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03Το νέο Arteon – ΣχεδίασηΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες δείχνουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς.
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05Το νέο Arteon – Σχεδίαση

Σχεδίαση Arteon:
360° πάθους.
Το νέο Arteon σας προσκαλεί να το απολαύσετε χάρη στο εντυπωσιακό 

εμπρός μέρος, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο, και τον αεροδυναμικό σχεδι-

ασμό. Παράλληλα, δύο εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν τη δυνατότητα 

εξατομίκευσης ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Ο βασικός εξοπλισμός 

περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας λεπτομέρειες και σύγχρονους προβολείς 

LED. Οι δύο εκδόσεις Arteon Elegance και Arteon R-Line ανταποκρίνονται 

ακόμα και στις μεγαλύτερες προσδοκίες χάρη στην ιδιαίτερη σχεδίαση 

και τα άριστα συνδυασμένα στοιχεία του εσωτερικού τους. Το Arteon 

Elegance διακρίνεται για τον premium χαρακτήρα, ενώ το Arteon R-Line 

υπογραμμίζει τον δυναμισμό του με σπορ λεπτομέρειες. Όποια έκδοση 

και αν επιλέξετε, όλες έχουν ένα κοινό: σχεδίαση που συναρπάζει.

1724_Arteon_K72.indd   05 04.07.17   15:06

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

01   Οι ζάντες αλουμινίου 19" «Montevideo» τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του 
νέου Arteon R-Line. Π

Arteon R-Line
Η σχεδίαση του νέου Arteon R-Line κερδίζει τα βλέμματα από κάθε 

οπτική γωνιά. Πολυάριθμα στοιχεία στο εξωτερικό, όπως το μαύρο 

γυαλιστερό πίσω σπόιλερ, τα εντυπωσιακά πίσω φώτα LED και οι 

χρωμιωμένες τραπεζοειδείς απολήξεις εξάτμισης, υπογραμμίζουν 

τον δυναμισμό του. Οι προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 20" «Rosario» 

σε χρώμα ματ Γραφίτη ολοκληρώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τη συνολική σπορ εικόνα.
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09Το νέο Arteon – Εκδόσεις εξοπλισμού

02   Η εντυπωσιακή γραμμή των προβολέων LED συνεχίζει στη χρωμιωμένη 
γρίλια του ψυγείου με λογότυπο R-Line και υπογραμμίζει το εμπρός μέρος του 
νέου Arteon R-Line. R

03   Εντυπωσιακός: ο ιδιαίτερος εμπρός προφυλακτήρας R-Line. Η υπογραφή C 
σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα δημιουργεί αντίθεση με το χρώμα του αυτοκινήτου 
και ενισχύει τη δυναμική εμφάνιση του νέου Arteon R-Line. R
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

04   Τα κορυφαία καθίσματα Top Comfort, που συνδυάζουν δέρμα «Vienna» με 
υψηλής ποιότητας Alcantara ταιριάζουν ιδανικά με την επένδυση της οροφής σε 
μαύρο χρώμα και ολοκληρώνουν τη σπορ και ταυτόχρονα κομψή συνολική εικόνα. 
Επίσης, τα εμπρος καθίσματα φέρουν το λογότυπο R-Line στην πλάτη. Το κάθισμα 
ergoComfort (με πιστοποίηση AGR) για τον οδηγό υποστηρίζει άριστα την πλάτη 
και προσφέρει άνεση ακόμα και σε μεγάλες διαδρομές. R

05   Ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα: Οι λωρίδες μαρσπιέ σε ανοξείδωτο χάλυβα 
με επιγραφή R-Line. R

06   Το εσωτερικό του νέου Arteon R-Line εντυπωσιάζει όχι μόνο χάρη στην εμφά-
νισή του αλλά και χάρη στην υφή του. Για παράδειγμα, με το δερμάτινο πολυλει-
τουργικό τιμόνι με λογότυπο R-Line και διακοσμητικές ραφές καθώς και τα προαι-
ρετικά διακοσμητικά στοιχεία «Silver Rise» σε αλουμίνιο. Επίσης, τα προαιρετικά 
διαθέσιμα κορυφαία καθίσματα άνεσης σε δέρμα «Nappa» με εσωτερικές πλαϊνές 
επιφάνειες καθισμάτων σε «Carbon Style»*, με διακοσμητικές ραφές και πτυχές 
καθώς και ενσωματωμένο λογότυπο R-Line στα μπροστινά καθίσματα, σας προ-
σκαλούν να απολαύσετε την κάθε διαδρομή με όλες τις αισθήσεις. Π

