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TSI Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor
TDI Turbolaadimisega otsesissepritse diiselmootor
4Motion Nelikvedu
SCR Selektiivne katalüütiline reduktsioon – täiendav heitgaaside puhastussüsteem
OPF Bensiinimootori tahmafilter – täiendav heitgaaside puhastussüsteem
DSG Topeltsiduriga automaatkäigukast
Plug-In Hybrid Pistikhübriid tehnoloogia

Tähelepanu
- Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata.
- Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis.
- Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.
- Hinnakiri on avaldatud 15.12.2022. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud.

Hinnad
Arteon

Bensiinimootor

Diiselmootor

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga

2.0 TSI OPF DSG-7 140 / 190 Elegance 43 585
2.0 TSI OPF DSG-7 140 / 190 R-Line 44 468
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 206 / 280 Elegance 52 691
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 235 / 320 R 61 908

Mootor Käigukast Võimsus kW / hj Varustus Hind EUR koos km-ga

2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Elegance 44 570
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 45 564
2.0 TDI SCR DSG-7 147 / 200 Elegance 47 465
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 Elegance 50 820
2.0 TDI SCR DSG-7 147 / 200 R-Line 48 352
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 R-Line 51 704

www.volkswagen.ee


Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 4

Põhivarustus
Arteon

Välimus  
4 valuvelge Muscat 8J x 18, mustad,  ●  

teemantlihvitud viimistlusega 

 - A veeretakistusega AirStop® rehvid 245/45 R18  

  

4 valuvelge Sebring 8J x 18, hall metallik  ● ● 

 - A veeretakistusega AirStop® rehvid 245/45 R18    

 

LED-esituled koos eraldi LED-päevatuledega ● ● ●

3D LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega ● ● ●

Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja lahkumisfunktsioon ● ● ●

Kaugtulede automaatlülitus Light Assist  ● ● ●

Dünaamiline tulede ulatuse juhtimine  ● ● ●

Kroomliistud küljeakendel  ● ● ●

Kerevärvi küljeliistud    ●

Kroomküljeliistud ● ● 

   

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Elegance R-Line R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Sisemus  
ArtVelours mikrofliisist detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel ● ● ●

Nimmetugedega komfortistmed ees (juhi poolel elektriliselt reguleeritav)  ● ● ●

Reguleeritava kõrgusega esiistmed ● ● ●

Elektriliselt reguleeritava seljatoega ergoComfort juhiiste  ● ● ●

Asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi koos keskmise käetoe ja läbilaadimisluugiga ● ● ●

Nahkkattega multifunktsionaalne sportrool koos puutetundlike nuppudega ja käiguvahetuslabadega ● ● 

Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne sportrool koos puutetundlike nuppudega ja käiguvahetuslabadega   ●

Panipaigaga käetugi esiistmete vahel, 2 tuulutusava taga ● ● ●

Eucalyptus puidust ehisosad armatuurlaual ja ustel ●  

Silver Rise alumiiniumist ehisosad armatuurlaual ja ustel  ● 

Black Carbon ehisosad armatuurlaual ja ustel    ●

Must laepolster  ● ●

Tekstiilist põrandavaibad ees ja taga ● ● 

Põrandamatid ees ja taga   ●

Lugemistuled ees ja taga ● ● ●

Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes ● ● ●

30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus   ●

Uste lävepakukatted   ●

Jalaruumi LED-valgustus ees  ● ● ●

Harjatud roostevabast terasest pedaalid  ● ● ●

   

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Põhivarustus

Elegance R-Line R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Turvalisus  
Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega ● ● ●

Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS, Standard 280 hj TSI, R mudelite puhul ●  ●

Proaktiivne reisijatekaitsesüsteem koos otsasõidu eest hoiatava süsteemiga Front Assist ● ● ●

Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimise funktsiooni ja juhi põlvi kaitsva turvapadjaga  ● ● ●

Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, sealhulgas eesmised külgturvapadjad ● ● 

Külgmised turvapadjad välimistel tagaistmetel, külgmised turvapadjad ees ja turvakardinate süsteem   ●

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) koos elektromehaanilise pidurivõimendiga  ● ● ●

Ahelkokkupõrke vältimise süsteem (mitmikkokkupõrke pidur) ● ● ●

Juhiabipakett  ● ● ● 

 - Juhiabi Travel Assist   

 - Reahoidmisabiline Lane Assist   

 - Hädaabisüsteem Emergency Assist   

 - Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga    

 - Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga   

 - Jalakäijate jälgimise süsteem ja reaktiivne kapott  

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem  ● ● ●

Hädaabikõne teenus: ei nõua registreerimist, teenus aktiveeritakse tarnimisel  ● ● ●

ISOFIX-kinnituspunktid kahele laste turvatoolile tagaistmel (sh i-size turvatoolidele) ● ● ●

Elektromehaaniline käsipidur Auto Hold funktsiooniga  ● ● ●

Rehvirõhu kontrollsüsteem ● ● 

Rehvirõhu kontrollsüsteem   ●

Tööriistakomplekt ja tungraud ● ● ●

Ruumi ja kaalu säästev varuratas, mitte eHybrid-i jaoks ● ● 

Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht   ●

   

