90/100 90/100

– – –
220 [216] 237 [233] 234 [230]
– – –
9,5 [9,5] 7,9 [7,9] 7,4 [7,4]
dizelsko, CŠ 51 dizelsko, CŠ 51 dizelsko, CŠ 51

– – –
– – –
– – –
– – –

5,1–5,0 [5,1–5,0] 6,0–5,8 [6,1–5,8] 6,3–6,1 [6,3–6,1]
3,6–3,5 [3,6–3,5] 4,0–3,9 [4,1–3,9] 4,4–4,2 [4,5–4,2]
4,2–4,0 [4,2–4,1] 4,7–4,6 [4,8–4,6] 5,1–4,9 [5,1–4,9]
110–107 [111–107] 125–120 [126–122] 134–128 [135–129]
Elegance, R-Line Elegance, R-Line Elegance, R-Line

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.     ** Podatki v oglatih oklepajih veljajo za Shooting Brake.     *** SCR – selektivna katalitična redukcija     Razlage opomb, označenih s številkami 1–7, se nahajajo na predzadnji strani!



Arteon in Arteon Shooting Brake | Motorji

Motor,  

menjalnik,  
elektrika

Vrsta motorja

Gibna prostornina, l/cm3

Največja moč, kW (KM) pri 1/min
Najv. navor, Nm pri 1/min
Emisijski razred, avt. menjalnik
Menjalnik, serijski

Elektromotor/ 
Polnilni sistem

Električna moč, kW (KM)
Sistemska moč, kW (KM)
Sistemski navor, Nm 
Tip baterije
Zmogljivost baterije, kWh
Čas polnjenja AC 2,3 kW 100 % SOC5

Čas polnjenja AC 3,6 kW 100 % SOC6

Mase, 
kg

Masa praznega vozila1

Dovoljena skupna masa
Dovoljena osna obremenitev, spredaj/zadaj
Dovoljena masa prikolice2:
– z zavorami pri 12 % vzponu
– brez zavor
Dovoljena oporna obr. vlečne kljuke/ 
dovoljena obremenitev strehe

Najvišja hitrost, 

km/h
z avtomatskim menjalnikom

Pospešek 0–100 km/h, 

s
z avtomatskim menjalnikom

Poraba goriva, 
l/100 km3

Gorivo
Kombinirana vožnja

Poraba elektrike,  
kWh/100km

Kombinirana vožnja
CO2-emisje kombinirano, g/km

Akcijski doseg Električni akcijski doseg (WLTP), km7

Paketi opreme na voljo kot

160 kW (218 KM) eHybrid

4-valjni bencinski  
(4 ventili/valj)
1,4/1.395
115 (156)
250/1.550–3.500
Euro 6
6-stopenjski DSG
85 (115)
160 (218)
400
litij-ionska
13
približno 5
približno 3h 33min
1.808 [1.809]
2.300 [2.290]
1.150/1.200 [1.140/1.200]

1.800 [1.600]
750

90/100

222 [222]

7,8 [7,8]

bencinsko, ROŠ 954

1,4–1,3 [1,5–1,3]
12,8–12,0 [12,9–12,1]
33–30 [33–30]
70–65 [69–65]
Elegance, R-Line

* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom.     ** Podatki v oglatih oklepajih veljajo za Shooting Brake.     *** SCR – selektivna katalitična redukcija     Razlage opomb, označenih s številkami 1–7, se nahajajo na predzadnji strani!



Arteon in Arteon Shooting Brake | Oprema

Oprema izvedbe Arteon Elegance

– 230-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske 
konzole

– 2 držali za pijačo spredaj

– 3 vzglavniki zadaj

– 4 aluminijasta platišča Chennai, 8 J x 19, s kolesnimi vijaki z 
zaščito proti kraji, samozatesnilne pnevmatike 245/40 R19 
(velja samo za izvedbo eHybrid)

– 4 aluminijasta platišča Muscat, 8 J x 18, v črni barvi,  
s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, samozatesnilne 
pnevmatike 245/45 R18

– 5 tritočkovnih avtomatskih varnostnih pasov, spredaj z 
zategovalnikom in nastavljivo višino, zunanja zadnja sedeža z 
zategovalnikom

