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03Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Bevezető

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake már álló 

helyzetben is egyértelmű jelzést ad magáról. Első 

pillantásra feltűnik az exkluzív dizájn, a dinamikus 

sziluett és a nagy adag dinamizmus. A belső érté-

kekről az igényes anyagok használata és az össze-

hangolt utastér tanúskodik. A két új modell azonban 

menet közben villantja fel igazi énjét: az átgondolt 

részletmegoldások mellett fejlett infotainment és 

vezetőtámogató rendszerek gondoskodnak a maxi-

mális kényelemről. Megérkezett az új Arteon és 

Arteon Shooting Brake: több mint lenyűgöző!

Több mint 
lenyűgöző
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Külső megjelenés

Nagyvonalú belső terével az új Arteon Shooting Brake 

felkészülten várja, hogy kivegye részét az Ön terveiből. 

A hátsó rész a markáns, LED-technikájú lámpákkal és 

a krómozott dupla kipufogóvégekkel kelt egyszerre 

sportos és erőteljes hatást. 

Az új Arteon 
Shooting Brake

01 A hátsó lámpák LED-elemei fékezéskor 3D-s 
hatást keltve váltanak át helyzetjelzőről féklámpára. 
A funkciót a dinamikus irányjelző egészíti ki. E R

02 Széles hűtőrács, elegáns tetővonal, lenyűgöző 
méretű csomagtér: modern dizájnjával az új Arteon 
Shooting Brake magas szinten ötvözi az exkluzivitást 
és a praktikumot. S

01

02
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Az új 
Arteon
Félreérthetetlenül impozáns: markáns frontrészével 

az új Arteon első pillantásra magával ragad – és ké-

sőbb sem engedi el a tekintetet. A LED-technikájú 

fényszórók jellegzetes vonalai átfutnak a krómozott 

hűtőrácsba, a fekete légbeömlők pedig tovább hang-

súlyozzák az új Arteon erőtől duzzadó megjelenését. 

04 A hűtőrács közepén lévő Volkswagen-logónak 
stílusos dizájnjegyként biztosít látványos hátteret 
az opcionális fénysáv, amely a tekintélyes LED-
technikájú fényszórókig húzódik a frontrész teljes 
szélességében. SO

03 Aerodinamikus sziluettje és határozott forma-
terve egyből felismerhetővé teszi az új Arteon 
modellt. Üljön be, és hagyja, hogy magával ragadja 
a belső tér eleganciája és az intuitív kezelhetőség.

S

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Külső megjelenés
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Kényelem

Az exkluzivitás új szintje: az érintőpados bőrkormány 

és az érintésvezérléses klímaberendezés csak kettő 

a számos ok közül, amiért azonnal kitűnően érzi majd 

magát a belső térben. A különleges atmoszféráról 

az opcionálisan 30 árnyalatú hangulatvilágítás 

gondoskodik. 

Minden érzékünket 
megérintő elegancia

02 Az opcionális érintőpados, bőrbevonatú, multi-
funkciós sportkormány apró ujjmozdulatokkal kezel-
hető. Az intelligens menüvezérléssel és a széria 
„Digital Cockpit Pro“ funkcióval kombinálva számos 
szolgáltatáshoz férhet hozzá. Minden érintést enyhe 
rezgés igazol vissza. E R

03 Az opcionálisan 30 árnyalatot kínáló hangulat-
világítással kedvenc színeivel töltheti be az utasteret, 
hiszen a kezelőszervek és a középkonzol mellett az 
első és hátsó ajtóburkolatokat is tompa fény világítja 
meg. SO

01 A legtöbb hagyományos funkciógomb átadta 
helyét az érintőfelületeknek. A belső hőmérséklet 
például teljesen intuitívan szabályozható az opcionális 
„Climatronic“ klímaberendezés érintőpadjaival. S

02
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake esetében 

nemcsak az egyedi külső dizájn meggyőző, de 

a belső kényelem is. Az új Arteon Shooting Brake 

egyértelműen kiemelkedik a hátsó ülések és 

a csomagtér lehengerlő hely- és térkínálatával. 

