Новият Arteon
Новият Arteon Shooting Brake

Повече от
впечатляващо
Новите Arteon и Arteon Shooting Brake излъчват
ясни послания дори когато са в покой. Външността
им поразява сетивата със своя изключителен дизайн с динамично очертани силуети и здравословна доза спортен дух, а висококачествените материи
и хармоничните акценти в интериора са ярка демонстрация на вътрешната им сила. Същинският
потенциал на новите модели обаче се разгръща при
шофиране, когато отлично обмислените детайли
и системите за комуникация и асистенция на водача
са в състояние да осигурят високо равнище на комфорт в почти всяка пътна ситуация. Това са новият
Arteon и новият Arteon Shooting Brake – повече от
впечатляващи.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+

Новият Arteon и новият Arteon Shooting Brake – Въведение
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Новият Arteon
Shooting Brake
Със своя просторен интериор, новият Arteon
Shooting Brake има готов отговор на практически
всеки Ваш план и намерение, а характерните LED
светлини и хромираните накрайници на изпускателните тръби в задната част са истинско олицетворение на атлетичната мощ.
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01 При спиране LED елементите в опционалните
задни светлини с 3D ефект преминават от габаритен
към спирачен режим. Тази функция се допълва от
R
SO
преливащите светлини на мигачите. E
02 От предната част с широка радиаторна решетка, през елегантната линия на покрива до впечатляващия обем на багажното пространство – иновативният дизайн на новия Arteon Shooting Brake е
ярко доказателство, че изключителното и практичното могат да се съчетаят на високо ниво. S
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Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO

Новият Arteon и новият Arteon Shooting Brake – Външен дизайн
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Новият
Arteon
Няма никакво съмнение – характерното оформление на предната част на новия Arteon вдъхновява
от пръв поглед и оставя трайно впечатление. Опционалната светлинна графика на LED фаровете
прелива визуално в хромираната радиаторна решетка, а изпълнените в черно въздушни отвори
подчертават допълнително спортната амбиция на

04

новия Arteon.
03 Можете да разпознаете новия Arteon още от
пръв поглед, защото външният дизайн с плавен
страничен силует излъчва изключително ярко послание. Качете се в новия модел и се отдайте на
вдъхновението от елегантния интериор и интуитивното управление на функциите. S
04 Стилно представяне – новото лого на марката
Volkswagen заема централно място на предната
решетка и по желание може да се подчертае с осветена лайстна, която преминава по цялата ширина
на решетката и я свързва хармонично с изразителните LED фарове. SO
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Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO
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Eлегантност за
всички сетива
Тук усещането за изключителност е на висота и за01

ема полагащото му се място – новият кожен волан
със сензорни панели и климатичната инсталация
със сензорно управление са само две от многото
причини, които ще Ви накарат веднага да се почувствате като у дома в интериора на новия Arteon, чиито индивидуален характер се подчертава и от индиректното осветление с до 30 цвята по желание.

01 Класическите бутони за управление на функциите са отстъпили място до голяма степен на сензорни повърхности. Така например температурата в
купето вече може да се контролира напълно интуитивно с плъзгача на системата „Climatronic“. SO
02 Опционалният мултифункционален спортен
кожен волан Touch със сензорни панели дава възможност за управление само с леко докосване на
пръстите. Заедно с интелигентната структура на
менютата и стандартните цифрови прибори Digital
Cockpit Pro, той осигурява достъп до множество
различни функции, а обратната връзка с вибрация
R
потвърждава всяко извършено действие. E
SO

02

03 Индиректното осветление потапя купето в мека
светлина с любимия Ви цвят и дава допълнителна
възможност за избор на до 30 тоналности. Така
формите на арматурното табло, централната конзола и облицовките на вратите отпред и отзад се
превръщат в нежни светлинни акценти. SO
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Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO

Новият Arteon и новият Arteon Shooting Brake – Комфорт
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Комфорт
Новият Arteon и новият Arteon Shooting Brake впечатляват не само със своя изключителен външен
дизайн, но и с комфорта във вътрешното пространство. Особено ярко в тази насока се открояват
просторът в областта на задната седалка и багажният обем на новия Arteon Shooting Brake.

05

04 За да се почувствате комфортно в интериора,
трябва да направите само едно – да се качите в новия Arteon. Вътре ще Ви посрещнат достойни за
луксозния клас пространство и комфорт за краката
и главите на всички пътници с опция за 4 + 1 места,
на които ще се радвате отново и отново. S

04

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO

05 Със своята вместимост до 1632 литра, багажникът на новия Arteon Shooting Brake е не само изненадващо просторен, но и извънредно удобен –
товаренето и разтоварването през големия заден
капак е наистина детска игра. Нямате свободна
ръка? С функцията „Easy Open“ можете да го отворите и с леко движение на крака. SO
Новият Arteon и новият Arteon Shooting Brake – Комфорт
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Mултимедия и
навигация
Няма да повярвате на очите и ушите си – най-модерните възможности за комуникация и навигация, както и опционалната озвучителна
система „Harman Kardon“ са в състояние да превърнат всяко пътуване
в изключително преживяване.