– Aktivni pokrov motornega prostora z zaščito za pešce

– App Connet z brezžično povezavo za Apple CarPlay in Android 
Auto

– Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop in 
naslonjalo, s sredinskim naslonom za roke in odprtino za 
prevoz daljših predmetov

– Asistenca za avtomatski vklop dolgih luči Dynamic Light Assist

– Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist

– Asistenca za vožnjo Travel Assist

– Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo 
Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home

– Brez garniture za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set 

– Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vklj. s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani

– Dekorativni elementi iz lesa Evkaliptus za armaturno ploščo in 
vrata

– Dekorativni elementi Piano Black za sredinsko konzolo

– Digitalni kombinirani instrument s prikazovalnikom hitrosti, 
števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter 
prikazovalnikom števila vrtljajev motorja

– Digitalni radijski sprejemnik DAB+

– Dvotonska signalna hupa

– Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika (velja samo za 
Shooting Brake)

– Elektronska blokada zagona motorja

– Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold in 
asistenco za speljevanje

– Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, 
vklj. z ABS z zavorno asistenco, regulacijo zdrsa pogonskih 
koles, elektronsko zaporo diferenciala, regulacijo vlečnega 
momenta motorja in funkcijo stabiliziranja prikolice

– Funkcija za komfortni zagon motorja Press & Drive

– Izvedba za nekadilce: predalček in električna vtičnica

– Kabel za polnjenje z izmeničnim tokom za javne polnilnice in 
kabel za gospodinjske električne vtičnice (velja samo za 
izvedbo eHybrid)

– Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim 
uravnavanjem temperature, protialergenskim filtrom in 
dodatno upravljalno enoto zadaj

– Kromirane aplikacije na vrtljivem stikalu za luči, prezračevalnih 
šobah spredaj in vratnih kljukah

– Kromirane spodnje okrasne letve

– Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel

– LED sprednji žarometi z dinamično smernimi prilagodljivim 
lučmi in funkcijo luči za slabo vreme

– Ledvena opora na sprednjih sedežih, na voznikovi strani 
električno, na sovoznikovi strani ročno nastavljiva

– Naprava za prostoročno telefoniranje Comfort z možnostjo 
induktivnega polnjenja 

– Navigacijski sistem Discover Media, z 8'' barvni zaslonom 
občutljivim na dotik in senzorjem približevanja, izhodna moč  
4 x 20 W, 8 zvočnikov, 2x USB reža (tip C) in glasovnim 
upravljanjem

– Notranja luč spredaj in zadaj s časovnim zamikom izklopa in 
zatemnitvijo, po 2 bralni LED-lučki spredaj in zadaj

– Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

– Ogrevane šobe za pranje vetrobransko stekla

– Ogrevanje sprednjih in zunanjih zadnjih sedežev

– Ohišji zunanjih ogledal iz matiranega kroma

– Odsevniki v vseh vratih

– Opozorilnik za prenizek tlak pnevmatik

– Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih

– Osvetlitev prostora za noge spredaj

– Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na 
ovire pred in za vozilo

– Pedali iz krtačenega legiranega jekla

– Predpriprava za We Connect in We Connect Plus

– Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitev 2 otroških sedežev na 
zadnjo sedežno klop)

– Proaktivna zaščita potnikov



Arteon in Arteon Shooting Brake | Oprema

– Progresivno krmiljenje

– Senzor za dež

– Sistem za samodejno odklepanje in zaklepanje vozila Keyless 
Access

– Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi

– Sedež ergoComfort na voznikovi strani z nastavitvijo naklona 
sedišča, električna nastavitev naklona naslonjala, vzdolžno 
pomičen stegenski del sedišča

– Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in  
2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu

– Sredinski deli sedežev iz mikrotkanine Art Velours

– Sistem start – stop in sistem za regeneracijo zavorne energije

– Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in 
zadnjih sedežih, vklj. s stranskima varnostnima blazinama 
spredaj

– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: opozorilo v 
kombiniranem instrumentu in dodaten zvočni signal

– Storitev klic v sili

– Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj

– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in 
sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo 
zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev