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Põhivarustus

Elegance R-Line R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Funktsionaalsus ja muu varustus  
Lamineeritud turvaklaasiga, soojus- ja heliisolatsiooniga esiklaas ● ● ●

Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel ● ● 

Toonklaasid külg- ja tagaakendel   ●

Keyless Start võtmevaba käivitus koos SAFELOCKiga ● ● ●

Kolmetsooniline aktiivsöefiltriga automaatkliimaseade Air Care Climatronic  ● ● ●

Vihmaandur ● ● ●

Ümbruse valgustusega kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid, juhi pool isetumenev ja kaasreisija pool alla suunamise funktsiooniga ● ● ●

Soojendusega esiistmed ● ● ●

Automaatse soojendusega pesurid ees ● ● ●

Parkimisabiline Park Distance Control – hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul  ● ● ●

Voogedastuse ja internetiga raadio Ready 2 Discover  ● ● ● 

 - 20,3 cm puuteekraan    

 - Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteemi Discover Media aktiveerimise valmidus   

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media, ainult eHybrid mudelid ● ●  

 - 20,3 cm puuteekraan   

Digitaalne raadio DAB+ ● ● ●

8 kõlarit ● ● ●

USB-C liides  ● ● ●

Mobiiltelefoniliides  ● ● ●

Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect  ● ● ●

Erinevate infoprofiilide valikuga digitaalne kokpit  ● ● ●

We Connect ja We Connect Plus valmidus  ● ● ●

Start-stopp-süsteem koos pidurdusenergia taaskasutusega ● ● ●

Progressiivne roolimine  ● ● ●

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Põhivarustus

Elegance R-Line R

www.volkswagen.ee
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Arteon

eHybrid mudelite jaoks  
Hübriidajam eHybrid ● ● 

Elektrooniline mootoriheli ● ● 

Vahelduvvoolu pistikupesa  ● ● 

Juhe vahelduvvoolu laadimisjaama jaoks ja laadimisjuhe koduse pistikupesa jaoks ● ● 

   

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ● ● ●

Kõrgepingeakule – 8 aastat või 160 000 km ● ● 

   

Kasutusjuhend  ● ● ●

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Põhivarustus

12 V pistikupesa taga keskkonsoolis ● ● ●

Pagasiruumi põrand  ● ● ●

Adaptiivveermik DCC koos sõidurežiimi valikuga ●  ● 

 Standard 280 hj TSI, eHybrid mudelite puhul   

   

Elegance R-Line R

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Arteon

Veljed/rehvid  
Valuveljed „Rosario“ 8J x 20, tume mattgrafiit PJT ○   1 117 

 - AirStop® rehvid 245/35 R20     

 Ainult koos P7Y või PGS-ga     

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile   ○  1 000 

Valuveljed „Nashville“ 8J x 20, Volkswagen R  PJV ○   1 117 

 - AirStop® rehvid 245/35 R20     

 Ainult koos P7Y või PGS-ga     

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile   ○  1 000 

Valuveljed „Montevideo“ 8J x 19, mustad, teemantlihvitud viimistlusega PJW ○   671  

 - AirStop® rehvid 245/40 R19   ○  560 

 

    

Valuveljed „Chennai“ 8J x 19 PJX ○   436 

 - AirStop® rehvid 245/40 R19 

 

    

Valuveljed „Almere“ 8J x R18, adamantiumhõbedased  PJE ○   80 

 - AirStop® rehvid 245/45 R18 

 

    

Valuveljed „Valdemossa“ 8J x 18  PJF ○   80 

 - AirStop® rehvid 245/45 R18 

 

    

Valuveljed „Adelaide“ 8J x 19, mustad, teemantlihvitud viimistlusega, Volkswagen R PR1   ○ 670 

 AirStop® rehvid 245/40 R19     

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Hind EUR  
koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Valuveljed „Estoril“ 8J x 20, mustad, teemantlihvitud viimistlusega PR2   ○ 1 291 

 AirStop® rehvid 245/35 R20     

Originaalrehvi ja valuveljega tagavararatas, R18 1G3 ○ ○ ○ 388 

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile   

Originaalrehvi ja valuveljega tagavararatas, R19 1G3 ○ ○  388 

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile    

Originaalrehvi ja valuveljega tagavararatas, R20 1G3 ○ ○  640

Originaalrehvi ja valuveljega tagavararatas, R19 1G3   ○ 559 

 ainult koos PR1-ga     

Originaalrehvi ja valuveljega tagavararatas, R20 1G3   ○ 686 

 ainult koos PR2-ga     

Rehvirõhu kontrollsüsteem (otsene) 7K3 ○ ○ ● 91

     

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Turvalisus  

Tuled  

Külgmised turvapadjad välimistel tagaistmetel, külgmised turvapadjad ees ja turvakardinate süsteem PA1 ○ ○ ● 414 

Ümberreastumisabi Side Assist 7Y1 ○ ○ ○ 605

IQ.LIGHT – LED-esituled P11 ○ ○ ○ 1 428 

 - LED-esituled eraldi LED-päevatulede ja dünaamiliste suunatuledega     

 - Dünaamilised kurvituled     

 - Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist     

 - Kurvituled ja udutuled 

 - Esitulesid ühendav dekoratiivne LED valgusriba     

 Hind eHybrid-le  ○ ○  1 322

    

