
MY 2018 Platí od 02.01.2018

*DX11 110 / 150 29 690 € - -

*DZ11 110 / 150 32 450 € - -

*HZ11 140 / 190 - 38 390 € 39 000 €

*PT11 206 / 280 - 46 530 € 47 150 €

*5X11 110 / 150 33 160 € 35 400 € 36 120 €

*5Z11 110 / 150 36 220 € 38 470 € 39 180 €

*8Z11 140 / 190 38 440 € 40 680 € 41 300 €

*8T11 140 / 190 41 030 € 43 290 € 43 910 €

*9T11 176 / 240 - 46 160 € 46 780 €

Cenník vozidiel nový Volkswagen Arteon
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Obj. kód Model
Výkon 
kW/ k

Arteon
Elegance

 3H73*

Arteon
R-Line
3H74*

Arteon  1.5 TSI EVO BlueMotion Technology ACT 6st. EU6

Arteon  1.5 TSI EVO BlueMotion Technology ACT 7st. DSG EU6

Arteon
 3H72*

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Arteon  2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 7st. DSG  EU6 

Arteon  2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 4MOTION 7st. DSG EU6

Arteon  2.0 BiTDI SCR BlueMotion Technology 4MOTION 7st. DSG EU6

Arteon  2.0 TSI BlueMotion Technology 7st. DSG EU6

Arteon  2.0 TSI BlueMotion Technology 4MOTION 7st. DSG  EU6

Arteon  2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 6st. EU6

Arteon  2.0 TDI SCR BlueMotion Technology 7st. DSG EU6



2 držiaky na poháre vpredu s krytom

 - R-Line odtrhová lišta na veku batožinového priestoru

Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez ocele "R-Line"

Chrómová lišta v spodnej časti dverí a okolo nárazníka vpredu a vzadu

2 LED osvetlenie na čítanie s chrómovým lemom vpredu a vzadu

Analógové hodiny na stredovom paneli

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

 stredová konzola v "Silver Flake Premium"

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 60:40

Make-up zrkadielka v slnečných clonách, osvetlené LED

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, výškovo nastaviteľná,

 2 ventilačné otvory vzadu, 12V zásuvka vzadu

Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu

Interiér
Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla  Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 "Muscat", čierne, spredu leštené, 

 - R-Line logo na mriežke chladiča

Disky z ľahkých zliatin 7,5Jx17 "Cardiff", pneumatiky 225/55 R17 AirStop®

Bezpečnostné (poistné) skrutky kolies

Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 "Sebring", strieborné antrazit,

Plnohodnotná rezerva z ľahkých zliatin, náradie a zdvihák

Exteriér
Chrómové lišty okolo bočných okien     

Nástupné lišty vpredu a vzadu z nerez oceleslot na SD-kartu a zásuvka pre iPod/iPhone a USB, AUX-IN, 

Bluetooth hands-free s pripojením dvoch telefónov súčasne, 

Operadlá zadných sedadiel so stredovou opierkou vzadu  pneumatiky 245/45 R18 AirStop®

Komfort  - vonkajšie časti sedadla a operadla "Vienna",

Adaptívne pruženie DCC - elektronické plynule meniteľné nastavenie tlmičov

 - stredový pás sedadla a operadla "Alcantara", 

 stredová konzola v "Piano Black"

Palubný počítač "Premium" - farebný

 a nastavenie jazdného profilu, podvozok znížený o cca 15mm

 a nastavenie jazdného profilu, podvozok znížený o cca 15mm

Exteriér
R-Line "Exteriér" 

Chrómová lišta v spodnej časti dverí a okolo nárazníka vpredu a vzadu

 - predný nárazník v R-Line dizajne

Interiér
Vyhrievané predné sedadlá, vyhrievané trysky ostrekovačov predného skla  

 - vonkajšie časti sedadla a operadla "Vienna",

 - výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože

"Lane Assist" - Asistent zachovania jazdného pruhu

Sériová výbava Arteon
Bezpečnos ť Komfort

Adaptívny tempomat ACC do 210 km/h s prediktívnou funkciou

Top-Komfortné predné sedadlá, v kombinácii Alcantara / koža "Vienna"

 pneumatiky 245/45 R18 AirStop®

 na vodičovej strane asferické a stmievateľné, s osvetlením okolia

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s hliníkovým dekorom R-Line

Infotainment

 kožená radiaca páka (pre DSG s radením pod volantom)

