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03Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Uvod

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake že v mi-

rovanju razkrivata svoje številne odlike. Prepričata 

z ekskluzivnim dizajnom, dinamično silhueto in pravo 

mero športnosti. V potniškem prostoru prisegata na 

kakovostne materiale in ubrane poudarke in njuna 

notranjost tako prav nič ne zaostaja za zunanjostjo. 

Toda oba modela šele med vožnjo razvijeta svoj polni 

potencial: dovršeni detajli ter komunikacijski in asi-

stenčni sistemi v domala vseh voznih situacijah za-

gotavljajo izredno visoko raven udobja. Vam ju smemo 

predstaviti? Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – 

več kot osupljiva.

Več kot 
osupljiva

Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Zunanjost

Novi Arteon Shooting Brake je s svojo prostorno 

notranjostjo pripravljen na domala vse izzive. Pri 

tem zadek z markantnimi LED-lučmi in kromirano 

dvojno izpušno cevjo na levi in desni strani zrcali 

tako športnost kot tudi moč.

Novi Arteon
Shooting Brake

01 LED-elementi v zadnjih lučeh s 3D-učinkom pri 
zaviranju preklopijo z zadnjih na zavorne luči. Pozornost 
znajo odlično vzbuditi tudi dinamični smerniki. E

02 Od sprednjega dela s široko mrežo hladilnika 
prek markantne strešne linije do prtljažnika z impre-
sivno prostornino: sodobni dizajn novega Arteona 
Shooting Brake je iz vseh zornih kotov sinonim za 
dovršeno sintezo ekskluzivnosti in funkcionalnosti. E

01

02
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi
Arteon
Nekaj zagotovo velja: novi Arteon s svojim markant-

nim sprednjim delom ne navduši le na prvi pogled, 

pač pa znova in znova. Svetlobna letev LED-žarome-

tov prehaja v kromirano mrežo hladilnika, črni odprtini 

za zajemanje zraka pa dodatno poudar jata športne 

ambicije novega Arteona.

04 Dovršeno eleganco še posebej privlačno po-
oseblja novi Volkswagnov logotip, nameščen na 
sredini mreže hladilnika. Njegovo veljavo lahko 
dodatno poudarja svetlobna letev, ki se ob straneh 
široke mreže hladilnika steka v markantna LED-
žarometa. E

03 Novi Arteon boste prepoznali na prvi pogled, 
saj ima s svojim dizajnom in kupejevsko silhueto 
izrazito svojstven značaj. Kaj še čakate? Sedite za 
volan in se prepu stite navdušenju, ki ga bosta v vas 
vzbudila tudi elegantna notranjost in intuitivni 
koncept upravljanja. E

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Zunanjost

03

04
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Udobje

Tukaj je doma ekskluzivnost: novi usnjeni volan in 

klimatska naprava – oba z upravljanjem na dotik – 

sta le dva od številnih razlogov, zakaj se boste v po-

tniškem prostoru takoj počutili odlično. Ambientna 

osvetlitev z do 30 barvami (opcijsko) poskrbi, da 

notranjost zasije s še bolj individualnim značajem.

Eleganca, ki se
dotakne vseh čutov

02 Usnjeni večfunkcijski športni volan omogoča 
upravljanje na dotik. V kombinaciji z inte ligentnim 
vodenjem po menijih in serijskim digitalnim kombi-
niranim instrumentom Digital Cockpit Pro lahko 
z njim dostopate do številnih funkcij. Pri tem volan 
vsak zaznani ukaz potrdi z odzivom, ki ga občutite 
kot nežno vibracijo. E

03 Z ambientno osvetlitvijo boste notranjost zlahka 
odeli v svojo najljubšo barvo, saj je opcijsko mogoče 
izbirati med kar 30 barvnimi odtenki. Luči ambientne 
osvetlitve pritajeno osvetljujejo armaturno ploščo, 
sredinsko konzolo ter sprednja in zadnja vrata. DO

01 Klasična stikala so v pretežni meri nadomestile 
tipke, občutljive na dotik. Tako je na primer tempe raturo 
mogoče povsem intuitivno uravnavati z drs nikom 
klimatske naprave Climatronic. E

02

01

03
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake ne prepri-

čata le z ekskluzivnim zunanjim dizajnom, pač pa tudi 

z udobjem v notranjosti. To še posebej velja za novi 

Arteon Shooting Brake, ki se lahko pohvali z izjemno 

prostornim zadnjim delom potniške kabine in zelo 

velikim prtljažnikom.