Lisavarustus
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee


Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 11

Arteon

Heli-, navi- ja multimeediasüsteemid  
Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Media RBD ○ ○ ○ 638 

 - 20,3 cm puuteekraan     

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine     

 - MP3 ja WMA esitus     

 Standard eHybrid puhul    

Voogedastuse ja internetiga navigatsioonisüsteem Discover Pro RCF ○ ○ ○ 2 237 

 - 23,3 cm puuteekraan     

 - Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine     

 - Viipejuhtimine     

 - MP3 ja WMA esitus     

 - Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimisega     

 - Mobiilse võtme valmidus – juurdepääs sõidukile nutitelefoni abil      

 Hind eHybrid-le  ○ ○  1 598

Harman Kardon helisüsteem 8RI ○ ○ ○ 1 388 

 - digitaalne 16 kanaliga võimendi     

 - 10+1 kõlarit     

 - bassikõlar     

 - koguvõimsus 700 W     

 Ainult koos PA6 ja 1G3     

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile     

Esiklaasinäidik KS2 ○ ○ ○ 590

    

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Lisavarustus
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Liidesed    

Kliima- ja soojendusseadmed  

Mobiiltelefoniliides Comfort 9IJ ○ ○ ○ 488 

 - Bluetooth-liides mobiiltelefonile     

 - Välisantenn ja ühenduskarp     

 - Induktiivse laadimise funktsioon    

    

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga PW9 ○ ○  1 718

Talvepakett PW8 ○ ○ ○ 336 

 - Kolmetsooniline sõiduki tagaosast juhitav automaatkliimaseade Climatronic     

 - USB-C liides ja USB-C laadimispesa     

 - Soojendusega esiistmed ja välimised tagaistmed     

 - 230 V pistikupesa taga keskkonsoolis     

Traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas PGW ○ ○ ○ 404 

 Ei ole saadaval eHybrid mudelile     

Kallutatav ja nihutatav panoraamkatuseluuk 3FB ○ ○ ○ 1 237

    

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Lisavarustus

Hind EUR  
koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Siseviimistlus ja istmed  
Nahkviimistlus Nappa + Must laepolster WL5 ○   1 291

Nahkviimistlus Nappa WL6 ○   1 091

Nahkviimistlus Nappa Carbon/Nappa Carbon Style, Volkswagen R WL7  ○ ○ 1 718 

 - Nahkviimistlus Nappa     

 - Esiistmetega integreeritud eesmised peatoed      

 - Sportstmed ees     

 Ainult koos PH1-ga    

Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne sportrool koos puutetundlike nuppudega ja käiguvahetuslabadega 2PT ○ ○ ● 162

Silver Rise alumiiniumist ehisosad armatuurlaual ja ustel PD1 ○ ●  0

Black Carbon ehisosad armatuurlaual ja ustel 7TS  ○ ● 107

30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus PA6 ○ ○ ● 526

Nimmetoed ees, elektriliselt reguleeritav ja massaažifunktsiooniga juhiiste  8I2 ○ ○ ○ 198

14 suunas reguleeritav ergoComfort juhiiste  PH1 ○ ○ ○ 1 312 

 - Massaaži- ja mälufunktsiooniga ergoComfort juhiiste     

 - Elektriliselt reguleeritavad esiistmed (sh elektrilised nimmetoed), massažifunktsiooniga juhiiste     

 - Elektriliselt kokkuklapitavad mäludega välispeeglid     

 ainult koos WL6 või WL7-ga    

Aktiivkliimaseadmega esiistmed PH4 ○   1 644 

 - ergoComfort juhiiste       

 - Aktiivkliimaseadmega esiistmed     

 - Mälufunktsiooniga juhiiste     

 - Massaažifunktsiooniga juhiiste     

 - Elektriliselt reguleeritavad esiistmed (sh elektrilised nimmetoed)     

 - Elektriliselt kokkuklapitavad mäludega välispeeglid     

 Ainult koos WL6-ga    

    

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Lisavarustus
Hind EUR  

koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Funktsionaalsus ja muu varustus  
Akustikapakett PAP ○ ○   605 

 - Heliisolatsiooniga lamineeritud turvaklaas eesmistel küljeakendel    ○ 250 

 - Toonklaasid külg- ja tagaakendel    

Toonklaasid külg- ja tagaakendel  4KF ○ ○ ● 356

Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access koos SAFELOCK-iga 4F2 ○ ○ ○ 505

Easy Open & Close pakett koos SAFELOCK-iga PEL ○ ○ ○ 988 

 - Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access koos SAFELOCK-iga     

 - Easy Open anduritega juhitav tagaluugi avamine ja elektriline sulgemine koos distantsavamisega     

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks 1M6 ○ ○ ○ 972

Suitsetaja pakett: tuhatoos ja sigaretisüütaja ees 9JC ○ ○ ○ 38

Sõidurežiimi valik PDA ○ ○ ● 221 

 Standard 280 hj TSI ja eHybrid mudelite puhul    

Elektrooniline diferentsiaalilukk XDS 1Y3 ○ ○ ● 226 

 Standard 280 hj TSI mudelite puhul     

Parkimisabiline Park Assist koos Park Distance Control süsteemiga 7X5 ○ ○ ○ 342

Tagurduskaamera KA2 ○ ○ ○ 428

360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaamerasüsteemiga KA6 ○ ○ ○ 912