Kényelem

04 Csak üljön be, és érezze jól magát! A luxuskategó-
riát idéző térkínálat, valamint a 4+1 üléspozicionálási 
lehetőség újra és újra el fogja kápráztatni Önt. S

05 Az új Arteon Shooting Brake akár 1632 literes 
csomagtere nemcsak meglepően tágas, de könnyen 
pakolható a nagy méretű csomagtérajtón át. Nem 
szabad a keze? Az opcionális „Easy Open“ funkciónak 
köszönhetően lábbal is nyitható a csomagtér. SO

Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Kényelem
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Multimédia & navigáció

Multimédia & 
navigáció 
A legkorszerűbb kommunikációs és navigációs 

lehetőségek, valamint az opcionális „Harman Kardon“ 

hangrendszer exkluzív élménnyé varázsolnak 

minden utazást. 

02 Az opcionális „Harman Kardon“ hangrendszer 
a zenerajongók számára készült. A szakértők által 
összehangolt, kiegyensúlyozott magas és mély 
hangok és a hozzájuk tartozó pontos basszusok 
nem várt hangzást hoznak az utazásokba. SO

01 A „Discover Pro“ navigációs rendszer a We 
Connect¹ mobil online szolgáltatásokkal intuitívan 
és kényelmesen kezelhető a 23,4 cm (9,2 col) át-
mérőjű, üvegborítású, színes TFT-képernyőről, 
köszönhetően a gesztus- és hangvezérlésnek. 
A We Connect¹ szolgáltatások valós idejű közle-
kedési információkkal támogatják Önt az intelli-
gens online útvonaltervezésben. SO

1  A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendel-
kezniük kell Volkswagen ID felhasználói fiókkal, majd felhasználó-
névvel és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect applikációba. 
Mindehhez külön We Connect, illetve We Connect Plus szerződést kell 
kötniük a Volkswagen AG-val. A We Connect Plus esetében, az ügyfél-
nek a jármű átvétele után 90 nap áll rendelkezésre, hogy a járművet 
regisztrálja a portal.volkswagen-we.com honlapon, és így a szolgál-
tatásokat a teljes ingyenes futamidő alatt használhassa.

*  A We Connect mobil online szolgáltatásokról a hátsó borítón 
található további tájékoztatás.
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Vezetőtámogató rendszerek

Az utat és a jármű környezetét folyamatosan pásztázó vezetőtámogató 

rendszerek szinte minden közlekedési helyzetben gondoskodnak a még 

nagyobb kényelemről és biztonságról. 

Vezetőtámogató 
rendszerek

02 Az „Area View“ környezetfigyelő rendszer négy 
kamerája a jármű környezetét felügyelve könnyíti 
meg a manőverezést és a parkolást. A központi kijel-
zőn megjeleníti a sarkon túli területet is. SO

01 Az opcionális „Travel Assist“ leginkább autópályán 
és jól kiépített országutakon hasznos, ahol tartja 
a megadott sávot, sebességet és követési távolságot.1 
Dugókban és araszoló forgalomban pedig átveszi 
Öntől az állandó gyorsítás és fékezés feladatát.2 SO

1  A rendszer határain belül. A vezetőnek mindig készen kell állnia arra, 
hogy felülbírálja az asszisztensrendszert és nem mentesül annak 
felelőssége alól, hogy mindig körültekintően vezesse a járművet. 

2  Kettős tengelykapcsolós DSG automata sebességváltóval együtt. 
01

02



17szériafelszereltség S Elegance-szériafelszereltség E R-Line-szériafelszereltség R extrafelszereltség SO
Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Üléskárpitok & dekorációs betétek

Üléskárpitok & 
dekorációs betétek 

10 „Eukaliptuszfa“ dekorációs betét E

11 Keresztcsiszolt alumínium dekorációs betét S

12 „Black Carbon“2 dekorációs betét SO

¹ Csak az Elegance modellhez.
² Magyarországon nem elérhető.
³ Csak az R-Line modellhez.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek nem 
a valóságnak megfelelően adják vissza az üléskárpitok és a dekorációs 
betétek színét. A fotókon az alapülésforma látható, amely eltérhet 
a választható, igényesebb kiviteltől. A huzat anyaga egyes üléseken 
vagy ülésrészeken eltérő lehet. 