*Δέρμα χωρισμένο σε φύλλα.
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01   Το κάλυμμα του εξωτερικού καθρέφτη σε ματ χρώμιο δημιουργεί κομψή αντί-
θεση με τις γυαλιστερές λωρίδες χρωμίου στα παράθυρα των θυρών. Το ενσωμα-
τωμένο στον εξωτερικό καθρέφτη φλας φροντίζει για επιπλέον ορατότητα. E

Arteon Elegance
Η αεροδυναμική σιλουέτα του νέου Arteon Elegance 

εντυπωσιάζει με την πρώτη ματιά, και όχι μόνο. Ταυ-

τόχρονα κάθε λεπτομέρεια μεταδίδει ένα σαφές σχε-

διαστικό μήνυμα. Όπως για παράδειγμα οι περιμετρικές 

λωρίδες χρωμίου και τα καλύμματα των εξωτερικών 

καθρεφτών που δημιουργούν αντίθεση σε ματ χρώμιο. 

Οι προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 19" «Chennai» και 

η επιγραφή Elegance στα πλευρικά τμήματα ολοκλη-

ρώνουν ιδανικά τη συνολική εικόνα.

Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
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02   Τα μοντέρνα πίσω φώτα τεχνολογίας LED χαρίζουν στο νέο Arteon Elegance 
εντυπωσιακή εμφάνιση. Η ρέουσα κίνηση του φωτός των δυναμικών φλας τραβάει 
τα βλέμματα. E R

03   Οι ζάντες αλουμινίου 18" «Muscat» που ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό 
εγγυώνται μια παρουσία γεμάτη στιλ. E

04   Η επιγραφή Elegance στο πλάι δένει κομψά με τις λεπτομέρειες χρωμίου 
στους εξωτερικούς καθρέφτες και τα παράθυρα των θυρών. E

Το νέο Arteon – Εκδόσεις εξοπλισμού
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

05   Το πολυτελές εσωτερικό εντυπωσιάζει με τη σχεδίασή του και τα υλικά κορυφαίας επιλογής. Ο εσωτερικός 
φωτισμός Ambiente σε συνδυασμό με τα διακοσμητικά στοιχεία σε «Ματ αλουμίνιο» προσδίδουν έναν ιδιαίτερο 
τόνο. Ε

06   Καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε το υψηλό επίπεδο άνεσης: Το κάθισμα ergoComfort σε δέρμα «Nappa» 
στα χρώματα Γκρι Mistral και Γκρι Raven με διακοσμητικές ραφές που δημιουργούν αντίθεση. Χάρη στη ρύθμιση 
14 διαδρομών με λειτουργία μασάζ και μνήμης εξασφαλίζεται μέγιστη δυνατή χαλάρωση, ήδη πολύ πριν φθά-
σετε στον προορισμό σας. Π
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19Το νέο Arteon – Εκδόσεις εξοπλισμού
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Arteon
Το νέο Arteon διαθέτει μοναδική σχεδίαση, που δεν σε αφήνει να απο-

τραβήξεις το βλέμμα. Για παράδειγμα, οι προβολείς LED με τα φώτα 

ημέρας LED, που ενσωματώνονται φυσικά στο εντυπωσιακό μπροστινό 

μέρος του νέου Arteon. Ή οι λωρίδες χρωμίου στα παράθυρα των θυ-

ρών, που υπογραμμίζουν την κομψή γραμμή οροφής του Coupe Grand 

Tourismo. Όταν το βλέμμα φτάνει στο δυναμικό πίσω μέρος με τα 

εντυπωσιακά πίσω φώτα LED, σας προκαλεί να το θαυμάσετε πάλι, 

ξεκινώντας από εμπρός.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
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01   Καθαρές γραμμές και υψηλής ποιότητας υλικά φροντίζουν για την εξαιρετικά ευχάριστη ατμόσφαιρα στον 
ευρύχωρο εσωτερικό χώρο του νέου Arteon. Όμορφες λεπτομέρειες, όπως τα διακοσμητικά ένθετα «New 
Brushed Design», τονίζουν την κομψή σχεδίαση του εσωτερικού. Στα κορυφαία καθίσματα Comfort σε ύφασμα 
«Sideways» σε Μαύρο Titan, κάθε διαδρομή γίνεται απολαυστική. Β 