Sériová výbava Arteon R-Line (rozdiel oproti Arteon )
Osvetlenie
LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami Titanium čierny strop

Komfort
Adaptívne pruženie DCC - elektronické plynule meniteľné nastavenie tlmičov

Dekoratívne obklady "Dark Diamond Flag" na prístrojovej doske a na obložení dverí,

 (len pre 2.0 TSI 4MOT a 2.0 BiTDI)

ASR protipreklzový systém

Automatická 3-zónová klimatizácia "Climatronic"

Kolenný airbag pre vodiča  - prispôsobenie rýchlosti rýchlostným obmedzeniam a profilu vozovky
w
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EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, "KEYLESS GO" 

Bedrové opierky na predných sedadlách

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením vypnutia

Vnútorný chróm paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie

Top-Komfortné predné sedadlá, poťah látka "Sideways", 

 výplne dverí a lakťová opierka v látke

 bedrovej opierky

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka,

 (pre DSG s radiacimi páčkami pod volantom )

 výškovo a pozdĺžne nastaviteľný

ergoComfort sedadlo vodiča s elektrickým ovládaním sklonu operadla a

Akustické čelné sklo, determálne sklá na všetkých oknách

Odomknutie veka batožinového priestoru na diaľkovom ovládaní

EDS elektronická uzávierka diferenciálu  - štartovacie tlačidlo pri radiacej páke, Imobilizér

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu      

Elektricky sklápateľné, elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Interiér

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS 

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou,

 senzorom proti odtiahnutiu a s funkciou Safelock

Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System 

SCR - Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue (TDI)

Osvetlenie
LED predné svetlomety, LED denné svetlá

"Light Assist" regulácia diaľkových svetiel

Dažďový senzor, "Coming a Leaving home" funkcia

LED zadné svetlá

LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

Infotainment
Rádio "Composition Media" s CD prehrávačom, 8" farebný dotykový displej,

Sériová výbava Arteon Elegance (rozdiel oproti Arte on)

8 reproduktorov vpredu a vzadu, Think Blue Trainer, prezeranie obrázkov

Palubný počítač "Plus"

 s aktívnym zásahom do riadenia pre udržanie v pruhu

ABS brzdy s antiblokovacím systémom Parkovacie senzory vpredu a vzadu      

Dekoratívne obklady "New Brushed Design" na prístrojovej doske a na obložení dverí,

Pedále z nerez ocele

Strieborné spätné zrkadlá

LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami Top-Komfortné predné sedadlá, v kombinácii Alcantara / koža "Vienna"

 - stredový pás sedadla a operadla "Alcantara", 

Infotainment
Palubný počítač "Premium" - farebný Exteriér

 -  výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože

Dekoratívne obklady "Line Light Black" na prístrojovej doske a na obložení dverí,

 (len pre 2.0 TSI 4MOT a 2.0 BiTDI)  stredová konzola v "Piano Black"

 (odklopenie automaticky pomocou tlačidla v batožinovom priestore)

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu      

Nefajčiarska výbava 

Osvetlenie

Pedále z nerez ocele

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu,

 hlavové airbagy vpredu a vzadu

MSR regulácia krútiaceho momentu

XDS Elektronická uzávierka diferenciálu XDS pre 4MOTION

Front Assist a "City Brake"  - systém na sledovanie diania pred vozidlom a 

 systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze

"Pedestrian Recognition" asistent rozpoznávania kolízie s chodcom

Multikolízna brzda

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 

 výškovo aj pozdĺžne nastaviteľné

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné

3 hlavové opierky sedadiel vzadu   

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách 

 s dodatočným istením Toptether     

Systém rozpoznania únavy vodiča

Emergency call service - tiesňové volanie

Technika
Progresívne riadenie

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD a 

 asistentom rozjazdu do kopca

ESC elektronický stabilizačný systém



Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen Arteon Platí od 02.01.2018

