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03Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – wprowadzenie

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake budzą 

podziw, jeszcze zanim ruszą, fascynując swoją 

ekskluzywną stylistyką, dynamiczną sylwetką 

i sportowym charakterem. Wysokiej jakości 

materiały i doskonale dobrane akcenty 

stylistyczne we wnętrzu podkreślają to wrażenie. 

Jednak swój cały potencjał nowy Arteon rozwija 

dopiero podczas jazdy: przemyślane detale 

oraz systemy komunikacyjne i wspomagające 

zapewniają optymalny komfort w prawie każdej 

sytuacji. To właśnie nowy Arteon i nowy Arteon 

Shooting Brake: bardziej niż zachwycające. 

Bardziej niż 
zachwycające

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, 
emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – wygląd zewnętrzny

Przestronne wnętrze nowego Arteona Shooting Brake 

jest przygotowane na niemal wszystkie Twoje plany. 

Tył nadwozia z wyrazistymi opcjonalnymi diodowymi 

światłami LED i chromowanymi podwójnymi 

końcówkami podkreśla siłę i sportowy charakter auta.

Nowy Arteon
Shooting Brake

01 Diodowe elementy LED w opcjonalnych światłach 
tylnych z efektem 3D przy hamowaniu przełączają się 
między światłami tylnymi i stopu. Uzupełnienie 
stanowią dynamiczne kierunkowskazy. E R O

02 Od przodu nadwozia z szeroką osłoną chłodnicy, 
przez charakterystyczną linię dachu, po duży bagażnik: 
nowoczesny design nowego Arteona Shooting Brake 
pokazuje, jak w stylowy sposób można połączyć 
ekskluzywność z praktycznością. S

01

02
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy
Arteon
Wyrazisty przód nadwozia nowego Arteona zachwyca 

przy pierwszym i każdym kolejnym spojrzeniu. 

Pas opcjonalnych diodowych reflektorów LED 

przechodzi płynnie w chromowaną osłonę chłodnicy, 

a czarne wloty powietrza podkreślają sportowe 

zacięcie nowego Arteona. 

04 Nowe logo Volkswagena na środku osłony 
chłodnicy może być dodatkowo podkreślone 
przez opcjonalną listwę świetlną poprowadzoną 
przez całą szerokość przodu nadwozia 
aż do wyrazistych reflektorów w technice LED. O

03 Nowego Arteona można poznać już z daleka, 
gdyż jego designu i opływowej sylwetki nie sposób 
pomylić z żadnym innym modelem. Wnętrze również 
zachwyca swoją elegancją i intuicyjną obsługą. S

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – wygląd zewnętrzny

03

04
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – komfort

Ekskluzywny charakter w każdym szczególe: 

nowa kierownica obszyta skórą oraz klimatyzacja 

z funkcją dotykową to tylko dwa z wielu powodów, 

dla których w tym wnętrzu natychmiast poczujesz się 

dobrze. Oświetlenie Ambiente – standardowo 

dla wersji R-Line nawet w 30 kolorach – dodatkowo 

akcentuje jego indywidualny styl. 

Elegancja poruszająca 
wszystkie zmysły

02 Opcjonalną sportową kierownicę multifunkcyjną 
z dotykowymi przyciskami obszytą skórą 
można obsługiwać, dotykając przycisków palcami. 
W połączeniu z inteligentnym prowadzeniem 
po menu i seryjnym Digital Cockpit Pro umożliwia 
ona dostęp do wielu funkcji. Lekkie wibracje 
potwierdzają każde naciśnięcie przycisku. E R O

03 Oświetlenie Ambiente rozświetli wnętrze 
światłem w wybranym przez Ciebie kolorze 
z opcjonalnej palety nawet 30 barw. Tablica 
rozdzielcza, konsola środkowa oraz przednie i tylne 
drzwi zostaną delikatnie podświetlone. R O

01 Klasyczne przyciski funkcyjne w większości 
zostały zastąpione dotykowymi powierzchniami 
– na przykład temperaturę opcjonalnej klimatyzacji 
Climatronic można regulować intuicyjnie, 
przesuwając palcem po odpowiednim polu. S

02
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03



11
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake 

zachwycają nie tylko niezwykłym designem 

nadwozia, lecz również komfortem we wnętrzu. 

Szczególnie nowy Arteon Shooting Brake robi 

wrażenie ilością przestrzeni w tylnej części 

auta i dużym bagażnikiem.