Pagasiruumi matt 6SJ ○ ○ ○ 70

    

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Lisavarustus

Hind EUR  
koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Vedrustus  

Garantii  

Adaptiivveermik (DCC) P7Y ○ ○ ● 1 256 

 Standardvarustus 280 hj TSI ja eHybrid mudelitele    

Adaptiivveermik DCC sportvedrustusele  PSG  ○  1 256 

 Ei ole saadaval eHybrid    

    

Pikendatud garantii – 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 588

    

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Lisavarustus

Hind EUR  
koos km-gaR-LineEleganceKood R

www.volkswagen.ee
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Arteon

Kerevärvide pakkumine

 
C2C2
„Moonstone Grey“

 
L4L4
„Kingfisher Blue“ 
metallic
ei ole saadaval R

 
2T2T
„Deep Black“ 
perlescent

 
P8P8
„Kings Red“ 
metallic  
ei ole saadaval R

 
K2K2
„Pyrite Silver“ 
metallic

 
5V5V
„Manganese Gray“ 
metallic

Kerevärv

Metallik- või pärlmutterkerevärv

0 €

845 € 686 € 845 €686 € 686 €

 
L9L9
Lapiz Blue metallic 
Ainult R-Line ja R 
jaoks

845 €

www.volkswagen.ee
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Arteon

Tehnilised andmed

Mudel Arteon Arteon Arteon R Arteon Arteon Arteon Arteon

Mootor 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 1.4 eHybrid

Silindreid / mootori töömaht (cm³) 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1395

Jõuülekanne 7 / DSG 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG 7 / DSG 7 / DSG / 4MOTION 6 / DSG

Max võimsus kW / hj 140 / 190 206 / 280 235 / 320 110 / 150 147 / 200 147 / 200 160 / 218

Max pöördemoment (Nm) p/min juures 320 / 1500 – 4100 400 / 2000 – 4900 420 / 2100-5350 360 / 1600-2750 400 / 1750 – 3500 400 / 1750 – 3500 400

Mõõtmed / massid / mahud

Pikkus (mm) 4773 4773 4773 4773 4773 4773 4866

Laius (mm) 1832 1832 1832 1832 1832 1832 1871

Kõrgus (mm) 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1449

Teljevahe (mm) 2786 2786 2786 2786 2786 2786 2839

Tühimass, kg 1463 1479 1564 1689 1599 1673 1798

Täismass, kg 2060 2070 2150 2260 2200 2270 2300

Lubatud koormus katusel / haakekuulil, kg 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90

Kütusepaagi maht, ligikaudne, liitrites 66 66 66 66 66 66 50

Pakiruumi maht, liitrites 563 563 563 563 563 563 445
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Tehnilised andmed

TSI  bensiinimootor kütuse otsesissepritse, turboülelaadimise ja vahejahutiga 
TDI  diiselmootor kütuse otsesissepritse, turboülelaadimise ja vahejahutiga 
DSG  topeltsiduritehnoloogiaga käigukast 
4MOTION  nelikveosüsteem 
SCR  selektiivne katalüütiline redutseerimine
OPF  Bensiini tahkete osakeste filter 

* Need näitajad on selgitatud välja kooskõlas spetsiaalse mõõtmisprotsessiga 
(direktiiv 80/1268/EMÜ – tuntud ka kui uus Euroopa sõidutsükkel)

** Vahemikes esitatud kütusekulu ja CO₂-heite näitajad olenevad kasutatud velje- ja rehvikomplektidest.

Mudel Arteon Arteon Arteon R Arteon Arteon Arteon Arteon

Jõudlus / kütusekulu

Tippkiirus, km/h 237 250 250 220 237 234 222

Kiirendus 0–100 km/h (s) 7,7 5,5 4,9 9,5 7,9 7,4 7,8

NEDC Kütusekulu l / 100km  
sõltuvalt varustusastmest

Elegance R-Line Elegance R Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line

linnas 7,2 7,2 9,3 9,9 5 5 5,8 5,8 6,1 6,1   

maanteel 4,9 4,9 5,9 6,4 3,5 3,5 3,9 3,9 4,2 4,2   

kombineeritud 5,7 5,7 7,1 7,7 4 4 4,6 4,6 4,9 4,9 1,5 1,5

Kombineeritud CO₂-heide, NEDC järgi 130 130 163 176 107 107 120 120 128 128 35 35

WTLP Kütusekulu l / 100km  
sõltuvalt varustusastmest 

Elegance R-Line Elegance R Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line

kombineeritud 6,8 6,9 8,1 8,8 4,8 4,8 5,2 5,2 5,7 5,7 1,1 1,1

Kombineeritud CO₂-heide, WLTP järgi 155 156 184 200 125 126 136 136 148 148 25 26

Heitmestandard Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM 

NEDC 
range 

71km
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01 Travel Assist on erakordselt praktiline juhiabisüsteem. Nupuvajutusega tagab see 
teile sõidumugavuse, abistades teid monotoonsetes ja väsitavates sõiduoludes. Eriti 
maanteedel ja heas korras külateedel saab Travel Assist hoida teid sõidurajal ning teie 
liikumiskiirust, arvestades eesoleva liikluse kaugust. Topeltsiduriga DSG-käigukasti 
abil aitab see muretult toime tulla liiklusummikute ja katkendliku liiklusega.
* Kõigi mudelite põhivarustuses.