02   Το σύστημα τριζωνικού κλιματισμού «Air Care Climatronic» που ανήκει στον βασικό εξοπλισμό διατηρεί 
την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος καταγράφει παράγοντες, όπως για παρά-
δειγμα την ηλιακή ακτινοβολία, την εξωτερική και εσωτερική θερμοκρασία και την υγρασία, και μεταβάλλει 
αντίστοιχα τον όγκο ροής του ψυχρού αέρα. Β 

Το νέο Arteon – Εκδόσεις εξοπλισμού

1724_Arteon_K72.indd   21 04.07.17   15:06
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23Το νέο Arteon – Άνεση

Τραβά τα βλέμματα.
Τα χαρακτηριστικά του νέου Arteon είναι τόσο εντυπωσιακά όσο και το 

ίδιο το αυτοκίνητο. Μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μοναδική εμπειρία 

που ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις.
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Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
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01   Ταξιδέψτε ανάλαφρα: Ο ευρύχωρος ακόμα και για Coupe Grand Tourismo 
χώρος αποσκευών, με 563 λίτρα προσφέρει επαρκή χώρο και για τις αποσκευές 
σας. Β E R

02   Η μεγάλη πίσω πόρτα που περιλαμβάνει ολόκληρο το πίσω μέρος, δεν κυρι-
αρχεί απλώς και μόνο στη δυναμική σχεδίαση του πίσω μέρους του νέου Arteon. 
Όταν είναι ανοιχτό, καθιστά επίσης εφικτή την άνετη πρόσβαση στον χώρο απο-
σκευών. Β E R

03   Με το νέο Arteon ξεκινά μια χαλαρή διαδρομή 
ήδη πριν την εκκίνηση του αυτοκινήτου. Χάρη στη 
λειτουργία «Easy Open»* αρκεί μια μικρή κίνηση με 
το πόδι κάτω από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου για 
να ανοίξει το ηλεκτρικό καπό χώρου αποσκευών. Με 
το ηλεκτρικό κλείσιμο με χρονοκαθυστέρηση η πόρτα 
του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα, έτσι ώστε 
να γίνει άνετα η φόρτωση και εκφόρτωση. Π

*Διατίθεται μόνο για τις εκδόσεις Elegance και R-Line.
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Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

1724_Arteon_K72.indd   24 04.07.17   15:06



04

05

06

08

07

27

05   Με το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι²⁾ έχετε όλες τις χρήσιμες οδηγικές πληροφορίες στα χέρια σας. 
Στην υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη TFT 12,3" (31 cm) του Ψηφιακού και Διαδραστικού Πίνακα Οργάνων 
(Active Info Display) θα βρείτε άμεσα στο οπτικό σας πεδίο το στροφόμετρο, το κοντέρ και τον χιλιομετρητή 
αλλά και δεδομένα οδήγησης ή την οπτική απεικόνιση των συστημάτων υποβοήθησης που διαθέτετε. Η ένδειξη 
μπορεί να εξατομικευτεί ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Β E R

06   To Head-up Display¹⁾ εμφανίζει τις πληροφορίες οδήγησης στο οπτικό σας πεδίο. Ταχύτητα, σήματα κυκλο-
φορίας, δραστηριότητα των συστημάτων υποβοήθησης καθώς και υποδείξεις προειδοποίησης και πλοήγησης 
εμφανίζονται άμεσα μπροστά από το μπροστινό παρμπρίζ. Έτσι μπορείτε να διαβάζετε αμέσως τα πάντα και να 
διατηρείτε ωστόσο τη συγκέντρωση στον δρόμο. Η οθόνη στην οποία απεικονίζονται τα δεδομένα μπορεί προ-
αιρετικά να βυθιστεί μέσα στον πίνακα οργάνων και να κλείσει εφαρμοστά. Π

07 – 08   Το σύστημα κλιματισμού «Air Care Climatronic» με ρύθμιση θερμοκρασίας 3 ζωνών επιτρέπει τόσο 
στον οδηγό όσο και στον συνοδηγό, καθώς και στους επιβάτες στα πίσω καθίσματα, να απολαμβάνουν την 
ατομική θερμοκρασία ευεξίας ανεξάρτητα μεταξύ τους. Β E R

1) Διατίθεται μόνο για Elegance και R-Line.
2) Για το Elegance διατίθεται και θερμαινόμενο. 