01 Szövet, titánfekete TO S

02 „Vienna“ bőr/mikroszál, titánfekete TO E SO

03 „Vienna“1 bőr/mikroszál, Raven-szürke/Mistral-szürke YS SO

04 „Nappa“ bőr, titánfekete TO SO

05 „Nappa“1, 2 bőr, titánfekete/Grigio LT SO

06 „Nappa“1 bőr, titánfekete/Florence DN SO

07 „Nappa“1 bőr, Raven-szürke/Mistral-szürke YS SO

08 „Vienna“ bőr/mikroszál, fekete OH R

09 „Nappa“3 bőr, fekete OH SO
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Fényezések

Fényezések

01 Hófehér normálfényezés 0Q SO

02 Urano-szürke normálfényezés 5K S

03 Mangánszürke metálfényezés 5V SO

04 Pyrit-ezüst metálfényezés K2 SO

05 Jégmadár kék1 metálfényezés L4 SO

06 Királyvörös metálfényezés P8 SO

07 Mélyfekete gyöngyhatású fényezés 2T SO

08 Oryx-fehér gyöngyházhatású fényezés 0R SO

1 Csak az Elegance modellhez.

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem tartalmazzák 
az összes opcionális kivitelt. Volkswagen-márkakereskedője szívesen 
tájékoztatja Önt a további lehetséges fényezésekről. A nyomtatási 
színek nem a valóságnak megfelelően adják vissza a fényezések színét.
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Az új Arteon és Arteon Shooting Brake – Keréktárcsák

Keréktárcsák

08 20 colos „Rosario“ könnyűfém keréktárcsa SO

09 20 colos „Nashville“3 könnyűfém keréktárcsa SO

1 Csak az Elegance modellhez.
2 Csak az R-Line modellhez.
³  A Volkswagen R GmbH ajánlata. 

További tájékoztatás: www.volkswagen.com. 

Az illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A nyomtatási színek 
nem a valóságnak megfelelően adják vissza a keréktárcsák színét.

Járműveinket gyárilag nyári abroncsokkal szereljük fel. 

01 17 colos „Cardiff“ könnyűfém keréktárcsa S

02 18 colos „Valdemossa“ könnyűfém keréktárcsa SO

03 18 colos „Almere“ könnyűfém keréktárcsa SO

04 18 colos „Muscat“ könnyűfém keréktárcsa E

05 18 colos „Sebring“ könnyűfém keréktárcsa R

06 19 colos „Chennai“1 könnyűfém keréktárcsa SO

07 19 colos „Montevideo“2 könnyűfém keréktárcsa SO
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elsejétől a WLTP fokozatosan a jelenlegi eljárás, az Új Európai Menetciklus (NEDC) helyébe 
lépett. A reálisabb tesztelési feltételek miatt a WLTP szerint mért üzemanyag-fogyasztási 
és a szén-dioxid-kibocsátási értékek sok esetben magasabbak, mint azok, amelyeket a 
NEDC alapján mértek. Mindez változást hozhatott az adott jármű adózási besorolásában is. 
További tájékoztatás a www.volkswagen.de/wltp honlapon vagy Volkswagen-márkakeres-
kedőjénél található. Jelenleg a NEDC-értékeket továbbra is kötelező kommunikálni. A már 
a WLTP-szabvány alapján típusengedélyezett új modellek esetében a NEDC-értékeket a 
WLTP-értékekből számítják át. A WLTP-értékek megadása önkéntes módon történik a köte-
lező használatuk előírásáig. A megadott NEDC-értékek nem egy adott járműre vonatkoz-
nak, és nem részei az ajánlatnak, kizárólag összehasonlítási alapot nyújtanak a különböző 
típusokhoz. A gépjármű üzemanyag-fogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása nemcsak az 
üzemanyag hatékony felhasználásától függ, hanem a vezetési stílustól és egyéb, nem tech-
nikai tényezőktől is (például környezeti feltételek). Járulékos szerelvények és tartozékok 
(felépítmények, gumiabroncsok stb.) megváltoztathatják a lényeges járműparamétereket, 
mint pl. tömeg, gördülési ellenállás és légellenállás, amelyek az időjárási és környezeti fel-
tételek mellett befolyásolhatják a fogyasztási és menetteljesítményi értékeket. További 
tájékoztatás az új autók hivatalos üzemanyag-fogyasztásáról és a hivatalos, specifikus 
szén-dioxid-kibocsátásáról az „Iránymutató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztá-
sáról, szén-dioxid-bocsátásáról és áramfelhasználásáról“ kiadványban található, amely in-
gyenesen kapható az Európai Unió értékesítőhelyein, valamint ingyenesen beszerezhető 
Németországból a DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH-tól (Hellmuth-Hirth-Strasse 1, 
73760 Ostfildern) vagy a dat.de/co2 webcímen.

