De Arteon
Brochure

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe
WLTP testmethode. Vraag de dealer
naar de CO2 emissiewaarden van het
door jou gewenste voertuig.

Onweerstaanbaar
voor de ogen.
Verbluffend: dat is het aerodynamische uiterlijk van de Arteon. En
niet alleen op het eerste gezicht! De slanke motorkap en de frameloze
ruiten die met hun vloeiende lijnen soepel meebewegen met het design
en naadloos opgaan in het geheel. Het kenmerkende ontwerp van de
achterzijde vormt vervolgens de perfecte afronding. In de Business-Ruitvoering is het exterieur bovendien voorzien van extra highlights die de
dynamiek van de wagen benadrukken. Het karakteristieke R-Line logo
op de grille, de herkenbare C-vormen in de voorbumper en de optionele
20-inch lichtmetalen velgen ‘Rosario’ in mat Dark Graphite zorgen ervoor
dat je naar de auto wil blijven kijken.
01 De top-scharnierende achterklep met markante modelaanduiding vormt de basis voor het ontwerp
van de achterzijde van de Arteon Business R. De glanzend zwarte achterspoiler en verchroomde
trapeziumvormige openingen accentueren het sportieve karakter. MU
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Leid je emoties
in goede banen.
Ervaar het interieur van de Arteon Business R. Dat is niet alleen
mooi om te zien, maar ook een feest om aan te raken. Neem het
multifunctionele lederen driespaaks stuurwiel met sierstiksels,
inclusief R-Line logo. Geniet met alle zintuigen in de optionele,
zeer comfortabele stoelen met lendensteunen in ‘Carbon Style’*,
decoratieve stiksels en het R-Line logo als sierstiksel.

*Splitleer.

01

01 Een indrukwekkende binnenkomer: de chromen deurlijsten met het R-Line logo sluiten perfect aan op het
01
design van de Arteon Business R. MU

Interieur weergave kan afwijken t.o.v. de werkelijkheid.
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Niet in woorden
uit te drukken.
Sta even stil en geniet van de strakke lijnen van de Arteon Elegance.
Elk detail is een statement in design. Zoals de ronde chromen sierlijsten
en de contrasterende buitenspiegels in mat chroom. De optionele
19-inch lichtmetalen velgen ‘Chennai’ en het Elegance-logo op de
zijpanelen maken het beeld compleet.

01 De achterlichten maken gebruik van moderne LED technologie. Dankzij de dynamische knipperlichten in
het achterste gedeelte van de Arteon Elegance en Business R rij je níet alleen veilig, maar zie je er in jouw auto
ook verrassend goed uit. MU
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Comfort op het
hoogste niveau.
Leun achterover en geniet van het kwaliteitsdesign van het interieur, de
exclusieve materialen en het comfort op het hoogste niveau. Daarvoor
zorgen de ergonomische comfortstoelen uitgevoerd in ‘Nappa’-leder in
de kleuren Mistral grijs en Raven grijs. Optioneel zijn er veertien standen
beschikbaar met massage- en geheugenfunctie. De lendensteunen zijn
verstelbaar en de hoofd- en beenruimtes zijn royaal. Ontspannen rijden is
veilig rijden.

01

01 In de Arteon ontdek je een speciale reeks aan opties en mooie materialen. Zoals de elegante combinatie
van houten decorinleg ‘Silver Birch’ en de chromen sierlijst, exclusief voor de Elegance-uitvoering. MU

Interieur weergave kan afwijken t.o.v. de werkelijkheid.
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01 Het elegante panoramaschuif-kanteldak1) van de Arteon bestaat uit
één glazen element met een elektrische lift- en schuiffunctie. Het biedt een
spectaculair panoramisch zicht naar buiten en binnen. Daarnaast zorgt de
lichtinval voor een gevoel van ruimte. MU
02 Met het multifunctionele lederen stuurwiel heb je de volledige controle over
jouw Arteon en beschik je over alle relevante informatie tijdens het rijden. S
Op het 26 centimeter lange TFT-kleurenscherm 'Digital Cockpit'1) zie je alles wat
je moet zien, zoals snelheid en toerental, maar je vindt er ook de gedetailleerde
gegevens die de innovatieve assistentiesystemen te bieden hebben. Het display is
op jouw individuele wensen af te stemmen. MU