Pred ĺžená záruka Volkswagen
EA2 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

EA3 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

EB4 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

EA5 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

EA6 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

EA8 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

EA9 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

Akciové balíky

W63

"Technik Paket" pre Arteon v hodnote 1.610 €  teraz len za
- LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
- Cúvacia kamera "Rear Assist" 
(len s WLH$63, 4KF$63, KA2$63, alebo KA6$63, PAP$63)

1210 - -

W63

"Technik Paket" pre Elegance a R-Line v hodnote 2.050 €  teraz len za
- LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty
- Dynamická regulácia osvetlenia "Dynamic Light Assist"
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
- Cúvacia kamera "Rear Assist" 
(len s WLH$63, PXZ$63, 4KF$63, KA2$63, alebo KA6$63, PAP$63)

- 1540 1540

W64

"Technik Paket Plus" v hodnote 3930 €  teraz len za
- Rádionavigačný systém "Discover Media" s "Volkswagen Media Control", 2 sloty na SD-kartu
- LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty
- Dynamická regulácia osvetlenia "Dynamic Light Assist" 
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla 
- Parkovací asistent "Park Assist", podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta
- Cúvacia kamera "Rear Assist" 
- "Easy Open" bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru, bezkľúčové otváranie "Keyless Access"
(len s PND$64, WLH$64, PXZ$64, 7X5$64, PEL$64, 4KF$64, KA2$64, alebo ZMF$64, KA6$64, PAP$64)

- 2800 2800

Bezpečnos ť a asisten čné systémy
PA1 Bočné airbagy a napínače bezpečnostných pásov pre vonkajšie zadné sedadlá 370 370 370

7X5 Parkovací asistent "Park Assist", podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta (len s KA2, alebo KA6) 190 190 190

7X5$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

KA2 Cúvacia kamera "Rear Assist" 380 380 380

KA2$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) 0 0 0

KA2$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

KA6
"Area View" s cúvacou kamerou "Rear Assist" - zobrazenie okolia vozidla v 360° uhle, kamera v prednom nárazníku, v spätných 
zrkadlách a vzadu

- 830 830

KA6$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) - 450 450

KA6$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 450 450

WQ3 "Sign Assist" - rozpoznávanie a zobrazovanie dopravných značiek na palubnom počítači 50 50 50

7W2/7W4 Proaktívny bezpečnostný systém (7W4 len s PAY, alebo 79D) 150 150 150

PAY "Side Assist Plus" - Asistent zmeny jazdného pruhu - monitor mŕtveho uhla 540 540 540

79D
"Emergency Assist" "Traffic Jam Assist" "Lane Assist" & "Side Assist Plus" - Asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciach, asistent 
jazdy v dopravnej zápche , asistent zachovania jazdného pruhu, upozornenie opustenia jazdného pruhu, Asistent zmeny jazdného pruhu - 
monitor mŕtveho uhla (len pre DSG)

570 570 570

7K3 Systém priamej kontroly tlaku v pneumatikách pomocou snímačov tlaku 170 170 170

1Y3 Elektronická uzávierka diferenciálu XDS (séria pre 4MOTION) 210 210 210

Svetlá a osvetlenie
WLH LED predné svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače svetlometov (len PXZ) 830 830 830

WLH$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) 0 0 0

WLH$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

PXZ Dynamická regulácia osvetlenia "Dynamic Light Assist" (len s WLH) - 450 450

PXZ$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) - 0 0

PXZ$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

Sedadlá

PH1
ergoComfort sedadlo vodiča 14-smerovo elektricky nastaviteľné, s masážou a s pamäťou sedadla vodiča, bedrové opierky vpredu 
elektricky nastaviteľné, vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklápateľné s pamäťou (len s WL6)

- 1280 1280

PH4
Sedadlá vpredu 12-smerovo elektricky nastaviteľné s aktívnou ventiláciou vpredu, sedadlo vodiča s pamäťou a masážnou funkciou, 
elektricky nastaviteľné bedrové opierky vpredu (len s WL6 a poťahom TO, alebo LT)