Komfort

04 Aby dobrze poczuć się we wnętrzu, musisz 
zrobić tylko jedno: wsiąść. Duża ilość miejsca na nogi 
i nad głową dla wszystkich pasażerów, konfiguracja 
siedzeń 4 + 1 i przestronna przestrzeń sprawią, 
że poczujesz się jak w prawdziwie luksusowym aucie.

S

05 Bagażnik nowego Arteona Shooting Brake 
jest zadziwiająco pojemny (1632 l), a dzięki dużej 
pokrywie łatwo umieścić w nim bagaż. Masz zajęte 
obie ręce? Nie ma problemu: dzięki Easy Open 
(standard tylko dla wersji Shooting Brake) otworzysz 
bagażnik, wykonując odpowiedni ruch nogą. S

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – komfort

04
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – multimedia i nawigacja

Multimedia 
i nawigacja
Najnowocześniejsze systemy komunikacyjne i nawigacyjne 

oraz opcjonalny system nagłaśniający Harman Kardon sprawią, 

że każda podróż będzie niezapomnianym, ekskluzywnym 

przeżyciem.

02 Opcjonalny system nagłaśniający Harman 
Kardon jest stworzony dla melomanów, 
którzy chcą cieszyć się doskonałą jakością 
dźwięku także w samochodzie. Dostrojone 
przez specjalistów wysokie i niskie tony 
oraz precyzyjne basy zmieniają wnętrze samochodu 
w salę koncertową. O

01 Opcjonalny system nawigacji Discover Pro 
z mobilnymi usługami online We Connect1 
ma osłonięty szkłem kolorowy ekran dotykowy 
TFT o przekątnej 23,4 cm (9,2 cala). Jego intuicyjną 
i wygodną obsługę zapewnia także sterowanie 
gestem lub przy użyciu poleceń głosowych 
wypowiadanych w naturalny sposób. Usługi 
nawigacyjne We Connect Plus1 będą Cię wspierać 
w czasie rzeczywistym, obliczając online trasę 
z uwzględnieniem aktualnych zakłóceń płynności ruchu. O

1  W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID 
i zalogować się w We Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne 
jest także zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie 
z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 90 dni 
od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. 
Po rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie.

* Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane 
są na ostatniej stronie.

01
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – systemy wspomagające

Zawsze czujne systemy wspomagające obserwują zarówno drogę, 

jak i otoczenie i zapewniają jeszcze większy komfort w prawie każdej 

sytuacji.

Systemy wspomagające

02 Szczególnie przy parkowaniu i manewrowaniu 
kierowca często ma ograniczone pole widzenia. 
W takiej sytuacji wsparciem będzie opcjonalny 
system Area View, którego cztery kamery obserwują 
otoczenie samochodu i przenoszą jego obraz na ekran 
systemu Infotainment1. O

01 Praktyczny towarzysz podróży: na autostradach 
i głównych drogach krajowych opcjonalny Travel 
Assist ułatwi utrzymanie pasa ruchu, prędkości 
i odległości od jadącego z przodu pojazdu1, 2. W korku 
lub ruchu miejskim system przejmie na siebie 
ruszanie i hamowanie1, 2. O

1  W granicach możliwości systemu. Systemy wspomagające 
nie zwalniają kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności. 
Kierowca musi być przygotowany do przejęcia w każdej chwili 
kontroli nad samochodem.

2  W połączeniu z dwusprzęgłową przekładnią DSG.

01

02
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – tapicerki i aplikacje dekoracyjne

Tapicerki 
i aplikacje dekoracyjne

10 aplikacje dekoracyjne drewno eukaliptus E

11 aplikacje dekoracyjne aluminium szlifowane krzyżowo S

12 aplikacje dekoracyjne Black Carbon2 O

13 aplikacje dekoracyjne aluminiowe Silver Rise na desce rozdzielczej i drzwiach 5TH R

1 Tylko dla Elegance.
2 Tylko dla R-Line.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 
i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. Zdjęcia przedstawiają 
modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie 
wybranego wyższego wariantu.