Udobje

04 Če se želite v avtomobilu počutiti odlično, 
morate storiti samo eno: vstopiti. Pričakala vas bo 
prostorna notranjost, ki vas bo z razkošjem prostora 
v predelu nog in glave ter s sedežno zasnovo 4+1 
navdušila vedno znova. E

05 Prtljažnik novega Arteona Shooting Brake je s 
prostornino 1.632 litrov osupljivo prostoren, zaradi 
velikega zadnjega pokrova pa tudi zlahka dostopen. 
Nimate prostih rok? Funkcija Easy Open vam omo goča, 
da zadnji pokrov odprete kar z nogo. E

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Udobje

04

05
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Multimedija in navigacija

Multimedija in 
navigacija
Paša za oči in ušesa: z najsodobnejšimi komunikacijskimi 

in navigacij skimi rešitvami ter z opcijskim avdiosistemom 

Harman Kardon je vsaka vožnja ekskluzivno doživetje.

02 Videli boste in slišali: opcijski avdiosistem 
Harman Kardon je zasnovan za ljubitelje popolne 
akustike, ki bi glasbo radi slavili tudi v avtomobilu. 
Sistem se ponaša z usklajenimi in uravnoteženimi 
visokimi in nizkimi toni ter natančnimi basi. Med 
vožnjo je tako zagotovljena popolna glasbena 
kulisa. DO

01 Opcijski navigacijski sistem Discover Pro z mo-
bilnimi spletnimi storitvami iz ponudbe We Connect¹ 
vključuje 23,4 cm (9,2 palca) velik barvni TFT-zaslon s 
krovnim steklom, ki je občutljivo na dotik, upravljanje 
z gestami ter naravno glasovno upravljanje, s čimer 
je sinonim za povsem intuitivno uporabo. Navigacijske 
storitve iz paketa We Connect Plus1 omogočajo inte-
ligentno spletno izračunavanje poti z upoštevanjem 
ovir v prometu in vam med vožnjo do izbranega cilja 
pomagajo v realnem času. DO

1  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun 
Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti 
v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG 
skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We 
Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni 
strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite 
celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

*  Dodatne informacije o mobilnih spletnih storitvah iz ponudbe 
We Connect lahko najdete na hrbtni strani tiskovine.01

02

03



15
Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Asistenčni sistemi

Nadvse pozoren sovoznik: asistenčni sistemi 

nenehno nadzorujejo cesto in okolico ter 

v domala vsaki vozni situaciji zagotavljajo 

dodatno mero udobja.

Asistenčni sistemi

02 Predvsem pri parkiranju in manevriranju bi 
voz niku pogosto prišel prav dodaten par oči. Pri 
opcijski asistenci Area View štiri kamere snemajo 
okolico vozila in prenašajo sliko na zaslon infota-
inment sistema. DO

01 Praktičen spremljevalec: na avtocestah in 
dobro vzdrževanih regionalnih cestah lahko sistem 
Travel Assist namesto vas ohranja smer na voznem 
pasu, hitrost in razdaljo do spredaj vozečega vozila.1 
V zastoju ali gostem prometu lahko sistem poleg tega 
sa modejno skrbi za speljevanje in zavi ranje.2 E

1  V okviru sistemskih omejitev. Voznik mora biti vedno pripravljen, da s 
prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. 
Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za 
preudarno upravljanje vozila.

2  V kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.

01

02
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Sedežne prevleke in dekorativni elementi

Sedežne prevleke in 
dekorativni elementi

09 Dekorativni elementi „evkaliptusov les“ E

10 Dekorativni elementi „aluminij“ R

11 Dekorativni elementi „črni karbon“2 DO

1 Samo za Elegance.
2 Samo za R-Line.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki 
ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in dejanskega videza sede-
žnih prevlek in dekorativnih elementov. Na slikah so prikazani sedeži 
v osnovni modelski izvedbi, ki lahko odstopajo od drugih razpoložljivih 
opcij višje kakovosti. Prevleke se na posameznih sedežih ali delih sede-
žev lahko razlikujejo.