02 Prognoosiv püsikiirushoidik. Prognoosiv püsikiirushoidik ei lase teil ületada 
eelmääratud tippkiirust ning võimaldab hoida eesoleva sõidukiga määratud minimaalset 
pikivahet. Koos lisavarustusse kuuluva navigatsioonisüsteemiga pakub ACC ka ennustavat 
kiiruskontrolli ja abi kurvide võtmisel. Süsteem aitab teil kiiruseületamisest hoiduda, 
pidades kinni ametlikust piirkiirusest. Süsteem kohandab sõiduki kiirust ka kurvides, 
ristmikel ja ringristmikel vastavalt navigatsioonisüsteemist saadud teekonna andmetele. 
* Sisaldub lisavarustusse kuuluvas navigatsioonisüsteemis

03 Jalakäijate tuvastamisega autonoomne hädapidurdussüsteem Front Assist 
saab aidata tagant otsasõidu ohu korral ja võtta meetmeid tagant otsasõidu 
raskusastme vähendamiseks või – ideaalis – õnnetuse täielikuks vältimiseks. 
See suudab tuvastada jalakäijaid ja sõidukeid teel ning juhti nendest aegsasti 
hoiatada. Kui juht ei reageeri, võib süsteem käivitada hädapidurduse.
* Kõigi mudelite põhivarustuses.

04 Teie Arteon koos lisavarustusse kuuluva 
parkimisabisüsteemiga Park Assist mitte ainult ei ütle 
teile parkimiskohast mööda sõites, kas seal on piisavalt 
ruumi – see ka pargib teie eest. Teie peate kasutama 
ainult siduri-, gaasi- ja piduripedaali. Auto hoolitseb kõige 
muu eest. Andurid skannivad sobivaid parkimiskohti 
(kiirusel kuni 40 km/h). Teega rööpsed parkimiskohad 
peavad olema vähemalt sõidukipikkused, lisaks on vaja 
80 cm manööverdamisruumi süsteemile, ning sõiduki 
ees ja taga peab olema vähemalt 25 cm vaba ruumi, et 
süsteem saaks parkimiskohalt välja manööverdada.
* Kõigi mudelite lisavarustuses

05 Saginat täis kesklinnas parkimiskohalt väljasõitmine, 
läbipääsmatul maastikul manööverdamine, haagise 
külgehaakimine – on palju olukordi, kus juhil võib vaja 
minna teist silmapaari. Lisavarustuses süsteemiga 
Area View olete abilise leidnud: neli kaamerat jälgivad 
sõiduki ümbrust ning näitavad kasulikke vaateid info- ja 
meelelahutussüsteemi ekraanil. Nagu võluväel: kõigi 
kaamerate liitmine aitab süsteemil luua pealtvaate ning 
näidata teile ülaltvaadet sõidukist ja selle ümbrusest.
* Kõigi mudelite lisavarustuses

Juhiabisüsteemid 

05

03

04

Uusimad tipptasemel juhiabisüsteemid teevad teie 

sõidukogemuse võimalikult lihtsaks ja stressivabaks eriti 

pikematel teekondadel, hoolitsedes teie ohutuse eest nii 

sõitmisel kui ka parkimisel, hoides pidevalt teel ja teid 

ümbritseval silma peal.

01–02
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Arteon

Meedia:  
info- ja meelelahutussüsteem 
ning ühenduvus

01 Soovite astuda sammu digituleviku suunas? Pole 
probleemi. Just sellepärast saate lisavarustusest 
valida navigatsioonisüsteemi Discover Pro. See 
avaldab muljet 23,3 cm (9,2-tollise) diagonaaliga 
mahtuvusliku TFT-värviekraaniga (lahutusvõime 1280 
× 640 pikslit), Homescreen 2.0 kodukuvaga, FM/DAB/
veebiraadio koondloendi ja Wi-Fi-kuumkohaga.
* Kõigi mudelite lisavarustuses

02 Lisavarustusse kuuluval helisüsteemil Harman/
Kardon on muljetavaldavalt viimistletud heli ning peen, 
elegantne disain. See on loodud heliarmastajatele, 
kes mitte ainult ei kuula muusikat, vaid ka naudivad 
seda. Tasakaalus kõrged ja bassihelid ning bassitoonide 
täpne esitus on garanteeritud. Harman/Kardon 
pakub ainulaadset heli teel ja teie Arteonis.
* Kõigi mudelite lisavarustuses

Raadio Ready 2 Discover koos Streaming & Interneti 
teenustega on varustatud 20,3 cm (8,0-tollise) 
diagonaaliga mahtuvuslikult puutetundliku TFT-
värviekraani, AppConnecti, nelja kanaliga võimendi ja 
kuni kaheksa kõlariga. Pardal on ka kaks USB-liidest 
(C-tüüpi) ja mobiiltelefoniliides Bluetoothi kaudu. 
Võimalik täiendamine süsteemiks Discover Media.
* Kõigi mudelite põhivarustuses.