03

04

05

01

03 Met de Arteon begin je al voordat je wegrijdt aan een ontspannen tocht. Met de royale kofferruimte van
563 liter heb je genoeg plaats voor jouw bagage. En dankzij het ‘Easy Open’-systeem1) is een kleine beweging
met de voet aan de achterzijde van het voertuig genoeg om de elektrische achterklep te openen. Ook het
vertraagde sluitmechanisme werkt met een druk op de knop, waardoor het laden en lossen heel eenvoudig is.

Een lust voor het oog.

MU

Alle ogen zijn gericht op de Arteon, maar intussen biedt de auto zelf ook unieke vergezichten door het
panoramische zonnedak van acryl dat naadloos opgaat in het ontwerp van het dak. Dankzij het Head-Up Display
en de Digital Cockpit heb je altijd overzicht. De draadloos verwarmde voorruit is infrarood-reflecterend en
zorgt er voor dat je een glasheldere blik naar buiten hebt. En de Arteon biedt privacy door de getinte achter- en
zijruiten. Een doordacht ontwerp dat overtuigt in alle opzichten. En niet alleen op het eerste gezicht.
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02
Interieur weergave kan afwijken t.o.v. de werkelijkheid.

04 Het 'Head-Up Display'1) toont alle relevante informatie tijdens het rijden direct in je gezichtsveld.
Jouw snelheid, verkeerssignalen, assistentiesystemen, waarschuwingen en navigatie-instructies worden
geprojecteerd op een hoogwaardig scherm aan de binnenkant van de voorruit. Je ziet alles wat je moet weten
en kunt tegelijkertijd op de weg blijven letten. Indien gewenst wordt het display verzonken opgenomen in het
instrumentenpaneel.
05 Zowel de bestuurder als de bijrijder én de passagiers op de achterbank kunnen onafhankelijk van elkaar
het klimaatsysteem ‘Air Care Climatronic’ met 3-zone-temperatuurregeling naar hun gewenste individuele
comforttemperatuur instellen. MU
1) Niet voor het standaard model beschikbaar.

De Arteon – Comfort
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Versnelt de hartslag en het dataverkeer.
Niet alleen het ontwerp van de Arteon is baanbrekend. Het model is voorzien van de modernste communicatie- en navigatiemogelijkheden
en optioneel is het premium sound system ‘DYNAUDIO Confidence’ beschikbaar.

02

01 Het navigatiesysteem 'Discover Pro' is hét infotainmentsysteem voor veeleisende chauffeurs. De elegante glazen behuizing vormt
een bijzondere blikvanger en het touchscreen van 23,4 cm benadert de beste tablets. Gesture Control maakt de bediening van het
navigatiesysteem 'Discover Pro' nog comfortabeler. Met een simpele handbeweging navigeer je heel eenvoudig door het hoofdmenu en
de verschillende submenu’s. Je kunt zo heel eenvoudig van radiozender wisselen, een muzieknummer kiezen of foto’s bekijken. MU
De mobiele online diensten (Car-Net) 'Security & Service'2) bieden uitkomst in het dagelijks leven, maar kunnen ook hun waarde bewijzen in
geval van nood. Ze bieden op elk moment zinvolle informatie over het voertuig. Wanneer is de volgende keuring? Hoeveel benzine zit er nog
in de tank? En heb je hulp nodig? Je kunt direct contact opnemen met Volkswagen en je wordt zo snel mogelijk geholpen. Intussen wordt
alle relevante informatie over jouw voertuig direct naar de hulpdienst verzonden. Via de spraakverbinding houden we je op de hoogte en
bieden we ondersteuning. S