– Usnjena glava prestavne ročice

– Usnjen večfunkcijski volan, s tipkami občutljivimi na dotik  
(za avtomatski DSG menjalnik s prestavnima tipkama)

– Varnostni trikotnik

– Večslojno in protihrupno vetrobransko steklo

– Vstopna LED-lučka v sprednjih vratih

– Vstopne letve v videzu legiranega jekla

– Zadnje luči v tehniki LED z dinamičnim smernikom

– Zelena termoizolacijska zasteklitev

– Zunanji ogledali, električno nastavljivi, poklopni in ogrevani,  
na sovoznikovi strani s pomikom proti tlom pri vzvratni vožnji, 
na voznikovi strani z avtomatskim zasenčenjem

– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna 
pasova spredaj in zadaj, vklj. z opozorilom za nepripet varnostni 
pas v kombiniranem instrumentu

Oprema izvedbe Arteon R-Line
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Elegance)

– 4 aluminijasta platišča Montevideo, 8 J x 19, v črni barvi,  
s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, samozatesnilne 
pnevmatike 245/40 R19 (velja samo za izvedbo eHybrid)

– 4 aluminijasta platišča Sebring, 8 J x 18, v sivi barvi,  
s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, samozatesnilne 
pnevmatike 245/45 R18

– Dekorativni elementi iz aluminija za armaturno ploščo in vrata

– Sredinski deli sedežev iz mikrotkanine Art Velours, 

– Stropna obloga v titanovi črni barvi

– Usnjen športni večfunkcijski volan, s tipkami občutljivimi na 
dotik (za avtomatski DSG menjalnik s prestavnima tipkama)



Arteon in Arteon Shooting Brake | Oprema

– Digitalni kombinirani instrument z prikazovalnikom hitrosti, 
števcem skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter 
prikazovalnikom števila vrtljajev motorja

– Digitalni radijski sprejemnik DAB+

– Dinamično uravnavanje podvozja (DCC) z izbiro voznega profila

– Dvotonska signalna hupa

– Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika (velja samo za 
Shooting Brake)

– Elektronska blokada zagona motorja

– Elektronska parkirna zavora, vklj. s funkcijo Auto Hold in 
asistenco za speljevanje

– Elektronska zapora diferenciala XDS

– Elektronski stabilizacijski program (ESP) s krmilno asistenco, 
vklj. z ABS z zavorno asistenco, regulacijo zdrsa pogonskih 
koles, elektronsko zaporo diferenciala, regulacijo vlečnega 
momenta motorja in funkcijo stabiliziranja prikolice

– Funkcija za komfortni zagon motorja Press & Drive

– Izvedba za nekadilce: predalček in električna vtičnica

– Kabel za polnjenje z izmeničnim tokom za javne polnilnice in 
kabel za gospodinjske električne vtičnice  
(velja samo za izvedbo priključni hibrid)

– Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim 
uravnavanjem temperature, protialergenskim filtrom in 
dodatno upravljalno enoto zadaj

– Kromirana aplikacije na vrtljivem stikalu za luči, prezračevalnih 
šobah spredaj in vratnih kljukah

– Kromirane zunanje obrobe stranskih stekel 

– LED sprednji žarometi z dinamično smernimi prilagodljivim 
lučmi in funkcijo luči za slabo vreme

Oprema izvedbe Arteon R

– 230-voltna električna vtičnica na zadnjem delu sredinske 
konzole

– 2 držali za pijačo spredaj

– 3 vzglavniki zadaj

– 4 aluminijasta platišča Sebring, 8 J x 18, v črni barvi, s 
kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, samozatesnilne pnevmatike 
245/45 R18

– 5 tritočkovnih avtomatskih varnostnih pasov, spredaj z 
zategovalnikom in nastavljivo višino, zunanja zadnja sedeža z 
zategovalnikom

– Aktivni pokrov motornega prostora z zaščito za pešce

– Ambientna osvetlitev, 30 barvna

– App Connet z brezžično povezavo za Apple CarPlay in  
Android Auto

– Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop in 
naslonjalo, s sredinskim naslonom za roke in odprtino za 
prevoz daljših predmetov