Lisavarustusse kuuluv Discover Media 
navigatsioonisüsteem avaldab muljet käepärase 
navigatsiooni ja liiklusmärkide tuvastusega.
* Kõigi mudelite lisavarustuses, eHybridi põhivarustuses.

Paketiga „Streaming & Internet“ saate oma uues 
Arteonis nautida oma lemmikmuusikat – sõltumata 
asukohast. Muusika voogedastuseks on tarvis vaid 
korra oma kasutajaandmetega sisse logida (nt Apple 
Musicusse). Pärast seda on teil juurdepääs ilma 
välist seadet kasutamata. Veebiraadio teenusega on 
pardal kõik internetiraadio eelised – raadiojaamu 
ja taskuhäälinguid on alati lihtne leida ja kuulata. 
Integreeritud Wi-Fi-kuumkoht annab teile ja teie 
kaasreisijatele stabiilse internetiühenduse ning 
võimaldab internetis surfata kuni kaheksast seadmest.
* Saadaval We Connect Plusile koos süsteemiga  
Ready 2 Discover või kõrgema varustustasemega.

02

01
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We Connecti ühenduvus
Uus Arteon on värav Volkswageni digiteenusteni – täielik ühenduvus algusest peale 

ning suur hulk We Connecti teenuseid, mille seast valida. Kui olete teenuse 

aktiveerinud ja oma Volkswagen ID-ga registreerunud, on uuenduslike veebiteenuste 

kasutamine lihtne ja ka tasuta. 

We Connect muudab igapäevaelu mõnusamaks ja mugavamaks. See pakub 
ohtralt olulist sõidukiteavet ning sõidukirikke korral saate kasutada kasulikke 
ja mugavaid võimalusi, nagu rikkeabifunktsioon Breakdown Call, veebipõhine 
vargusvastane alarm ja hoolduse planeerimise funktsioon Service Scheduling. 
Samuti saate kasutada nutitelefoni mobiilse võtmena, millega uut Arteoni / 
Shooting Brake’i avada ja käivitada, ilma et peaksite selleks võtit otsima.
* Saadaval süsteemiga Discover Pro

Ja tänu nutitelefonile mõeldud rakendusele We 
Connect saate isegi teel olles hoida pilgu peal kõige 
tähtsamal teabel oma uue Arteoni kohta. Näiteks 
saate vaadata, kui pikaks teekonnaks veel kütust 
jätkub või kas kõik uksed-aknad on suletud.
* Kõigi mudelite põhivarustuses.

01 Kogu Volkswageni digiteenuste maailm viib 
ühilduvuse uhiuues Arteon Shooting Brake’is kõrgemale 
tasemele. Lisavarustusse kuuluv We Connect Plus 
toob teie autosse nutikad tehnoloogiad, nagu Media 
Streaming (meedia voogedastus) ja Internet Radio 
(internetiraadio), ning võimaldab kasutada nutitelefoni 
sõiduki funktsioonide kaugjuhtimispuldina.
* Kõigi mudelite põhivarustuses, koos kolmeaastase liikmesusega.

02 Intelligentne navigatsioon annab reaalajas teavet 
liikluse hetkeolukorra ja marsruudimuudatuste 
kohta ning hoiatab liikluse ümberkorralduste eest. 
Veebipõhine marsruudiarvutus annab vabaduse 
reageerida muutunud tingimustele paindlikult ning 
valida parim võimalik tee. Veebipõhine kaardivärskendus 
hoiab kõik kaardid alati ajakohased. Samal ajal 
muudab uusim teave hindadest bensiinijaamades 
ning vabadest kohtadest parkimismajades ja 
parklates kohalejõudmise stressivabaks.
* Saadaval We Connect Plusile koos Discover 
Media või kõrgema varustustasemega.

01

02
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Kodus laadimine
pole kunagi nii 
lihtne olnud
Kas soovite lõõgastuda, kuniks teie auto laeb? Meie ID. Chargeriga on 

teil laadimisjaam oma kodus. Saate hommikul oma laetud ID.4 GTX-i / 

ID.3 / ID.4 istuda ja alustada päeva energiaga täidetult. Nii lihtne, et 

saate seda une pealt teha.

Samuti teeme paigaldamise teile võimalikult mugavaks meie 

pakkumises sisalduva paigaldusteenuse abil. Lühidalt: kõik ühest 

kohast ning vähem muretsemist. Oma ID. Chargeri saate tellida otse 

oma Volkswageni esindusest.

ID. Charger
- Laadimisvõimsus kuni 11 kW
- Sisseehitatud laadimiskaabel kuni 4,5 m

Hind sisaldab käibemaksu ja teie koju paigaldamist, mida pakub Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

840 €
Hind

www.volkswagen.ee


Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutest kuni 

üldiste lahenduste ja atraktiivsete 

elustiilitoodeteni. Nendega 

märgatakse teid kindlasti!

Arteon tarvikud



Sõida
ohutult!

