Nya Arteon &
Arteon Shooting brake

Nya Arteon.
Känslan är allt.
Det som kännetecknar nya Arteon är kvalitetskänslan
och omsorgen i varje detalj – och omtanken om dig.
Den hjälper dig att köra, undviker farliga situationer,
anpassar instrumenteringen till hur du vill ha informa
tionen, ger dig uppkopplade tjänster, lyser smart upp
vägen precis dit du ska. Och nu kan du välja den som
kombi. Arteon Shooting Brake har ännu mer utrymme
under de slanka sportiga linjerna. Dessutom kommer
Arteon som laddhybrid i början av 2021.
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Nya Arteon
Den kombinerar designdetaljer från klassiska sportbilar
med den elegans och generösa plats som karakteriserar
en fastback.

Utrustad med bland annat:
• Digital Cockpit Pro
• Helljusassistent, Light Assist
• Keyless Access
• Klimatanläggning ”Climatronic”, 3-zons, med
temperaturreglering även för baksätet
• Lättmetallfälgar 18-tum Sebring
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt med
akustiksidorutor
• Navigation Discover Media
• Parkeringssensorer, fram och bak
• Stöldskyddslarm
• Wireless App-Connect
• Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara

Lackfärgen som visas på detta uppslag
erbjuds inte på den svenska marknaden.

Sebring 18"
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01 Travel Assist – assisterad körning i hastigheter
upp till 210 km/h. I Travel Assist ingår den adaptiva
farthållaren ACC som kan reagera på hastighets
begränsningar, tätorter, kurvor, rondeller och kors
ningar genom att anpassa farten på motsvarande
sätt. Filhållningsassistenten Lane Assist, som ser
till att bilen håller sig i mitten av sitt körfält, och
närområdesbevakningen Front Assist inklusive
Autonomous Emergency Braking (autobroms) och
Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning) hör
också till de funktioner som ingår i Travel Assist.
01

02 Active Lighting System. Detta system gör att
strålkastarna kan lysa upp en kurva redan innan du
svänger in i den tack vare bilder från en kamera i
bilens front och vägdata från navigationssystemet.
03 Digital Cockpit Pro. Nya Arteon och nya Arteon
Shooting Brake är som standard utrustade med
helt digitala instrument. Grafiken på systemets
10,25"-display håller hög klass och är lätt att läsa
av. Via ”View”-knappen på multifunktionsratten
kan föraren snabbt och enkelt växla mellan tre
olika grundlayouter för displayen.
04 Backkameran har förbättrats ännu mer och
02

03

bjuder nu bland annat på Corner View som breddar
kamerabilden på infotainmentsystemets display
från 90 till 170 grader, och även på en speciell vy

04

för när man kör med släp. Dragkroken ses uppifrån
för att göra det enklare att koppla till ett släp.

05 Nya digitaliserade reglage. Arteon stoltserar
nu med en ny generation multifunktionsrattar
med digitala, beröringskänsliga ytor. Ett helt nytt
koncept är digitaliserade reglage för klimatsyste
met Climatronic. Ett beröringskänsligt skjutregla
ge gör det smidigt att ställa in temperaturerna.
Även fläkthastigheten, när den automatiska luft
konditioneringen står i manuellt läge, styrs via ett
användarvänligt beröringskänsligt skjutreglage.
Stolsvärmen, avfrostningen av rutorna och andra
luftkonditioneringsfunktioner regleras via berö
ringskänsliga ytor på mittkonsolen.

05

06 Discover Media (8,0" med navigationssystem,
standard i Sverige) och Discover Pro (9,2" med na
vigationssystem). Till nyheterna hör röststyrning
med naturligt tal, möjlighet till uppgradering och
möjlighet att använda en kompatibel smartphone
som nyckel.
07 Harman/Kardon -ett nyutvecklat ljudsystem
med 12 högtalare som drivs av en 16-kanals
Ethernet-förstärkare med en effekt på 700 Watt.
06

07
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Arteon
Shooting Brake
En av de stora nyheterna med nya Arteon är den helt
nya modellen Arteon Shooting Brake. Den har allt som
nya Arteon har och dessutom mer bagageutrymme än
man kan tro under de slanka, sportiga linjerna – upp till
1 632 liter om du fäller baksätet.