– Asistenca za avtomatski vklop dolgih luči Dynamic Light Assist

– Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist

– Asistenca za vožnjo Travel in Emergency Assist 

– Avtomatski vklop luči, vklj. z dnevnimi lučmi ter funkcijo 
Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home

– Brez garniture za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set 

– Čelni zračni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 
sovoznikove zračne blazine, vklj. s kolensko varnostno blazino 
na voznikovi strani

– Dekorativni elementi Black Carbon za armaturno ploščo in 
vrata

– Dekorativni elementi Piano Black za sredinsko konzolo

– Ledvena opora na sprednjih sedežih, na voznikovi strani 
električno, na sovoznikovi strani ročno nastavljiva

– Naprava za prostoročno telefoniranje Comfort z možnostjo 
induktivnega polnjenja 

– Navigacijski sistem Discover Media, z 8'' barvni zaslonom 
občutljivim na dotik in senzorjem približevanja, izhodna moč  
4 x 20 W, 8 zvočnikov, 2x USB reža (tip C) in glasovnim 
upravljanjem

– Notranja luč spredaj in zadaj s časovnim zamikom izklopa in 
zatemnitvijo, po 2 bralni LED-lučki s spredaj in zadaj

– Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

– Ogrevane šobe za pranje vetrobransko stekla

– Ogrevanje sprednjih in zunanjih zadnjih sedežev

– Ohišji zunanjih ogledal iz matiranega kroma

– Odsevniki v vseh vratih

– Opozorilnik za prenizek tlak pnevmatik

– Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih

– Osvetlitev prostora za noge spredaj

– Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na 
ovire pred in za vozilo

– Pedali iz krtačenega legiranega jekla

– Predpriprava za We Connect in We Connect Plus

– Pritrdišča ISOFIX (sistem za namestitev 2 otroških sedežev na 
zadnjo sedežno klop)

– Proaktivna zaščita potnikov

– Progresivno krmiljenje

– Senzor za dež



Arteon in Arteon Shooting Brake | Oprema

– Sistem za samodejno odklepanje in zaklepanje vozila Keyless 
Access

– Spodnje okrasne letve v barvi vozila

– Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi

– Sedež ergoComfort na voznikovi strani z nastavitvijo naklona 
sedišča, električna nastavitev naklona naslonjala, vzdolžno 
pomičen stegenski del sedišča

– Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in  
2 prezračevalnima šobama na zadnjem delu

– Sredinski deli sedežev iz mikrotkanine Art Velours

– Sistem start – stop in sistem za regeneracijo zavorne energije

– Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in 
zadnjih sedežih, vklj. s stranskima varnostnima blazinama 
spredaj

– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: opozorilo v 
kombiniranem instrumentu in dodaten zvočni signal

– Storitev klic v sili

– Stropna obloga v titanovi črni barvi

– Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj

– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in 
sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo 
zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev

– Usnjena glava prestavne ročice,

– Usnjen večfunkcijski športni volan,s tipkami občutljivimi na 
dotik in prestavnima tipkama za avtomatski DSG menjalnik 

– Varnostni trikotnik

– Večslojno in protihrupno vetrobransko steklo

– Vstopna LED-lučka v sprednjih vratih

– Vstopne letve v videzu legiranega jekla

– Zadnje in stranski stekli dodatno zatemnjeni

– Zadnje luči v tehniki LED z dinamičnim smernikom

– Zelena termoizolacijska zasteklitev

– Zunanji ogledali, električno nastavljivi, poklopni in ogrevani,  
na sovoznikovi strani s pomikom proti tlom pri vzvratni vožnji 
na voznikovi strani z avtomatskim zasenčenjem

– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna 
pasova spredaj in zadaj, vklj. z opozorilom za nepripet varnostni 
pas v kombiniranem instrumentu
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ZUNANJE MERE Arteon Arteon Shooting Brake

Dolžina, mm 4.866 4.866
Širina, mm 1.871 1.871
Višina, mm 1.460 1.462
Medosna razdalja, mm8 2.835 2.835
Kolotek spredaj/zadaj, mm 1.587/1.576 1.587/1.576