 
Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/55 R17 
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE ARCTIC 2, 
 Naast 

1 908 €

 
Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/55 R17 
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2 
Lamell 

1 840 €

797528 791436

 
Sebring, 8J x 18 ET40, 
Grey Metallic, 245/45 R18, 
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2, 
Lamell

2 016 €

791438

Arteon tarvikud
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Arteon tarvikud

03   Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: Volkswageni originaalsed porisirmid kaitsevad 
auto põhja ja kaitseraudu efektiivselt liigse mustuse eest. Need vähendavad 
oluliselt ka teelt eralduvate ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed Porisirmid, esimesed

3G8075111 3G8075101

96 € 96 €

01   Ilmastikukindlad põrandamatid
Volkswageni originaalsed ilmastikukindlad põrandamatid 
kaitsevad teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult sobivaks, neid on 
lihtne puhastada ning neil on mittelibisev alumine 
külg. Visuaalselt püüab pilku mattidele paigutatud 
mudelinimi. Põrandamatid on lisaks 100 protsenti 
taaskasutatavad, väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed ilmastikukindlad 
põrandamatid märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist põrandamatid. Igas 
komplektis on neli matti, esimesed ja tagumised.

3G8061500 82V

109 €

01

02

0302   Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate 
kaitseb pagasiruumi mustuse eest ja ei lase 
asjadel libiseda. Plastikust kate sobib täpselt 
ja on lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel. 
Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune serv ei lase vedelikel 
auto põrandale voolata. Mudelinimega.

3G8061161

111 €
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05   Laadimisläve kaitsekate
Täpselt sobituv ja läbipaistev kaitsekate hoiab 
pagasi peale- ja mahatõstmisel laadimisläve kindlalt 
kriimustuste eest. Paigaldamine on kiire ja kerge.

3G8061197

74 €

06  Kroomviimistlusega tagumine liist
Pilkupüüdev viimistlus – Volkswageni originaal 
kroomviimistlusega liist pagasiruumi luugi jaoks 
annab teie autole kiiresti elegantse ja peene 
välimuse. Seda saab kiiresti ja lihtsalt pagasiruumi 
luugile liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

3G8071360

101 €

05

06

04   Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: dekoratiivsete hõbedavärvi ribadega 
must kaitsekate ei paku uksepiirkonnale mitte ainult visuaalset 
täiendust, vaid kaitseb seda ka kriimustuste eest. Täpselt sobituvat 
lävepaku kaitsekatet on lihtne paigaldada. Üks komplekt sisaldab 
esimeste ja tagumiste lävepakkude jaoks kokku nelja kaitsekatet.

3G8071310 ZMD

102 €

04
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09   Riidepuu Travel & Comfort süsteemile
Riidepuu kinnitatakse lihtsa klõpsuga alusmoodulile. 
Riidepuu abil saab riideesemeid transportida 
ilma kortsumata ja tänu integreeritud konksule 
saab seda kasutada ka väljaspool autot.

000061127B

88 €

07   Travel & Comfort süsteemi alusmoodul
Modulaarne Travel & Comfort süsteem pakub arvukalt võimalusi 
reisimise lihtsamaks ja mugavamaks muutmiseks. Õige alusmoodulile 
kinnitatud Volkswageni tarvik hoiab iga asja omal kohal. Alusmoodulit 
saab kasutada koos järgnevate lisadega: universaalne konks, riidepuu, 
reguleeritav klapplaud, Apple iPadi hoidja iPad 2-4 ja iPad mini ning 
iPad Airi jaoks, ja Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 hoidja. Alusmoodul 
paigaldatakse esiistme peatoe tugijalgade vahele lihtsa kruvikinnitusega.

000061122

28 €

08   Tahvelarvutihoidja
Turvaümbristega universaalselt sobiv tahvelarvutihoidja 
on praktiline ja paindlik lahendus tagaistmel 
reisijatele, pakkudes just õiget nurka iga rakenduse 
jaoks. Reguleeritava kaldega ning horisontaal- ja 
vertikaalsuunas keeratav hoidik võimaldab tahvelarvutit 
vastavalt vajadusele maksimaalselt efektiivselt 
kasutada. Kasutada ainult koos turvaümbrisega ning 
ekraanikaitsega, et tagada autos reisijate ohutus. 
Ainult koos Travel & Comfort süsteemi alusmooduliga

000061125N

158 €07 08

09
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12   Turvatool, i-SIZE Trifix, 
lastele 15-48 kuud/76-105 cm/kuni 18 kg
Volkswageni turvatool: TRIFIX i-SIZE, 76105 cm (15 
kuud kuni 4 aastat | 18 kg). Vastab R129 (i-SIZE) 
ja CCC standarditele. Igakülgne turvalisus – tänu 
kõrgetasemelisele külgkokkupõrke kaitsele SICT 
Inside ja Pivot Link ISOFIX süsteemile. Lihtne 
paigaldus tänu integreeritud ISOFIX ja Top Tether 
kinnitussüsteemile – autosse jääb rohkem jalaruumi. 
Reguleeritav kõrgus ja viiepunktiturvavööde 
süsteem tagavad teel mugavuse ja turvalisuse.