01 Usnje/ArtVelours Vienna, titanovo črna TO E DO

02 Usnje/ArtVelours Vienna 1, krokarjeva/mistralno siva YS DO

03 Napa usnje, titanovo črna TO DO

04 Napa usnje 1, titanovo črna/siva LT DO

05 Napa usnje1, titanovo črna/florentinska DN DO

06 Napa usnje1, krokarjeva/mistralno siva YS DO

07 Usnje/ArtVelours Vienna, črna OH R

08 Napa usnje 2, črna OH DO

04
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Barve lakov

Barve lakov

01 Čista bela, univerzalni lak 0Q DO

02 Uranovo siva, univerzalni lak 5K S

03 Manganovo siva, kovinski lak 5V DO

04 Piritno srebrna, kovinski lak K2 DO

05 Vodomčevo modra1, kovinski lak L4 DO

06 Kraljevo rdeča, kovinski lak P8 DO

07 Globoko črna, biserni lak 2T DO

08 Oriksovo bela, biserni lak 0R DO

1 Samo za Elegance.

Vozila na teh straneh služijo kot primer za prikaz navedenih barv lakov, 
niso pa opremljena z vsemi opcijami, ki so specifične za posebne modele. 
Za informacije o nadaljnjih možnostih lakiranja pri posameznem modelu 
se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen. Slike na teh straneh 
naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reproduk-
cije dejanskih barv lakov.

02
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Poraba goriva v l/100 km, kombinirana: med 5,1 in 4,0; emisija CO₂ v g/km, kombinirana: med 135 in 107.
Serijska oprema/Elegance E Serijska oprema za R-Line R Dodatna oprema DO

Novi Arteon in novi Arteon Shooting Brake – Platišča

Platišča

07 20-palčna aluminijasta platišča Rosario DO

08 20-palčna aluminijasta platišča Nashville 3 DO

1 Samo za Elegance (serijsko za priključni hibrid).
2 Samo za R-Line. 
3  Ponudba podjetja Volkswagen R GmbH. Za več informacij obiščite 

spletno stran volkswagen.com.

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki 
ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv in dejanskega videza 
platišč. Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi 
pnevmatikami.

01 18-palčna aluminijasta platišča Valdemossa DO

02 18-palčna aluminijasta platišča Almere DO

03 18-palčna aluminijasta platišča Muscat E DO

04 18-palčna aluminijasta platišča Sebring R DO

05 19-palčna aluminijasta platišča Chennai 1 DO

06 19-palčna aluminijasta platišča Montevideo 2 DO

01
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postopek že opravljen skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila 
(angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz po-
rabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP postopoma 
povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi 
realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂, izmerjene po postopku 
WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Zato od 1. septembra 
2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. Podrobnejše informacije o razlikah 
med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani volkswagen.de/wltp. Trenutno 
je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homo-
logirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preiz-
kusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne upo-
rabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, 
individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med 
različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti 
itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodi-
namika, ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje 
vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila. 
Opomba, skladna s trenutno veljavno različico direktive 1999/94/ES: podrobne okoljske infor-
macije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO₂ 
in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu 
in na spletni strani www.volkswagen.si.

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede 
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju 
razmer v času priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije 
o porabi goriva in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. 
DSG® in TSI® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih pod-
jetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem do-
kumentu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da 
je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. 
Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informa-
cije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

Novi Arteon
Novi Arteon Shooting Brake
0X5.1220.28.68
Izdaja: oktober 2020.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

volkswagen.si

Aktualne informacije o porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijskih standardih lahko najdete 
na spletni strani www.volkswagen.si/emisije.

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi 
merilnimi postopki. Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski 

* Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se 
morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek 
spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect 
Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani 
www.portal.volkswagen-we.com ali v aplikaciji Volkswagen We Connect (na voljo 
v spletnih trgovinah App Store in Google Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite 
celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Uporabo mobilnih spletnih 
storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, 
ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije 
Volks wagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet in posamezne apli-
kacije In-Car. Uporaba spletnega radia in pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne 
naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V 
tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo 
ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z 
ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri pošiljanju ali sprejemanju podatkov po inter-
netu lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški 
(npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect 
sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-
-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali pose-
bej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz 
paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v 
posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogod-
be, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika 
iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na connect.volkswagen-we.com ali 
pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko 
obrnete na svojega mobilnega operaterja.