Το νέο Arteon – Άνεση
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

04   Η κομψή πανοραμική-ανακλινόμενη/συρόμενη οροφή¹⁾ του νέου Arteon αποτελείται από ένα στοιχείο 
κρυστάλλου που διαθέτει ηλεκτρική λειτουργία ανύψωσης και ώθησης. Δεν διασφαλίζει απλώς ανώτερη 
εξωτερική αισθητική και γοητευτική θέα προς τα έξω, η είσοδος του φωτός δημιουργεί επίσης ένα αίσθημα 
ευρυχωρίας. Π
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09   Ως οδηγός, κάθεστε σε ένα κάθισμα ergoComfort που υποστηρίζει βέλτιστα την πλάτη και επιπλέον διαθέ-
τει λειτουργία μασάζ και μνήμης. Στα μπροστινά καθίσματα μπορείτε επίσης να απολαύσετε έναν ενεργό 
κλιματισμό: Ο ευχάριστος αερισμός διασφαλίζεται με ανεμιστήρες που ωθούν απαλά τον αέρα προς το σώμα, 
επηρεάζοντας έτσι τη θερμοκρασία κατά βούληση. Η υγρασία και η θερμότητα απομακρύνονται μέσω ειδικά 
διαμορφωμένων καναλιών αέρα στα αφρώδη υλικά των καθισμάτων, ώστε να αισθάνεστε απόλυτα άνετα 
ακόμα και σε μεγάλες διαδρομές. Π

10 – 11   Στο νέο Arteon σας περιμένει άνεση επιπέδου πρώτης θέσης σε όλα τα καθίσματα. H σειρά των πίσω 
καθισμάτων προσφέρει στους συνεπιβάτες σας μεγάλη ελευθερία στον χώρο των ποδιών και της κεφαλής. Το 
κεντρικό υποβραχιόνιο σε ανάπτυξη διαθέτει διπλή ποτηροθήκη. Μέσω του κεντρικού υποβραχιόνιου πίσω, 
αποκτάτε πρόσβαση στον χώρο αποσκευών. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μεταφέρετε άνετα αντικείμενα 
μεγάλου μήκους, χωρίς να χρειάζεται να διπλώσετε την πλάτη των πίσω καθισμάτων. E R
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01   Το Gesture Control (ανέπαφος χειρισμός) καθιστά 
ακόμα πιο άνετο τον χειρισμό του «Discover Pro»*. 
Έτσι, για παράδειγμα, με μια απλή κίνηση του χεριού 
αλλάζετε ραδιοφωνικούς σταθμούς, μουσικά κομμά-
τια και φωτογραφίες. R

02   Το ακριβές και συντονισμένο στο εσωτερικό ηχο-
σύστημα «DYNAUDIO Confidence» με ήχο Surround, 
δέκα ηχεία, κεντρικό ηχείο και Subwoofer, καθώς και 
συνολική ισχύ 700 Watt, προσφέρει μια φανταστική 
ακουστική εμπειρία και εξαιρετικό ήχο με δυνατότητα 
εξατομίκευσης. Π

03-04   Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Pro»* 
είναι το σύστημα Infotainment για απαιτητικούς. 
Στοιχείο που προσελκύει ιδιαίτερα τα βλέμματα: η 
κομψή γυάλινη υπερκατασκευή, που χαρίζει στην 
οθόνη αφής μεγέθους 9,2" (23,4 cm) την εμφάνιση 
και την αφή ενός τάμπλετ ανώτερης ποιότητας. R

05   Το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media» 
σας υποστηρίζει στο νέο σας Arteon, για να βρίσκετε 
την καλύτερη διαδρομή προς τον προορισμό σας. 
Χάρη στην ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth, οι 