A katalógusban szereplő járművek közül egyes modellek felár ellenében kapható extra-
felszereltséget is tartalmazhatnak. Minden felszereltségi és műszaki adat a német piac 
sajátosságait veszi alapul, és megfelel a nyomdába adáskor rendelkezésre álló informá-
cióknak. Az országonkénti eltérésekről Volkswagen-márkakereskedője nyújt tájékoztatást. 
A változtatás joga fenntartva. A DSG® és TSI® a Volkswagen AG és a Volkswagen-csoport 
németországi és más országokban jelen lévő vállalatainak bejegyzett márkái. Az a tény, 
hogy a dokumentumban egy márkajelzés nincs ® jelöléssel ellátva, nem értelmezhető 
úgy, hogy a jelzés nem bejegyzett márka, és/vagy a Volkswagen AG előzetes írásos bele-
egyezése nélkül használható lenne. A Volkswagen gondoskodik a használt járművek vissza-
vételéről és újrahasznosításáról. Így minden jármű újrahasznosítása környezetbarát mó-
don történik, és a törvényben foglalt feltételek teljesítésével díjmentesen visszaadható. 
További információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez vagy keresse fel 
a www.volkswagen.hu honlapot!

Az új Arteon
Az új Arteon Shooting Brake
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Kiadás dátuma: 2020. október
Változtatások joga fenntartva

www.volkswagen.hu

A fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási adatokról a volkswagen.de/emission honlapon 
talál naprakész információt.

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek meghatározása a hatályos jog-
szabályoknak megfelelő módon történt. 2017. szeptember elsejétől az értékesítésre szánt 
új modellek üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a személyautókra és 
kishaszonjárművekre optimalizált nemzetközi vizsgálati eljárás (World Harmonised Light 
Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján új, reálisabb tesztnek vetik alá. 2018. szeptember 

*A We Connect szolgáltatások használatához az ügyfeleknek rendelkezniük kell Volkswagen 
ID fiókkal, majd felhasználónévvel és jelszóval be kell jelentkezniük a We Connect appliká-
cióba. Mindehhez külön We Connect, illetve We Connect Plus szerződést kell kötniük a 
Volkswagen AG-val. A We Connect Plus esetében az ügyfélnek a jármű átvétele után 90 
nap áll rendelkezésre, hogy a járművet regisztrálja a portal.volkswagen-we.com honlapon 
vagy a Volkswagen We Connect applikációban (elérhető az App Store-ban és a Google Play 
Store-ban), és így a szolgáltatásokat a teljes ingyenes futamidő alatt használhassa.

A We Connect online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolattal lehetséges. 
Európán belül a Volkswagen AG állja a járulékos adatköltségeket, kivéve a „Streaming 
& Internet“ szolgáltatások és az egyéni applikációk esetében. A „Streaming & Internet“ 
szolgáltatások és a WIFI-Hotspot használatához a Cubic Telecom külső mobilkommuniká-
ciós partnertől lehet igényelni fizetős internetadat-csomagokat a lefedettségi határokon 
belül. Az árakkal és az elérhető országokkal kapcsolatban a vw.cubictelecom.com honlapon 
található további információ. A webrádió, hibridrádió és media-streaming használata olyan 
mobilkészülék (például okostelefon) révén is lehetséges, amely képes WIFI-Hotspotként 
működni. Ebben az esetben az adott szolgáltatások csak az Ön és a mobiltelefon-szolgálta-
tó között fennálló mobiltelefon-szerződés alapján és csak az adott mobiltelefon-hálózat 
lefedettségi területén belül állnak rendelkezésre. Az internetes adatcsomagok fogadásakor, 
az adott mobiltelefon tarifájától függően, és különösen külföldön történő használatkor, 
járulékos költségek (például roamingdíj) léphetnek fel. Az ingyenes We Connect applikáció 
használatához szüksége van egy megfelelő iOS vagy Android operációs rendszerrel működő 
okostelefonra, adatopciós SIM-kártyára, és az Ön és a mobilszolgáltatója között fennálló 
szerződésre. A We Connect és a We Connect Plus egyéni szolgáltatási országonként eltér-
hetnek. A szolgáltatások egy adott szerződési időszakra érvényesek, és tartalmuk ez idő 
alatt is változhat. Részletes információkért forduljon Volkswagen-márkakereskedőjéhez, 
vagy keresse fel a www.connect.volkswagen-we.com honlapot, a mobiltelefon-tarifafel-
tételekről pedig érdeklődjön mobiltelefon-szolgáltatójánál.