01 tkanina czarna Titan TO S

02 skóra / ArtVelours Vienna czarna Titan TO E O

03 skóra / ArtVelours Vienna1 Raven / Mistral YS O

04 skóra Nappa czarna Titan TO O

05 skóra Nappa1 czarna Titan / Grigio LT O

06 skóra Nappa1 czarna Titan / Florence DN O

07 skóra Nappa1 Raven / Mistral YS O

08 skóra / ArtVelours Vienna2 czarna OH R

09 skóra Nappa2 czarna OH O

01
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – lakiery

Lakiery

01 lakier uniwersalny biały Pure 0Q O

02 lakier uniwersalny szary Urano 5K S

03 lakier metaliczny szary Mangan 5V O

04 lakier metaliczny srebrny Pyrit K2 O

05 lakier metaliczny niebieski Kingfisher1 L4 O

06 lakier metaliczny czerwony Kings P8 O

07 lakier perłowy czarny Deep 2T O

08 lakier perłowy biały Oryx 0R O

1 Tylko dla Elegance.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 
lakieru.

02
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W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8/100 km do 8,7/100 km, emisja CO₂ od 126 g/km do 196 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). 
wyposażenie standardowe S wyposażenie standardowe Arteona Elegance E wyposażenie standardowe Arteona R-Line R wyposażenie dodatkowe O

Nowy Arteon i nowy Arteon Shooting Brake – obręcze kół

Obręcze kół

08 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Rosario O

09 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Nashville 3 O

1 Tylko dla Elegance.
2 Tylko dla R-Line. 
3  Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na stronie 

volkswagen.com.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie 
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy 
obręczy.

01 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Cardiff S  
02 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Valdemossa O  
03 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Almere O  
04 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Muscat E O  
05 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring R O  
06 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Chennai 1 O  
07 19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Montevideo 2 O

01 02

03 04

06 07 08

09

05



Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art.5561 § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące 
ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży,
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega 
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

Nowy Arteon
Nowy Arteon Shooting Brake
0X5.1220.28.11 • Wydrukowano w Polsce
Wydanie: wrzesień 2020
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.

www.volkswagen.pl

Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone 
zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy 
wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą 
być badane i homologowane zgodnie z procedurą 
WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne 
warunki badania i bardziej realistyczne wartości 
zużycia paliwa i emisji CO₂ w porównaniu 
do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ 
na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może 
nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji 
pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy 
kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki 
Volkswagen.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

*  Do korzystania z usług We Connect konieczne jest posiadanie konta użytkownika 
Volkswagen ID i zalogowanie się w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika 
i hasła. Niezbędne jest również podpisanie online z Volkswagen AG oddzielnej 
umowy We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus 
klient ma po przekazaniu samochodu 90 dni na zarejestrowanie go na stronie 
www.portal.volkswagen-we.com lub przy użyciu aplikacji Volkswagen We Connect 
(dostępna w App Store i Google Play Store), by móc korzystać bezpłatnie z usług 
przez pełen czas określony w umowie.

Korzystanie z mobilnych usług online We Connect umożliwia zintegrowane złącze 
internetowe. Związane z tym koszty transmisji danych w Europie na obszarze objętym 
zasięgiem sieci, z wyjątkiem usług Streaming & Internet oraz poszczególnych aplikacji 
In-Car, ponosi Volkswagen AG. W celu korzystania z usług Streaming & Internet, 
poszczególnych aplikacji In-Car oraz hotspotu WLAN można zakupić pakiety danych 
u partnerskiego operatora sieci komórkowej Cubic Telecom i wykorzystywać je 
na obszarach objętych zasięgiem sieci w wielu europejskich krajach. Informacje 
o cenach oraz krajach, w których można korzystać z pakietów podane są na stronie 
vw.cubictelecom.com. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i media 
streaming przez mobilne urządzenie przenośne (np. smartfon) i hotspot WLAN. 
W tym przypadku konieczna jest umowa o transmisję danych z Państwa operatorem 
sieci komórkowej, a usługi są dostępne tylko na obszarze objętym zasięgiem danej 
sieci. W zależności od umowy z operatorem transmisja danych z internetu, szczególnie 
za granicą, może być związana z dodatkowymi kosztami (np. roaming). Do korzystania 
z bezpłatnej aplikacji We Connect konieczny jest smartfon z odpowiednim systemem 
operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych na podstawie 
umowy z Państwa operatorem sieci komórkowej. Dostępność usług opisanych 
w pakietach We Connect i We Connect Plus może się różnić w poszczególnych 
krajach. Usługi są dostępne przez czas określony w umowie i mogą w tym czasie 
podlegać zmianom lub zostać zawieszone. Szczegółowe informacje dostępne 
na stronie connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. 
Informacje o taryfach telefonii komórkowej otrzymają Państwo u swojego operatora.