- 1520 -

Kožená výbava

WL1
Top-Komfortné predné sedadlá, poťah sedadiel v kombinácii Alcantara / koža "Vienna" - stredový pás sedadla a operadla "Alcantara", 
vonkajšie časti sedadla a operadla "Vienna", výplne dverí a lakťová opierka v imitácii kože, vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače 
čelného skla

1730 - -

WL6
Kožená výbava "Nappa" s Top-Komfortnými prednými sedadlami - stredový pás sedadla a operadla, vnútorné časti sedadla a operadla 
"Nappa"

- 810 -

WL6
Kožená výbava "Nappa" s Top-Komfortnými prednými sedadlami - stredový pás sedadla a operadla, vnútorné časti sedadla a operadla 
"Nappa/Nappa Carbon Style"

- - 1000

Dekoratívne obklady

PA6
Ambient paket Plus - 3 farebné možnosti podsvietenia dekoratívnych obkladov palubnej dosky, stredovej konzoly, dverách vpredu a 
vzadu, osvetlenie priestoru pre nohy vpredu, vnútorných kľučiek vpredu a vzadu, LED lampy na čítanie, výstražné svetlá na všetkých 
dverách

- 380 380

5MU Dekoratívne obklady "Aluminum Fine Line" na prístrojovej doske a na obložení dverí, stredová konzola v "Piano Black" - 480 -

5MD Dekoratívne obklady "Aluminum Dayton Brush" na prístrojovej doske a na obložení dverí, stredová konzola v "Piano Black" - 480 -

7TQ Dekoratívne obklady drevené "Silver Birch" na prístrojovej doske a na obložení dverí, stredová konzola v "Piano Black" - 480 -

5TE Dekoratívne obklady "Aluminum Silver Rise" na prístrojovej doske a na obložení dverí, stredová konzola v "Piano Black" - - 480

Zimné pakety

PW2
Winterpaket 2 - vyhrievané predné a vonkajšie zadné sedadlá, vyhrievané ostrekovače čelného skla, 2x USB a iPod/iPhone konektivita, 
230V zásuvka v stredovej konzole vzadu

710 - -

PW3
Winterpaket 2 - vyhrievané predné a vonkajšie zadné sedadlá, vyhrievané ostrekovače čelného skla, 2x USB a iPod/iPhone konektivita, 
230V zásuvka v stredovej konzole vzadu (len s WL1 pre Arteon)

470 470 470

PW9 Nezávislé kúrenie a vetranie s diaľkovým ovládaním a časovačom (len s PW2) 1640 1640 1640

160

210

250

320
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Obj.   kód Popis
Arteon 

Elegance
Arteon 
R-Line

Arteon

430

550

740



Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen Arteon Platí od 02.01.2018

Kolesá a podvozky
PJ4 Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 "Almere" čierne, pneumatiky 245/45 R18 AirStop® 670 0 -

PJ5 Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 "Almere" Adamantium šedé, pneumatiky 245/45 R18 AirStop® 670 0 -

PJ6 Disky z ľahkých zliatin 8Jx18 "Muscat" Atlantic modré, pneumatiky 245/45 R18 AirStop® - 0 -

PJX Disky z ľahkých zliatin 8Jx19 "Chennai", pneumatiky 245/40 R19 AirStop® - 450 -

PJY Disky z ľahkých zliatin 8Jx19 "Chennai" Adamantium šedé, pneumatiky 245/40 R19 AirStop® - 450 -

PJW Disky z ľahkých zliatin 8Jx19 "Montevideo" čierne, Volkswagen R, pneumatiky 245/40 R19 AirStop® - - 550

PJR Disky z ľahkých zliatin 8Jx20 "Rosario" Grafit matné, Volkswagen R, pneumatiky 245/35 R20 AirStop® (len s PSG) - 1050 950

PJS Disky z ľahkých zliatin 8Jx20 "Rosario", Volkswagen R, pneumatiky 245/35 R20 AirStop® (len s PSG) - 1050 950