τηλεφωνικές συνομιλίες με hands-free γίνονται ακόμα 
πιο άνετες. Επίσης το «Discover Media» διαθέτει οθό-
νη αφής TFT 8" για εύκολο χειρισμό, CD-Player, μία 
θύρα USB για συσκευές Apple, καθώς και δύο υποδο-
χές καρτών SD για την αναπαραγωγή αρχείων MP3 
και WMA. B E

* Βασικός εξοπλισμός για την έκδοση R-Line. Προαιρετικός εξοπλισμός 
για την έκδοση Elegance.
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Επιταχύνει την ανταλλαγή δεδομένων.
Νέους δρόμους δεν ακολουθεί μόνο η σχεδίαση του νέου Arteon. Στο εσωτερικό σας 

περιμένουν επίσης τα πιο καινοτόμα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης, καθώς 

και το ανώτερης ποιότητας προαιρετικό ηχοσύστημα «DYNAUDIO Confidence».
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1)  Για τη χρήση του Car-Net «Security & Service» πρέπει να συναφθεί online ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Για να μπορεί ο πελάτης 
να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια ισχύος, έχει στη διάθεσή του προθεσμία 90 ημέρες μετά την παράδοση για την εγγραφή του 
αυτοκινήτου στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net. Η υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης είναι ενεργοποιημένη ήδη από την παράδοση 
του αυτοκινήτου χωρίς εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Car-Net μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες 
είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη 
διάρκεια του συμβολαίου. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής Car-Net App απαιτείται ένα smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και 
μια κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τη-
λεφωνίας σας. Μέσω της αποστολής ή λήψης πακέτων δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μπορεί, αναλόγως της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής 
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Περισ-
σότερες πληροφορίες για το Car-Net Security & Service θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο συνεργάτη 
της Volkswagen, πληροφορίες για τους όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

2)  Η mobile online υπηρεσία (Car-Net) μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με τον προαιρετικό εξοπλισμό «Discover Media» και «Discover Pro». Επίσης 
απαιτείται ένα κινητό τερματικό (π.χ. smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας ως WLAN hotspot. Εναλλακτικά, ένα κινητό τηλέφωνο με remote 
SIM Access Profile (rSAP) ή μία κάρτα SIM με επιλογές κλήσεων και δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το interface του κινητού τηλεφώνου 
στην επιλογή «Premium». Η υπηρεσία Car-Net διατίθεται μόνο με ένα υπάρχον πρόγραμμα κινητού ή κάποιο άλλο που θα συμφωνήσετε με τον 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας, και μόνο εντός περιοχής κάλυψης του συγκεκριμένου δικτύου. Πρόσθετα τέλη (π.χ. χρεώσεις περιαγωγής – roaming) 
μπορεί να προκύψουν όταν λαμβάνετε δεδομένα από το internet, ανάλογα με το πρόγραμμα χρεώσεων του κινητού σας και κυρίως όταν 
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία στο εξωτερικό. Λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία Car-Net, σας συνιστούμε να επι-
λέξετε ένα πρόγραμμα λήψης απεριόριστων δεδομένων με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Ανεξάρτητο συμβόλαιο με τη Volkswagen AG 
πρέπει να υπογραφεί online για τη χρήση του Car-Net. Μετά την παράδοση του οχήματος, ο πελάτης έχει 90 ημέρες για να εγγράψει το όχημα 
στο www.volkswagen.com/Car-Net. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας Car-Net μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Η υπηρεσία διατίθεται 
σύμφωνα με τη διάρκεια του συμβολαίου και μπορεί να υποστεί πιθανές αλλαγές περιεχομένου στο διάστημα αυτό. Περισσότερες πληροφορίες 
για το Car-Net θα βρείτε στο www.volkswagen.com/Car-Net και στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Volkswagen. Για πληροφορίες σχετικά 
με το πρόγραμμα τηλεφωνίας σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

3)  Το «Car-Net App-Connect» περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Mirror-Link™, Apple CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολο-
γιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Το Car-Net App-Connect υποστηρίζεται ήδη από πολλά κινητά τηλέφωνα και η Volkswagen συνερ-
γάζεται στενά με μεγάλους κατασκευαστές Smartphone για την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών του Car-Net App-Connect. Ενημερωμένες 
πληροφορίες για τη συμβατότητα νέων και ήδη υφιστάμενων στην αγορά κινητών τηλεφώνων βρίσκετε στην ιστοσελίδα www.volkswagen.de/
mobiltelefon. 