01

1) Niet voor het standaard model beschikbaar.
2) Het gebruik van Car-Net Security & Services valt onder een aparte online overeenkomst met Volkswagen AG. Registreer de auto binnen 90 dagen
vanaf de overdracht op http://www.volkswagen.nl/carnet. Dan heb je gedurende de volledige geldigheidsperiode van de overeenkomst beschikking
over alle services. De service Noodhulpgesprek is al ingeschakeld bij aflevering van de auto. Registratie is hiervoor niet vereist. De beschikbaarheid
van Car-Net-services kan per land verschillen. De services zijn beschikbaar gedurende de overeengekomen contracttermijn en zijn mogelijk
onderhevig aan wijzigingen gedurende de contracttermijn. Voor het gebruik van de gratis Car-Net-app is een smartphone met iOS of Android en een
simkaart met mobiele data vereist. Je dient ook te beschikken over een geschikt bestaand mobiel abonnement of een apart mobiel abonnement bij
een mobiele provider. Afhankelijk van je mobiele tarief, zijn er mogelijk extra kosten verbonden aan het verzenden en ontvangen van gegevens
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(bijvoorbeeld roamingkosten), met name indien je Car-Net in het buitenland gebruikt. Ga voor meer informatie over Car-Net Security & Service naar
http://www.volkswagen.nl/carnet of neem contact op met je Volkswagen-dealer. Neem voor meer informatie over je mobiele tarieven contact op
met je mobiele provider.
3) De Car-Net App-Connect bevat de technologieën Mirror-Link™ en Apple CarPlay™. De beschikbaarheid van deze technologieën kunnen per
land verschillen. Car-Net App Connect wordt al ondersteund door een groot aantal mobiele telefoons. Volkswagen werkt nauw samen met grote
smartphone-fabrikanten om de ondersteuning voor de technologieën
van Car-Net App-Connect verder uit te bouwen. Actuele informatie over de
03
compatibiliteit van nieuwe en oudere mobiele telefoons is te vinden op http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/nl/nl/.

03

02 Met Wireless App-Connect3) bedien je belangrijke functies van jouw mobiele
telefoon draadloos, veilig en comfortabel vanaf het middenconsole.
App-Connect bestaat uit drie innovatieve technologieën die de inhoud van jouw
smartphone beschikbaar maken via het touchscreen van het infotainmentsysteem:
MirrorLink™, Apple CarPlay™ en Android Auto™. Een wereld van mobiele apps
binnen handbereik. MU
03 Optioneel is het sound system ‘DYNAUDIO Confidence’1) beschikbaar, exact
afgestemd op het interieur van de auto. Met surround sound, tien luidsprekers,
een centerspeaker, een subwoofer en een totaal vermogen van 700 watt biedt dit
systeem jouw passagiers een geweldig geluid dat individueel is in te stellen. MU

De Arteon – Radio navigatiesysteem en connectivity
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Elk moment de volle aandacht.
Opvallend: de Arteon overtuigt niet alleen in termen van hoogwaardig design en rijplezier.
Ook als het gaat om nieuwste assistentiesystemen loopt hij voorop.

04

02

01 De automatische afstandsregeling 'Adaptive
Cruise Control' werkt samen met een sensor die
ervoor zorgt dat de auto op een vooraf geselecteerde
afstand blijft van jouw voorligger.1) 'Predictive Cruise
Control' koppelt deze functionaliteit bovendien aan
een snelheids- en bochtenassistent. Je voorkomt
te hard rijden doordat deze assistenten zich aan de
geldende snelheidslimieten houden.2) Bovendien
berekent het systeem de ideale snelheid om bochten
te nemen, waardoor je comfortabel rijdt en het
brandstofverbruik vermindert. Vraag naar de werking
van de Predictive Cruise Control bij de dealer. MU
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02 Wijkt niet van jouw zijde: profiteer van de
voordelen van de standaard hulpsystemen, zoals
de rijstrookbehoudassistent 'Lane Assist' die helpt
ongelukken te voorkomen doordat je de rijbaan
verlaat.2) Zo rij je veilig en comfortabel, onder meer
op de snelweg. S