02

01 Допълнително предлаганата навигационна система „Discover Pro“ с мобилни онлайн услуги We
Connect1 може да се управлява леко и комфортно с
докосване на цветния TFT сензорен екран със стъклен панел и диагонал 23,4 cм (9,2 инча), с жестове и
с гласови команди с естествени фрази. Навигационните улуги We Connect Plus¹ Ви помагат в реално време с интелигентно онлайн изчисляване на
маршрута с отчитане на актуалните промени в пътната обстановка. SO
02 Наслада за зрението и слуха – опционалната
озвучителна система „Harman Kardon“ е създадена
за почитателите на музиката, които държат да не се
лишават от нея и по време на път. Насладете се на
хармонично настроените от специалистите високи
и ниски честоти, към които се прибавят прецизни
баси за неочаквано богата звукова картина. SO

01

1 За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете
в We Connect с Вашето потребителско име и парола. Освен това
трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect, респ. We
Connect Plus договор с Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го
регистрирате на адрес portal.volkswagen-we.com и да използвате
услугите през цялото време на договорения гратисен период.
* Допълнителна информация за мобилните и онлайн услуги на
We Connect ще намерите на последната страница.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO

03
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Асистиращи системи
Можете да разчитате на много внимателни спътници – асистиращите
системи следят зорко пътното платно и прилежащите зони и са в
състояние да Ви гарантират още по-високо ниво на комфорт при
почти всяка ситуация на пътя.

02

01 Полезен спътник – при пътуване по магистрала
и първокласни пътища опционалната система
„Travel Assist“ може да съдейства за поддържане на
лентата и скоростта, спазвайки зададената дистанция до автомобила отпред.1 В задръствания и натоварен трафик системата поема самостоятелно и задачата за честото тръгване и спиране.2 ER

01

02 Няколко допълнителни чифта очи никога не са
излишни при паркиране и маневри в тесни пространства. С четирите си камери опционалната система за следене на зоната около автомобила „Area
View“ Ви предлага именно това – различни полезни
изгледи на района в близост до автомобила, които
можете да следите удобно на екрана на инфотейнмънт системата. SO
1 В рамките на ограниченията на системата. Водачът трябва да бъде
в непрестанна готовност да поеме управлението от aсистиращата
система и не се освобождава от отговорността за благоразумно
управление на автомобила.
2 В съчетание с трансмисията с два съединителя DSG.

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO
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Тапицерии на седалките и
декоративни облицовки

01

02

05

03

06

01
02
03
04
05
06
07
08
09

04

07

Текстилна тапицерия в Titan Black TO S
Тапицерия микрофибър/кожа Art-Velours „Vienna“ в Titan Black TO E
Тапицерия микрофибър/кожа Art-Velours „Vienna“ 1 в Raven/Mistral YS
Тапицерия кожа „Nappa“ в Titan Black TO SO
Тапицерия кожа „Nappa“ 1 в Titan Black/Grigio LT SO
Тапицерия кожа „Nappa“ 1 в Titan Black/Florence DN SO
Тапицерия кожа „Nappa“ 1 в Raven/Mistral YS SO
Тапицерия микрофибър/кожа Art-Velours „Vienna“ в Black OH R
Тапицерия кожа „Nappa“ 2 в Black OH SO

08

SO
SO

11

10 Декоративни облицовки „Eukalyptus Wood“ E
11 Декоративни облицовки „Aluminium-Crosshatch“
12 Декоративни облицовки „Black Carbon“2 SO

S

1 Само при Elegance.
2 Само при R-Line.
Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир.
Печатните мастила не могат да изобразят декоративните облицовки и
тапицериите на седалките точно такива, каквито са в действителност.
Изображенията на седалките показват базовата версия на съответния
модел и могат да се различават от евентуално предлаганите по-високи
версия. Материята на тапицериите на отделните седалки, респ. на части от седалките може да се различава.

09

12

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

10

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO
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Лакови покрития
01
02
03
04
05

01

06 Лаково покритие металик в червено Kings Red P8 SO
07 Лаково покритие с перлен ефект в черно Deep Black 2T SO
08 Лаково покритие със седефен ефект в бяло Oryx Whyte 0R

Универсално лаково покритие в бяло Pure White 0Q SO
Универсално лаково покритие в сиво Urano Gray 5K S
Лаково покритие металик в сиво Mangan Gray 5V SO
Лаково покритие металик в сребристо Pyrit Silver K2 SO
Лаково покритие металик в синьо Eisvogel Bluе ¹ L4 SO

02

06

SO

07

03

08

1 Само при Elegance.

04

Показаните на тези страници автомобили са само примерни изображения на лаковите покрития и не показват всички специални изпълнения и
допълнителни варианти. Информация за допълнителните възможности
за избор на лакови покрития при съответните модели можете да намерите
при Вашия Volkswagen дилър. Изображенията на тези страници могат
да служат само за ориентир. Печатните мастила не могат да изобразят
лаковите покрития точно такива, каквито са в действителност.