Dimenzija platišč

Elegance: 8J x 18 Elegance: 8J x 18
R-Line: 8J x 18 R-Line: 8J x 18
Elegance eHybrid: 8J x 19 Elegance eHybrid: 8J x 19
R-Line eHybrid: 8J x 19 R-Line eHybrid: 8J x 19
R: 8J x 18 R: 8J x 18

Dimenzija pnevmatik

Elegance: 245/45 R18 Elegance: 245/45 R18
R-Line: 245/45 R18 R-Line: 245/45 R18
Elegance eHybrid: 245/40 R19 Elegance eHybrid: 245/40 R19
R-Line eHybrid: 245/40 R19 R-Line eHybrid: 245/40 R19
R: 245/45 R18 R: 245/45 R18

Obračalni krog, m približno 11,9 približno 11,9

NOTRANJE MERE

Efektivni prostor za glavo spredaj/zadaj, mm 1.008/940 1.019/982
Širina v višini komolcev, spredaj/zadaj, mm 1.500/1.481 1.500/1.481

PRTLJAŽNIK

Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm 1.181/2.092 1.179/2.091
Prostornina prtljažnika, l9 563/1.557 (za Hybrid: 445/1427) 590/1.632 (za Hybrid: 455/1497)
Prostornina rezervoarja za gorivo, l približno 66 približno 66

GARAŽNE MERE

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm8 2.173 2.002
Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm 2.127 2.127

Vse mere so v mm. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani! 
8) Vrednost pri praznem vozilo po DIN 70020, glede na izvedbo lahko pride do odstopanj. 
9) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.
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Za našo kakovost jamčimo!
– 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in garancijskim listom,

– 3-letno jamstvo za lak,

– 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,

– 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen,

– 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen,

– 8-letno garancija za baterijo z omejitvijo kilometrov do 160.000,

– v času 2-letne garancije 2x brezplačna vleka do najbližje polnilne postaje v primeru izpraznitve baterije.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 34 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo do 
naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. 

V okviru jamstva mobilnosti Vam priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve:

– pomoč na cesti,

– vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja dlje kot tri ure ste upravičeni do 
brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.

– V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega servisa Volkswagen, kjer vam 
bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije.

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18).

Financiranje, zavarovanje in vzdrževanje – vse na enem mestu
V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo 
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in številne nepotrebne poti.

S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja prilagojeno Vašim 
željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov boste prejeli odgovor.  
Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja:

– Volkswagen kreditKlasik, 

– Volkswagen kreditPlus,

– Volkswagen operativni leasing, 

– Volkswagen finančni leasing in 

– Volkswagen finančni leasing Plus.

– Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka.

Internet: www.volkswagen.si

https://www.volkswagen.si/
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* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom. 

** Podatki v oglatih oklepajih veljajo za Shooting Brake. 

*** SCR – selektivna katalitična redukcija 

1) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa 

se ustrezno spremeni možna nosilnost. 

2) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od 

vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila). 

3) Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP 

nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje 

od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi 

dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni 

upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne 

lastnosti vozila. Dodatne informacije na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp-1 

4) Namesto neosvinčenega super plus bencina (najmanj ROŠ 98) lahko uporabljate neosvinčeni super bencin (najmanj ROŠ 95), pri čemer se moč motorja nekoliko zmanjša in 

poraba goriva nekoliko poveča. 

5) Čas polnjenja z AC omrežnim kablom (2,3 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije) 

6) Čas polnjenja z AC domača polnilna postaja (3,6 kW) od 0 % do 100 % SOC (State of Charge/stanje napolnjenosti baterije) 

7) Navedeni WLTP doseg se razlikuje glede na stil vožnje, hitrost, uporabo dodatne opreme, zunanje temperature, število potnikov, obteženost vozila, izbiro voznega profila 

(Normal, ECO, ECO+), topologijo

https://www.volkswagen.si/wltp-1
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Porsche Slovenija d.o.o. 
Tiskano v Sloveniji. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Izdaja: januar 2021 
Internet: www.volkswagen.si

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov 
izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za slovenski 
trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščeni Volkswagnov partner. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. 

Vaš partner Volkswagen

https://www.volkswagen.si/
https://www.volkswagen.si/arteon
https://www.volkswagen.si/
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