03 In elk opzicht verhelderend: meer veiligheid
en comfort dankzij de intelligente koplampen
met innovatieve functies en baanbrekende LED
technologie. Zoals ‘Dynamic Light Assist’3), waarmee
je permanent met grootlicht kunt rijden met een
snelheid van 60 km per uur, zonder de tegenligger te
verblinden. Een camera detecteert tegemoetkomend
verkeer en past het licht erop aan. Het systeem
verlicht bochten al voor het zwenken4), zodat je
beter kunt zien en gezien wordt. Inbegrepen in
koplampverlichting LED plus MU
04 De optionele functie ‘Area View’3) biedt
360°-zicht over de gehele omgeving door camera’s
in de kofferklep, de buitenspiegelbehuizingen en het
radiatorrooster. Bijzonder comfortabel, vooral als je
weinig ruimte hebt om te manoeuvreren.2) MU

05

05 Met de ongevalassistent 'Emergency Assist'
ben je voorbereid op noodsituaties. Het systeem
neemt de controle over het voertuig over als er
geen activiteit van de bestuurder meer wordt
geregistreerd.2) Als het systeem geen reactie
ontvangt op diverse meldingen dan waarschuwt
het andere weggebruikers en leidt het het voertuig
met behulp van de assistent 'Side Assist' naar de
rechterrijstrook om het daar gecontroleerd tot
stilstand te brengen. MU
1) Tot maximaal 210 km per uur.
2) Binnen de grenzen van het systeem.
3) Niet voor het standaard model beschikbaar.
4) Uitsluitend in combinatie met de navigatiefunctionaliteit.

De Arteon – Assistentiesystemen
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Lakken.

Stoelbekleding.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Stoelbekleding in alcantara/leder ‘Vienna’ Titaanzwart TO MU
Stoelbekleding in alcantara/leder ‘Vienna’ Mistralgrijs YR MU
Stoelbekleding in alcantara/leder ‘Vienna’ Mistralgrijs/Raven grijs YS
Stoelbekleding in leder ‘Nappa’ Titaanzwart TO MU
Stoelbekleding in leder ‘Nappa’ Grigio LT MU
Stoelbekleding in leder ‘Nappa’ Mistralgrijs/Raven grijs YS MU   
Stoelbekleding in leder ‘Nappa’ Valencia bruin YU MU   
Stoelbekleding R-Line in alcantara/leder ‘Vienna’ zwart OH* MU   
Stoelbekleding R-Line in leder ‘Nappa Carbon’ zwart OH* MU   

01
01

01
02
03
04
05
06
07
08

MU
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04
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02

05

Urano Grey unilak 5K5K MU
Pure White unilak 0Q0Q MU
Kurkuma Yellow Metallic 6T6T MU
Deep Black Pareleffect lak 2T2T MU
Oryx White Parelmoereffect lak 0R0R
Mangan Grey Metallic 5V5V MU
Pyrit Silver Metallic K2K2 MU
Chili Red Metallic W0W0 MU

MU

Dit is een selectie van de exterieur kleuren. Kijk
voor het volledige aanbod exterieur kleuren op
volkswagen.nl.
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07
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* Dit is een aanbieding van Volkswagen R GmbH.
Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl
Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen niet exact weergeven hoe de bekleding
er in werkelijkheid uitziet. De modellen zijn basisstoelvormen. Er zijn varianten beschikbaar.
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Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen
niet exact weergeven hoe de lak er in werkelijkheid uitziet.

De Arteon – Stoelbekleding en lakken
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Velgen.

01

01
02
03
04
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04

18-inch lichtmetalen velgen ‘Sebring’, Volkswagen R1), 2) MU
18-inch lichtmetalen velgen ‘Muscat’, MU
18-inch lichtmetalen velgen 'Shikai', MU
18-inch lichtmetalen velgen 'Shikai', MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Chennai’ MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Chennai’, MU
19-inch lichtmetalen velgen ‘Montevideo’, Volkswagen R1) MU
20 inch lichtmetalen velgen ‘Rosario’, Volkswagen R1), 2) MU
20 inch lichtmetalen velgen ‘Rosario’, Volkswagen R1), 2) MU

1) Aangeboden door Volkswagen R GmbH. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl.
2) Ook beschikbaar voor winterbanden.
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De Arteon
Uitgave: September 2019
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar.
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

