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Estét  
medzi atlétmi
Málokedy sa výkon prezentuje v takej elegantnej 

podobe. Arteon R predstavuje optimálnu rovnováhu 

medzi dynamickou silou a eleganciou. Nadchne vás 

potešením z jazdy, ktorú môžete vnímať všetkými 

zmyslami. Vďaka výnimočnému jazdnému komfortu, 

dokonalému dizajnu a čistému výkonu predstavuje 

silného spoločníka na ceste k vášmu cieľu.
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Presne dávkovaná  
hnacia sila
Pôsobivý prenos hnacej sily zabezpečuje v novom modeli 

Arteon R 7-stupňová dvojspojková prevodovka.  

Z 0 na 100 km/h akceleruje za 4,9 sekundy. Pohon 

všetkých kolies 4MOTION a výkon 235 kW (320 k) sa vďaka 

voliteľnému odstráneniu obmedzovača maximálnej rýchlosti 

postará o šprint k maximálnej rýchlosti 270 km/h. Systém 

vektorovania krútiaceho momentu R-Performance, ktorý 

rozdeľuje hnaciu silu individuálne medzi kolesá zadnej 

nápravy vám umožní dosiahnuť vyššiu rýchlosť pri prejazde 

zákrutami tým, že zrýchli koleso na vonkajšej zadnej strane.
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Nezameniteľný dizajn R

Aktívny priestor

Arteon R prezentuje svoj výkon aj vizuálne: výrazne dynamickými prednými partiami. 

Elegantný vzhľad mu dodávajú chrómové kryty spätných zrkadiel, nápadne športový predný 

nárazník a maska chladiča špecifická pre modely R v čiernom vysokolesklom odtieni. 

Vysokovýkonný brzdový systém s modrými brzdovými strmeňmi a logom R, ako aj nezávislé 

predné otvory na prívod chladiaceho vzduchu majú nielen skvelý dizajn, ale aj funkciu 

zvýšenia výkonu.

Interiér poskytuje priestor pre estetiku. Dekor  

v štýle “Black Carbon” je dôkazom jeho mimoriadneho športového 

charakteru. Do cieľa sa tak dostanete elegantným a športovým spôsobom: 

voliteľné ergonomicky optimalizované športové sedadlá s integrovanými 

opierkami hlavy čalúnené kožou Nappa s modrými akcentami a multifunkčný 

športový volant R čalúnený kožou s tlačidlom R pre priamu voľbu športových 

jazdných režimov.



Spotreba paliva v l/100 km: 7,9 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 180-181 (kombinované), trieda energetickej efektivity: D Nový Arteon R 09

Dekóry &
poťahy sedadiel

02

01

03

02 Alcantara / koža Vienna čierna titan - modrá 
03 koža Nappa / Nappa Carbon Style čierna titan - modrá

01 dekór Black Carbon

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

01

03

01

06

04

02

07

05

02 03

01  šedá urano základný lak 5K5K
02  biela pure základný lak 0Q0Q
03  šedá mangan metalizovaný lak 5V5V
04  strieborná pyrit metalizovaný lak K2K2
05  modrá lapiz metalizovaný lak L9L9
06  čierna deep lak s perleťovým efektom 2T2T
07  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 18” disky z ľahkej zliatiny „Sebring“
02 19” disky z ľahkej zliatiny „Adelaide“ čierne 
03 20” disky z ľahkej zliatiny „Estoril“ čierne

Laky karosérie
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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.