4) Διατίθεται μόνο για τις εκδόσεις Elegance και R-Line. Στην Ευρώπη, η προετοιμασία κινητού τηλεφώνου «Business» είναι συμβατή με LTE.
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06 | 08   Με τις online υπηρεσίες Car-Net «Security & Service»¹⁾ έχετε πρόσβαση 
από το κινητό σας τηλέφωνο σε σημαντικές πληροφορίες του οχήματός σας, κα-
θώς και απευθείας σύνδεση με τη Volkswagen. Επίσης, με την υπηρεσία κλήσης 
έκτακτης ανάγκης είστε πλήρως καλυμμένοι και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Β E R

07   Με το Car-Net Guide & Inform²⁾ παραμένετε καλύτερα ενημερωμένοι καθ’ 
οδόν. Αν, για παράδειγμα, δημιουργηθεί ή πάψει να υπάρχει κυκλοφοριακή συμφό-
ρηση, θα πληροφορηθείτε σχετικά σε πραγματικό χρόνο και η διαδρομή σας θα 
προσαρμοστεί αυτόματα. Χάρη στην online αναζήτηση ειδικών προορισμών μπο-
ρείτε επίσης να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος κοντά σας, χώρους στάθμευσης ή 
το πλησιέστερο πρατήριο καθώς και τις τιμές καυσίμων. Β E R

09   Η προεγκατάσταση Bluetooth «Comfort» καθιστά εφικτές τις χαλαρές συνο-
μιλίες κατά την οδήγηση. Ιδιαίτερα πρακτική: Η θήκη που βρίσκεται ενσωματωμέ-
νη στην κεντρική κονσόλα, με επαγωγική σύνδεση με την εξωτερική κεραία και 

λειτουργία φόρτισης μέσω USB. Το σύστημα ανοιχτής ακρόασης ενδείκνυται για 
ιδιαίτερα καθαρή λήψη χωρίς παρεμβολές, ενώ ο χειρισμός του γίνεται άνετα 
μέσω της ένδειξης πολλαπλών λειτουργιών, ενός τιμονιού πολλαπλών λειτουργιών 
ή της οθόνης αφής του ραδιοφώνου. Διαθέτει επιπλέον μία ακόμα θύρα USB στο 
κεντρικό υποβραχιόνιο για εξωτερικές συσκευές. Π

10   Car-Net App-Connect³⁾ – τρεις καινοτόμες τεχνολογίες με τις οποίες μπορείτε 
να φέρετε εύκολα τις εφαρμογές του smartphone σας στην οθόνη αφής του 
συστήματος Infotainment: MirrorLink™, Apple CarPlay™ και Android Auto™ 
της Google. Έτσι μπορείτε να χειρίζεστε τις σημαντικότερες λειτουργίες του 
Smartphone σας σε ό,τι αφορά τηλέφωνο, ειδήσεις και μουσική και κατά τη διάρ-
κεια της διαδρομής: πολύ απλά, με ασφάλεια και άνετα μέσω της οθόνης του 
συστήματος Infotainment. B E R

(χωρίς εικόνα)   H προεγκατάσταση Bluetooth «Business» LTE/4G⁴⁾ ικανοποιεί τις 
πιο υψηλές απαιτήσεις άνεσης. Μπορεί να αποκτά πρόσβαση μέσω σύνδεσης 
«Bluetooth rSAP» ή μέσω της υποδοχής κάρτας SIM ασύρματα στην κάρτα SIM 
του κινητού τηλεφώνου σας. Μέσω της σύνδεσης με την κεραία του αυτοκινήτου 
αποκτάτε πολύ άνετα την καλύτερη δυνατή λήψη και χάρη στην ενσωματωμένη 
λειτουργία WLAN, πρόσβαση στο διαδίκτυο για έως επτά τελικές συσκευές. Π
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Παρατηρεί τα πάντα κάθε στιγμή.
Μεγάλη ικανότητα προσοχής: Το νέο Arteon πείθει με την ανώτερης ποιότητας σχεδίαση και την οδηγική 

απόλαυση, ενώ διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στον βασικό εξοπλισμό.