1G3 Rezervné koleso z ľahkých zliatin S S S

1G3$18 V kombinácii s 18" diskami z ľahkých zliatin (len s 1G3) 70 - -

1G3$19 V kombinácii s 19" diskami z ľahkých zliatin (len s 1G3) - 80 80

1G3$20 V kombinácii s 20" diskami z ľahkých zliatin (len s 1G3) - 140 140

P7Y/PSG
Adaptívne pruženie DCC - elektronické nastavenie tlmičov a nastavenie jazdného profilu, podvozok znížený o cca 15mm (PSG pre 
PJS/PJR)(séria pre 2.0 TSI 4MOT a 2.0 BiTDI)

- 1020 1020

PDA Nastavenie jazdného profilu (séria pre 2.0 TSI 4MOT a 2.0 BiTDI) - 200 200

Palubný po čítač a volanty
9S8 "Active Info Display" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením - 540 540

KS2 Head-up display - zobrazovanie jazdných a navigačných údajov do zorného pola vodiča - 540 540

2ZW Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant (nie pre DSG) 150 150 -

2ZD Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant s radiacimi páčkami pod volantom (len pre DSG) 150 150 -

Telefón

PTC
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Comfort", bezdrôtové spojenie vonkajšej antény, 2x USB a iPod/iPhone konektivita, 230V 
zásuvka v stredovej konzole vzadu (len s PND alebo ZMF)

490 490 490

PTO Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Comfort", bezdrôtové spojenie vonkajšej antény (len s PND alebo ZMF a PW2, PW3) 390 390 390

PTL
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Business" s LTE, WiFi, hands free profile a rSAP, Bluetooth Audio, 2x USB zásuvka pre 
iPod/iPhone, 1x USB zásuvka, 230V zásuvka v stredovej konzole vzadu (len s ZMF)

- 560 560

PTS
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie "Business" s LTE, WiFi, hands free profile a rSAP, Bluetooth Audio, 1x USB zásuvka (len s ZMF 
a PW3)

- 460 460

Rádiá a naviga čné systémy

PND
Rádionavigačný systém "Discover Media" s "Volkswagen Media Control", 2 sloty na SD-kartu, 8" farebný dotykový displej, USB, 
bluetooth hands-free s pripojením dvoch telefónov súčasne, 8 reproduktorov vpredu a vzadu, Think Blue Trainer, prezeranie obrázkov 
(len s 7RE a YOZ)

600 600 600

PND$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

ZMF
Rádionavigačný systém "Discover Pro" s "Volkswagen Media Control" a App-Connect, DVD prehrávačom, 9,2" farebný dotykový displej, 
64 GB HDD (10 GB vymedzených na užívateľské dáta), 2 sloty na SD kartu, zásuvka pre iPod/iPhone a USB, hlasové ovládanie, 
bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu (len s 77G a YOZ)

- 2000 2000

ZMF$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 1400 1400

7RE Navigačné údaje na SD-karte - Európa (len s PND, PND$64) 0 0 0

77G Integrované navigačné údaje - Európa (len s ZMF, ZMF$64) - 0 0

YOJ CarStick LTE - USB zariadenie na vytvorenie WiFi hotspot vo vozidle prostredníctvom zákazníckej dátovej SIM karty (len s PND) 140 140 140

QH1 Hlasové ovládanie (len s PND) 200 200 200

9VC Soundsystem "DYNAUDIO Confidence", digitálny 16-kanál zosilovač, 700 W, 10+1 reproduktorov vpredu a vzadu, subwoofer - 1210 1210

QV3 Digitálny rádiopríjem DAB+ 240 240 240

9WT
App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom 
systéme a verzii telefónu (nie s ZMF)

200 200 200

9WX
App-Connect a Volkswagen Media Control - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v 
závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu a ovládanie rádionavigačného systému cez telefón alebo tablet cez Android alebo 
Apple (len s PND)

200 200 200

YOK Car-Net "Security&Service" - 3 roky poskytovania služieb S S S

YOZ Car-Net "Security&Service" + Car-Net "Guide & Inform" - 3 roky poskytovania služieb (len s PND, alebo ZMF) 0 0 0

