
                                                         

VW Arteon 2.0 TDI BMT 110kW 
 

 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu od (€ s DPH) 32 810 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 36 000  

Cena testovanej verzie (€ s DPH) 50 960 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 1230 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 364 

Registračný poplatok (€ s DPH) 260 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1968 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 

Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 110(140)/3500-4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 340/1750-3000 

Pohon predných kolies 

Prevodovka 7-st. automat DSG 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 

Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovačom s premen. účinkom 

Priemer otáčania (m) 11,9 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 

vzadu kotúčové 

Pneumatiky 245/40 R19 

KAROSÉRIA 

Typ karosérie fastback, 5-dverová, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4862 - 1871 -1450 

Rázvor (mm) 2837 

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1587-1591/1577-1581 

Svetlá výška (mm) - 

Objem batožinového priestoru  (l) 563 

Objem palivovej nádrže (l) 45 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1643 

Užitočná hmotnosť (kg) 448-602 

Celková hmotnosť (kg) 2170 

Hmotnosť brzd./nebrzd. prívesu (kg) 2000/750 

VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1520 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka minimum 1440 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 880/965 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 310/340 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 

Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 940 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1485 

Vnútorná šírka minimum 1375 

Vzdialenosť sedák - strop 880 

Vzdialenosť podlaha - sedák 355 

Dĺžka predný sedák (mm) 510 

Dĺžka zadný sedák (mm) 470 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi Áno 

JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,1 

Maximálna rýchlosť (km/h) 220 

Spotreba mesto (l/100 km) 5,4 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 4,0 

Kombinovaná spotreba (l/100 km) 4,5 

Emisie CO2 (kg.km-1) 107 

Namerané 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h 9,3 

Spotreba v teste pri 90km/h (l/100 km) 4,8 

Spotreba v teste pri 130km/h (l/100 km) 6,6 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 6,8 

Spotreba v teste priemer (l/100 km) 6,5 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 110 

1. rok pri najazdení 30.000 km 2 705 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 420 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7 396 

3. rok pri najazdení 45.000 km 6 329 

3. rok pri najazdení 90.000 km 11 099 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 13 574 

1. rok pri najazdení 30.000 km 14 351 

2. rok pri najazdení 30.000 km 21 064 

2. rok pri najazdení 60.000 km 24 040 

3. rok pri najazdení 45.000 km 25 475  

3. rok pri najazdení 90.000 km 32 745 

Cena PHM (€/liter) 1,15 

Normohodina servis (€ s DPH) 41,80 

Gar. kontroly (km) 30 000 km/2 roky 

Výmena oleja 30 000 km/2 roky 

CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 590 

Predný blatník 276 

Svetlomet. + smerovka 1199 

Spätné zrkadlo el. 406 

Predný nárazník (spodný + horný) 350 

Predný tlmič 178 

Predné brzdové platničky 121 

Predná tyčka stabilizátora 46 



Spojka - 

Predná žiarovka - 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12 

Lak 3 

Na celé auto 5 alebo 150 000 km 

Motor a mechanické časti 5 alebo 150 000 km 

PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 34 500 

Po 2. roku 60.000 km 29 500 

Po 3. roku 90.000 km 24 500 

 

 

 

VÝBAVA 
Výbava Arteon Elegance: 18“ zliat. disky kolies, Adaptívne pruženie DCC, komfort.sedadlá koža-alcantara, stredová 
opierka vzadu, „Emergency Assist“, „Traffic Jam Assist“, „Lane Assist“ & „Side Assist Plus“, Asistenti zastavenia 
vozidla v núdzových situáciach, jazdy v dopravnej zápche, zachovania jazdného pruhu, upozornenie opustenia 
jazdného pruhu, zmeny jazdného pruhu - monitor mŕtveho uhla (570 €), park. asistent (190 €), „Active Info Display“, 
LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením (540 €), bezdotykové otváranie dverí (1110 €), 
metalíza (670 €), navigáacia (600 €), cúvacia kamera (370 €), LED predné svetlomety s automatickým natáčaním 
do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače svetlometov (830 €), predĺžená záruka/120 000 km 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ veľmi atraktívny dizajn 

+ prémiová kvalita 

+ nadpriemerná voľnosť pre kolená vzadu 

+ široká ponuka prvkov výbavy 

(asistenčné systémy...) 

+ vyvážené jazdné vlastnosti (stabilita/absorpcia nerovností) 

+ ergonómia pracoviska vodiča 

+ zosúladenie motora a 7-st. DSG 

+ veľký kufor 

+ prístup do kufra cez výklopné dvere (fastback) 

MÍNUSY 

– relatívne vyššia cena 

– pre vyšších pasažierov obmedzenejší priestor pre hlavu vzadu 

– imidž „ľudovej“ značky (v porovnaní s prémiovými značkami) 

 

 

 