Utrustad med bland annat:
• Bagagelucka med sensorstyrd öppning och elektrisk
stängning ”Easy Open” samt ”Keyless Access”
• Digital Cockpit Pro
• Helljusassistent, Light Assist
• Klimatanläggning ”Climatronic”, 3-zons, med
temperaturreglering även för baksätet
• Lättmetallfälgar 18 tum Sebring
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt med
akustiksidorutor
• Navigation Discover Media
• Parkeringssensorer, fram och bak
• Stöldskyddslarm
• Wireless App-Connect
• Ytterbackspeglar, elektriskt infällbara

Sebring 18"
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Lacker
Arteon erbjuds i eleganta metalliclacker som
Kings Red, Mangan Grey och Pyrit Silver.
Du kan även välja mellan de gnistrande pärleffekt
lackerna Deep Black Pearl och Oryx White eller
standardfärgen Pure White.
Pure White | S
Solid lack

Observera att de tryckta färgerna i den här katalogen
skiljer sig från hur de ser ut i verkligheten. Välkommen in
till din närmaste återförsäljare och upplev dem på riktigt.

Mangan Grey Metallic | T
Metalliclack

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Kings Red | T
Metalliclack

Deep Black Pearl | T
Pärleffektlack

Pyrit Silver Metallic | T
Metalliclack

Oryx White | T
Pärleffektlack
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Fälgar

Sebring 18" | S

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra att se på
utan även formgivna för att skapa en perfekt
balans mellan kontroll och kraft.
Montevideo 19" | T

Nashville 20" | T

Rosario 20" | T

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Klädsel
Du har stora möjligheter att ge din bil en personlig känsla helt i din
smak. Klädslarna i Arteon är av högsta kvalitet och noggrant sydda
för att du och dina medresenärer ska trivas många mil.

Art Velour/Läderklädsel
Vienna | S

Läderklädsel
Nappa | T

Black
OH

Black
OH

S Standard
T Mot tilläggskostnad
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Utrustningspaket
För dig som vill krydda din Arteon ännu mer erbjuds prisvärda paket.

DRAGPAKET | T
• Backkamera, Rear Assist
• Dragkrok, delelektriskt utfällbar
• Lastförskjutningsnät (Endast Shooting Brake)

ASSISTANSPAKET | T
• Backkamera, Rear Assist
• Side Assist och Rear Traffic Alert

15

Tillbehör

01 Volkswagen Original instegsskydd. Folie som
skyddar området runt insteget från repor.
Perfekt måttanpassade och lätt att sätta på
plats. Färg: svart/silver. 4 delar, fram och bak.
Art.nr: 3G8071310 ZMD

Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original Tillbehör till

02 Volkswagen Original lasthållare. Bra rustad

Arteon ger dig både mer nytta och nöje i vardagen. Sortimentet är

för resan med Volkswagen Original lasthållare.

omfattande för att täcka alla tänkbara behov. Här visar vi ett mindre

Den City-Crash testade lasthållaren är basen för

sortiment på några av de mest populära tillbehören. Du hittar fler hos

Art.nr: 3G8071126 (Arteon)

t.ex. skid- snowboard, cykelhållare eller takbox.
Art.nr: 3G7071126 (Shooting Brake)

din Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se

03 Skid/Snowboardhållare. Volkswagen original
01

skid- och snowboardhållare kan lasta upp till 4
par skidor eller upp till 2 snowboards. Skid- och
snowboardhållaren monteras enkelt på last
hållarna (T-spårfäste) och kan låsas. Den breda
öppningsknappen gör att skidhållaren även
kan användas när du använder tjocka handskar.
Skidor eller snowboards sitter klämda mellan
två skyddande gummiprofiler. Hållaren är också
lämplig för transport av wakeboards. Hållaren
är City Crash testad.
Art.nr: 000071129M
04 Cykelhållare. Cykelhållaren är det perfekta

02

03

tillbehöret för alla som älskar att cykla. Hållaren
består av en aerodynamiskt utformad plast
profil med en ramhållare av mattkromat stål.
Cykelhållaren monteras enkelt på lasthållaren.
City Crash-testad. Låsbar.
Art.nr: 000071128F
05 Volkswagen Original stötfångarskydd. Den
måttanpassade, genomskinliga skyddsfolien
för lastkanten skyddar på ett tryggt sätt stöt
fångaren från repor när man lastar i och ur
bagageutrymmet. Folien appliceras snabbt och
enkelt.

04

05

Art.nr: 3G8061197

06 Bilbarnstol iZi Twist i-Size. iZi Twist i-Size: Är en bakåtvänd bilbarn
stol som kan roteras från sida till sida. iZi Twist i-Size har klarat
världens tuffaste krocktest - det svenska Plustestet. Förutom sin
höga säkerhet erbjuder bilbarnstolen väldigt hög komfort och går
att anpassa allteftersom barnet växer. Den praktiska rotations
funktionen förenklar vardagen genom att rotera bilstolen mot dig
när du ska ta ur eller placera ditt barn i bilbarnstolen. Dubbelt lager
av sidokollisionsskydd Inbyggt sidokollisionsskydd (SIP) i bilbarn
stolens skal Ytterligare sidokollisionsskydd med anpassad form för
rotationsbilstolar. Har klarat det svenska Plustestet som är ett av
världens tuffaste krocktester. Godkänd enligt det senaste bilstols
reglementet UN R129 (i-Size) Längd: 61–105 cm, Maxvikt: 18 kg,
Ålder: Ca. 6 månader till 4 år, Färg: Metallic Mélange
Art.nr: T 108117ME
07 Bilbarnstol iZi Flex Fix i-Size. iZi Flex FIX i-Size: En bältesstol
som kombinerar högsta säkerhet,med hög komfort och flexibla
funktioner. iZi Flex FIX i-Size är lätt att installera och gör det
möjligt för dig att placera upp till tre personer eller bilbarnstolar
06