Ostatné
1M6  Ťažné zariadenie, sklápateľné (čiastočne elektricky výklopné) 1090 1090 1090

4F2 Bezkľúčové otváranie "Keyless Access" (bezkľúčové štartovanie "Keyless Go" sériovo) 620 620 620

PEL "Easy Open" bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru, bezkľúčové otváranie "Keyless Access" - 1110 1110

PEL$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

WS4 Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno    - 1170 1170

4GW Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov (len s PTC, PTO, PTS alebo PTL) - 430 430

4KF Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla (nie s PAP) 410 410 410

4KF$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) 0 0 0

4KF$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 0 0

PAP
Bezpečnostné a zvukovo - izolujúce predné bočné sklá, stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65% svetla (nie s 
4KF)

740 740 740

PAP$63 V kombinácii s "Technik Paket" (W63) 340 340 340

PAP$64 V kombinácii s "Technik Paket Plus" (W64) - 340 340

9JC Fajčiarsky paket 20 20 20

6SJ Podložka do batožinového priestoru, obojstranná (guma/látka) 60 60 60

Laky

Obj.   kód Popis Arteon
Arteon 
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Arteon 
R-Line
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Lak s perleťovým efektom - čierna deep 2T2T

Lak s perleťovým efektom - biela oryx 0R0R

670

1440

Základný lak

Základný lak za príplatok - biela pure 0Q0Q

Metalizovaný lak

Metalizovaný lak - žltá kurkuma 6T6T

0

140

670

810



Platí od 02.01.2018

séria pre Arteon

Top-Komfortné sedadlá látka "Sideways" TO čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

séria pre Arteon Elegance

Top-Komfortné sedadlá Alcantara / koža Vienna TO čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

YR mistral / raven, mistral / raven / mistral / mistral

YS mistral, raven / raven, raven / raven / mistral / raven

YD mistral, raven / raven, mistral / raven / mistral / mistral

séria pre Arteon R-Line

Top-Komfortné sedadlá Alcantara / koža Vienna OH čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / čierna titan / čierna titan

Za príplatok pre Arteon WL1

Top-Komfortné sedadlá Alcantara / koža "Vienna" * TO čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

Za príplatok pre Arteon Elegance WL6

Top-Komfortné sedadlá koža "Nappa" * TO čierna titan / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

* LT grigio / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

* YS mistral, raven / raven, raven / raven / mistral / raven

* YD mistral, raven / raven, mistral / raven / mistral / mistral

* YU valencia / čierna titan, čierna titan / čierna titan / mistral / čierna titan

Za príplatok pre Arteon R-Line WL6

Športové sedadlá sedadlá  R-Line 
koža "Nappa/Nappa Carbon Style"

* OH čierna titan čierna / čierna titan, čierna titan / čierna titan / čierna titan / čierna titan

obj.kód

Základné laky - Uni

biela pure * 0Q0Q TO YR YS YD LT YU

šedá urano 5K5K TO YR YS YD LT YU

Metalizované laky

šedá mangan * 5V5V TO YR YS YD LT YU

modrá atlantic * H7H7 TO YR YS YD LT YU

strieborná pyrit * K2K2 TO YR YS YD LT YU

červená chilli * W0W0 TO YR YS YD LT YU

červená crimson * 5P5P TO YR YS YD LT -

žltá kurkuma * 6T6T TO YR YS YD LT -

Laky s perle ťovým efektom

čierna deep * 2T2T TO YR YS YD LT YU

biela oryx * 0R0R TO YR YS YD LT YU
*za príplatok 

OH

OH
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TO
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Interiér

Laky

   označenie farby

TO

-

-

-

OH

OH

OH

OH

OH

OH

  0R0R         H7H7         K2K2         5K5K         0Q0Q                                  W0W0        6T6T         5V5V         5P5P         2T2T

Volkswagen Arteon                                                                        
Kombinácie farieb

obj. kód poťahy sedadiel / prístrojovka (vrch, spodok) / podlaha / strop / výplne dvierpoťahy sedadiel

Arteon Elegance Arteon R-LineArteon

TO

TO

TO

-