01   Απολαύστε τα πλεονεκτήματα των συστημάτων υποβοήθησης του βασικού 
εξοπλισμού όπως το σύστημα ενεργής υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας «Lane 
Assist». Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή ατυχημάτων λόγω ακούσιας εξόδου από 
το οδόστρωμα.¹⁾ Έτσι η οδήγηση – π.χ. σε αυτοκινητόδρομους – γίνεται πιο ασφα-
λής και πιο άνετη. Β E R

02   Μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση χάρη στους έξυπνους προβολείς με καινοτόμες 
λειτουργίες και πρωτοπόρο τεχνολογία LED. Όπως, π.χ., η προαιρετική δυναμική 
ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Dynamic Light Assist»²⁾, με την οποία μπορείτε 
με ταχύτητα πάνω από 60 km/h να οδηγείτε μόνιμα με τη μεγάλη σκάλα φώτων – 

χωρίς να θαμπώνετε την αντίθετα κινούμενη κυκλοφορία. Μια κάμερα μπορεί να 
αναγνωρίσει προπορευόμενα ή αντίθετα κινούμενα αυτοκίνητα και απενεργοποιεί 
αντίστοιχες περιοχές του φωτός.¹⁾ Π

03   Η λειτουργία «Area View»²⁾ σας προσφέρει μια προβολή 360° του περιβάλλο-
ντος χώρου του νέου σας Arteon. Στο σύστημα Infotainment βλέπετε τις εικόνες 
από τις τέσσερις κάμερες, αποκτώντας έτσι μια προοπτική που δύσκολα θα είχατε 
από τη θέση του οδηγού.¹⁾ Πρόκειται για κάτι που χαρίζει ιδιαίτερη άνεση, όταν 
έχετε περιορισμένο χώρο ή ορατότητα. Π

04   Το αυτόνομο σύστημα υποβοήθησης «Emergency 
Assist» ενεργοποιείται και αναλαμβάνει τη διεύθυνση 
του αυτοκινήτου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που 
αφορά την υγεία¹⁾ του οδηγού. Αν το σύστημα παρά 
την προειδοποίηση δεν διαπιστώσει κάποια αντίδρα-
ση από τον οδηγό, προσπαθεί να παρακινήσει τον 
οδηγό να δράσει ξανά, αλλά και να προειδοποιήσει 
τους συνεπιβάτες και άλλους συμμετέχοντες στην 
κυκλοφορία. Αν δεν αναληφθεί η διεύθυνση, το αυτο-
κίνητο οδηγείται με τη βοήθεια του συστήματος υπο-
βοήθησης αλλαγής λωρίδας «Side Assist» στη δεξιά 
λωρίδα κυκλοφορίας και επιβραδύνεται μέχρι να ακι-
νητοποιηθεί.¹⁾ Π

05   Το ενεργό σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστα-
σης «ACC» (Adaptive Cruise Control), σας βοηθά 
να διατηρείτε μια μέγιστη ταχύτητα³⁾ που έχετε 
ρυθμίσει εκ των προτέρων καθώς και μια ελάχιστη 
απόσταση από το προπορευόμενο αυτοκίνητο. Η πε-
ραιτέρω εξέλιξη του συστήματος περιλαμβάνει τη λει-
τουργία προνοητικής ρύθμισης της ταχύτητας και της 
απόστασης «Predictive ACC» που αξιοποιεί τα δεδομέ-
να από το σύστημα πλοήγησης, τους αισθητήρες και 
τις κάμερες και υπολογίζει την ιδανική ταχύτητα στις 
στροφές,¹⁾ ενώ προσαρμόζει την ταχύτητα του αυτοκι-
νήτου ανάλογα με τα όρια ταχύτητας ή την κυκλοφορι-
ακή συμφόρηση, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο 
άνεσης αλλά και την κατανάλωση.¹⁾ Β E R