05

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO
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Колела
01
02
03
04
05
06
07

01

17-цолови алуминиеви джанти „Cardiff“ S
18-цолови алуминиеви джанти „Valdemossa“
18-цолови алуминиеви джанти „Almere“ SO
18-цолови алуминиеви джанти „Muscat“ E
18-цолови алуминиеви джанти „Sebring“ R
19-цолови алуминиеви джанти „Chennai“ 1 SO
19-цолови алуминиеви джанти „Montevideo“ 2

SO

SO
SO

SO

02

09

08 20-цолови алуминиеви джанти „Rosario“ SO
09 20-цолови алуминиеви джанти „Nashville“ 3 SO
03

05

04

1 Само при Elegance.
2 Само при R-Line.
3 Предлага се от Volkswagen R GmbH. Допълнителна информация
можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.com.
Изображенията на тези страници могат да служат само за ориентир.
Печатните мастила не могат да изобразят колелата точно такива, каквито са в действителност. Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми.

06

07

Разход на гориво в л/100 км: комбиниран между 5,1 и 4,0; емисии на CO₂ в г/км: комбинирани между 134 и 107; клас на енергийна ефективност: A – A+
Серийно оборудване

S

Серийно оборудване Elegance

E

Серийно оборудване R-Line

R

Допълнително оборудване

SO

08
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*За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски
акаунт Volkswagen ID и трябва да влезете в We Connect с Вашето потребителско
име и парола. Освен това трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect,
респ. We Connect Plus договор с Volkswagen AG. При We Connect Plus разполагате
със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да го регистрирате на адрес
portal.volkswagen-we.com или чрез приложението „Volkswagen We Connect“ (на разположение в App Store и Google Play Store) и да използвате услугите през цялото
време на договорения гратисен период. Използването на мобилните онлайн услуги
We Connect се осъществява посредством вградена в автомобила връзка с интернет.
Произтичащите от това разходи за мобилен пренос на данни в рамките на територията
на Европа и на покритието на мобилните мрежи с изключение на услугите „Streaming
& Internet“ и отделните приложения в автомобила се поемат от Volkswagen AG. За
използване на услугите „Streaming & Internet“ и на вградената Wi-Fi точка за достъп
до интернет е необходимо закупуването на мобилен план за пренос на данни на съответната цена от външния мобилен оператор „Cubic Telecom“, който може да се използва
в рамките на покритието на мобилната мрежа в многобройни държави в Европа. Информация за цените и поддържаните държави можете да намерите в интернет на адрес
vw.cubictelecom.com. Като алтернатива, използването на интернет радиостанции, както
и на мултимедиен стрийминг, може да се осъществи с помощта на мобилно устройство
(напр. смартфон), което притежава съответната функционалност и може да се използва
като мобилна WLAN точка за достъп до интернет. В този случай съответните услуги ще
бъдат достъпни само на основата на съществуващ или на специално сключен за тази
цел договор за ползване на мобилни телефонни услуги между Вас и Вашия мобилен
оператор и само в рамките на покритието на мобилната мрежа. Преносът на данни от
интернет в мобилната мрежа може да доведе до допълнителни разходи (напр. такси
за роуминг) в зависимост от конкретните тарифи във Вашия договор с оператора
и по-специално при работа в чужбина. За използване на безплатното приложение
We Connect App трябва да разполагате със смартфон с операционна система iOS или
Android, както и със SIM карта с възможност за пренос на данни като част от съществуващ или специално сключен договор с мобилен план между Вас и Вашия мобилен
оператор. Предлагането на описаните в пакетите отделни услуги от гамата на We
Connect и We Connect Plus може да се различава в отделните държави. Услугите са на
разположение в съответно договорения период на валидност на договора и подлежат
на възможни промени в съдържанието, респ. на прекратяване в периода на валидност
на договора. По-подробна информация можете да намерите в интернет на адрес
connect.volkswagen-we.com и при Вашия Volkswagen дилър, а информация за условията и тарифите на мобилните услуги можете да намерите при мобилния си оператор.
Aктуална информация за разхода на гориво и количествата/нормите на емисиите на
CO₂ можете да намерите в интернет на адрес volkswagen.de/emission.
Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017
година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP

(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя постепенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle).
Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите
на CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата на
NEDC. Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат съответните
промени в данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно
разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес www.
volkswagen.bg/wltp. Към момента е задължително обявяването на данните, измерени
според процедурата NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили типово
одобрение по WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP стойностите. Допълнителното обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно
до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват в определен диапазон, те не се отнасят за определено конкретно превозно средство и не са
част от търговска оферта. Те могат да служат единствено за сравнение между различните видове автомобили. Допълнителното оборудване и принадлежностите (аксесоари,
размер на гумите и др.) могат да променят съответните параметри на автомобила, като
напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с
метеорологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния стил на шофиране да
окажат влияние върху разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на даден автомобил. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните количества
на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете в „Справочник с
данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия при новите
леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.
Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборудване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики
се основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната
информация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие
ще Ви информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия. Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие.
DSG® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на
Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен знак в
този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният знак
или марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва
без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. Volkswagen има грижата за
обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни
средства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и
могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна информация се свържете с Вашия Volkswagen
дилър, посетете адрес www.volkswagen.bg.