11A019909

542 €

10   Katuseraamid
Volkswageni originaalsed katuseraamid on ideaalseks alussüsteemiks 
kõikidele katusele kinnitatavatele esemetele. Volkswagen City Crash 
Plus rangete nõuete järgi testitud katuseraamidel on aerodünaamiliselt 
kujustatud alumiiniumprofiil, millele saab kinnitada surfilaua-, 
jalgratta-, suuskade- ja lumelauahoidjaid või praktilisi katusebokse. 
Katuseraamid on täpselt auto järgi tehtud ja täielikult komplekteeritud. 
Katuseraame saab auto katusele turvaliselt ja täpselt kinnitada tööriistu 
kasutamata. See kergelt paigaldatav aeroprofiil oma struktureeritud 
pinnaga minimeerib tuulemüra. Katuseraame saab lukustada ja 
seeläbi varguse eest kaitsta. Tarnitakse koos momentvõtmega.

3G8071126

389 €

11   Katuseboks
Volkswageni uus originaal katuseboks Comfort 460 
(maht umbes 460 liitrit) on optimeeritud aerodünaamilise 
disainiga, mis vähendab maksimaalselt ebameeldivat 
tuulemüra. See on loodud vastavalt Volkswageni uute 
mudelite modernsele disainikontseptsioonile ning veenab 
oma innovatiivse eelpaigaldatud kiirkinnitussüsteemiga. 
Uuel katuseboksil on innovatiivne DuoLift süsteem, mille 
abil saab boksi mugavalt mõlemalt poolt avada. Kolm 
pingutusrihma boksi sees ei lase pagasil paigalt liikuda. 
Katuseboksil on kolmepunkti-kesklukumehhanism 
ning see on saadaval kõrgläikega mustana. 2,30 m 
pikkune boks on ideaalne talvespordi harrastajatele, 
sest kõikides tavapärastes suurustes suusad ja 
lumelauad mahuvad sinna täiesti probleemivabalt.

000071200AE

638 €

11

1210
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15   Jalgrattahoidik
Volkswageni originaal jalgrattahoidik jalgratta katusele püstiasendisse paigaldamiseks 
võlub oma unikaalselt disainitud raamihoidja ja rattarööpaga, mis kindlustab automaatselt, 
et jalgratas oleks õigesti paigutatud. Innovatiivne pöördnupp kontrollib rattale 
rakendatavat jõudu, kindlustades, et jalgratas oleks korralikult kinni. Tänu mugavale 
paigalduskõrgusele (umbes silmade kõrgusel) on jalgratta kinnitamine lihtne ega 
nõua erilist pingutust, seda isegi suuremate sõidukite puhul. Silmapaistva City Crash 
Plus katse läbinud jalgrattahoidik vastab Volkswageni kõrgeimatele standarditele. 
Sobib jalgratastele raamiga kuni 100 mm (ovaalne)/80 mm (ümmargune).

000071128F

146 €

14   Haakekonksule kinnitatav kokkuklapitav 
jalgrattahoidik kolm jalgrattale 
Volkswageni Compact III jalgrattahoidik on väike, 
kerge ja kompaktne. Selle abil saab transportida 
kuni kolm jalgratast. Tänu kokkuklappimissüsteemile 
saab raami tulesid, jalgrattahoidikut ja tugiraami 
täielikult kokku klappida ja näiteks pagasiruumis 
hoida. Kaasas on ka praktiline kandekott. 
Maksimaalne koormus- 54 kg, kaal- 16 kg

3C0071105C

860 €

13   Haakekonksule kinnitatav kokkuklapitav 
jalgrattahoidik kahele jalgrattale 
Volkswageni Compact II jalgrattahoidik on väike, 
kerge ja kompaktne. Selle abil saab transportida kuni 
kahte jalgratast. Tänu kokkuklappimissüsteemile 
saab raami tulesid, jalgrattahoidikut ja tugiraami 
täielikult kokku klappida ja näiteks pagasiruumis 
hoida. Kaasas on ka praktiline kandekott. 
Maksimaalne koormus- 60 kg, kaal- 14 kg.

3C0071105B

731 €
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16   Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud 
nutitelefonide või teiste mobiilsete seadmete 
Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto 
sisemusega täiuslikult. 30 cm pikkusena on 
see piisavalt pikk, et nutiseadme saaks panna 
lähedalasuvasse panipaika. Samal ajal ei ole see nii 
pikk, et see hakkaks häirima. Sel on kõrgekvaliteediline 
tekstiilümbris ja Volkswageni logoga kroomitud 
metallühendused. Selle juhtmega saab mugavalt 
kasutada funktsioone nagu Android Auto ja MirrorLink 
AppConnectis, ja muidugi saab selle abil ka ühendatud 
seadet laadida. Preemium-juhe sobib ka eriti hästi 
kasutamiseks maps + more nutitelefonisüsteemiga 
up!-is. Saadavalolevad juhtmed: Micro-USB, USB-C 
ja Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-47 €

17   Jahutuskast, 12/230V, jahutus- ja  
soojendusfunktsioon
Jahedad joogid kuumadel suvekuudel ja soe toit 
pärast neljatunnist sõitu. See ei ole Volkswageni 
energiasäästliku ja erilise disainiga jahutus- ja 
soojenduskastiga probleem. Kast mahutab umbes 
24 liitrit ja tagab igal ajal õige temperatuuri.

000065400F

166 €
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18   Ventiili korgid   

000071215E

34 €

19   Turvapoltide komplekt 

000071597D

55 €

20   Rehvide hoiukoti  
komplekt

000073900E

40 €
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21   Veljekapsel

000071213D

158 €
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