07

bredvid varandra i baksätet. Bältesstolen passar för barn som är
100-150 cm långa. Maximal säkerhet. Godkänd enligt det senaste
bilstolsreglementet UN R129-02 (i-Size). PAD+ höjer barnets
komfort och fungerar som ett extra skydd mellan haka och bröst.
Färgindikatorer visar när bältesstolen är korrekt installerad, vilket
ger en extra trygghet och minskar risken för felmontering. SIP+,
Side Impact Protection+ fungerar som ett extra sidokollisions
skydd. Axel- och höftbältesgudie som säkerhetsställer att bältet
placeras korrekt. Färg: Black Cab
Art.nr: 151864
08 Babyspegel XL med belysning. Babyspegeln XL med belysning
har en stor spegelyta, lutnings- och rotationsfunktion vilket ger
dig de bästa förutsättningarna för att ha god uppsikt över ditt
barn genom bilens backspegel. Med hjälp av den medföljande
fjärrkontrollen kan du tända och släcka LED-lamporna som sakta
ökar i styrka. På så vis kan du se ditt sovande barn i mörkret utan
att väcka honom eller henne. Fjärrkontrollen kan enkelt fästas på
bilens solskydd, så att den alltid finns nära till hands. Babyspegeln
har krocktestats för att garantera högsta säkerhet.

08

Art.nr: T 110084
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Tekniska data

Fakta

Arteon
2.0 TDI 200 4MOTION

Arteon Shooting Brake
2.0 TDI 200 4MOTION

DSG7

DSG7

400/1750-3500

400/1750-3500

147(200)

147 (200)

Toppfart km/h

234

230

Acceleration 0–100 km/h

7,4

7,4

11,9

11,9

2)	Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*)	Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmät
ta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller
bil i grundversion. De anges vid blandad körning
liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade
efter den 1 september 2018 måste vara typgod
kända enligt den nya Worldwide Harmonized Light
Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som
baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till
att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer
verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDCmätmetoden (New European Driving Cycle).

Motorer

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min

Styrsystem
Vändcirkel, meter
Mått/vikter
Tjänstevikt1) (kg)

1724

1726

Totalvikt (kg)

2280

2290

Max taklast (kg)

100

100

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) vid 12% stigning

2200

2200

Längd (mm)

4866

4866

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

1871

1871

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1871

1871

Höjd (mm)

1460

1462

Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen

1005

976

Längd nedfällt säte (mm)

2092

2091

563/1557

590/1632

ca 66

ca 66

Euro 6 AP

Euro 6 AP

Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)
Tankvolym (liter)
Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
Bränsletyp
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)*

150

152

Diesel

Diesel

5,7

5,8

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvänd
ning. I enlighet med förordningen om producentansvar
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare
att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvin
ning. För mer information om auktoriserade mottag
ningsstationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsan
läggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 )	Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste
vikten individuellt beroende på bilens utrustningsni
vå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna
totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

Utrustning utöver angiven standardutrustning
som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och
aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning och
avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har
körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse
för den faktiska bränsleförbrukningen och mängden
koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser
som bidrar mest till växthuseffekten. Information
om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med
uppgift om alla nya personbilsmodeller kan hämtas
från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen
är reklamfri och oberoende och olika bilmodeller
kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet
och teknik. Mer detaljerade uppgifter om bränsle
förbrukning och utsläpp finns hos Bilregistret. För
att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.
transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”,
”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.

Arteon

Arteon Shooting Brake
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Läs mer.
På volkswagen.se kan du läsa mer om de
generös utrymmena, de förutseende och
interaktiva assistanssystemen, den senaste
generationens infotainmentsystem och
uppkopplingsmöjligheterna i Arteon.
I vår konfigurator kan du dessutom bygga din
egen personliga Arteon och direkt få veta vad den
kostar och enkelt räkna ut en månadskostnad.

Nya Arteon &
Arteon Shooting brake.
BRO 200 365 07 | November 2020

www.volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige
Instagram: @volkswagensverige
Twitter: @vwsverige

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet.
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

youtube.com/volkswagensverige
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr
556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