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Διατίθεται μόνο για τις εκδόσεις Elegance και R-Line.
3) Με μέγιστη ταχύτητα 210 km/h. 
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09   Προσέχει εσάς – και τους άλλους: Το σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος 
χώρου «Front Assist» συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας πέδησης έκτακτης 
ανάγκης με αναγνώριση πεζών μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της σφοδρότη-
τας του ατυχήματος ή – στην ιδανική περίπτωση – στην αποφυγή του ατυχήματος. 
Μπορεί να αναγνωρίσει πεζούς και οχήματα στο οδόστρωμα και προειδοποιεί 
εγκαίρως τον οδηγό. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αντίδραση, το όχημα ξεκινάει 
ένα φρενάρισμα ανάγκης.²⁾ Β E R

10   Μεγαλύτερη άνεση, ακόμη και σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το αυτόνομο 
σύστημα υποβοήθησης κυκλοφοριακής συμφόρησης παρέχει τη δυνατότητα άνε-
της οδήγησης σημειωτόν σε καταστάσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης και συμβάλλει 
στην αποφυγή τυπικών ατυχημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης.²⁾ Το σύστημα δι-
ατηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και σε συνδυασμό με το κιβώτιο 
ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο. Π

11   Είναι ωραίο να μπορεί κανείς να σταθμεύσει άνετα. Είναι ακόμα πιο ωραίο να 
μην χρειάζεται να το κάνει ο ίδιος. Το αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευ-
σης «Park Assist» καθοδηγεί αυτόνομα το αυτοκίνητο κατά τη στάθμευση σε πα-
ράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης.²⁾ Ο οδηγός χειρίζεται μόνο το πεντάλ 
γκαζιού, το φρένο και το σύστημα αλλαγής ταχυτήτων. Β E R

1) Διατίθεται μόνο για Elegance και R-Line σε συνδυασμό με προβολείς LED High και λειτουργία πλοήγησης.
2) Εντός των ορίων του συστήματος.
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06   Οι προβολείς Predictive LED¹⁾ φροντίζουν για καλύτερη ορατότητα και ασφά-
λεια. Με την προνοητική τους ρύθμιση φωτίζουν τη στροφή προτού στρίψετε το 
τιμόνι. Έτσι βλέπετε -και σας βλέπουν- καλύτερα σε διαδρομές με στροφές. R

07   Η ηλεκτρονικά προσαρμοζόμενη ρύθμιση ανάρτησης DCC προσαρμόζεται 
διαρκώς στο οδόστρωμα και στην οδική κατάσταση. Εκτός από τα τρία προκαθο-
ρισμένα προφίλ οδήγησης «Comfort», «Normal» και «Sport», το μενού Individual 
σας δίνει τη δυνατοτητα 43 ρυθμίσεων του μηχανισμού τροχών και ανάρτησης 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ανά πάσα στιγμή 
 ύψιστος βαθμός άνεσης σε συνδυασμό με τη βέλτιστη δυναμική οδήγηση. R

08   Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών καταγράφει μέσω του Ηλε-
κτρονικού Προγράμματος Ευστάθειας και του συστήματος παρατήρησης περιβάλ-
λοντα χώρου «Front Assist» κρίσιμες καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυ-
χήματος. Με προαιρετικούς αισθητήρες στο πίσω μέρος του οχήματος μπορούν 
να καταγραφούν επίσης αυτοκίνητα που πλησιάζουν από την πίσω πλευρά. Αν το 
σύστημα αναγνωρίσει μια τέτοια κατάσταση, οι επιβάτες του αυτοκινήτου και το 
αυτοκίνητο προετοιμάζονται για ένα πιθανό ατύχημα: Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας 
τεντώνονται και ο οδηγός και ο συνοδηγός σταθεροποιούνται. Τα ανοιχτά παρά-
θυρα και η συρόμενη οροφή κλείνουν μέχρι ένα μικρό διάκενο για την καλή λει-
τουργία των αερόσακων.²⁾ B E R
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Κινητήρες

1)  Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις νομικά προδιαγραφόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμέ-
νο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων 
οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου εκ μέ-
ρους του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες). 
Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (προσαρτώμενα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του 
οχήματος, όπως, π.χ., βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
τις τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν όταν αναφέρεται το εύρος σε συ-
νάρτηση με την επιλεγμένη μορφή των ελαστικών και των προαιρετικών εξοπλισμών. Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ στην εκάστο-
τε ισχύουσα διατύπωση: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίσημη κατανάλωση καυσίμου και τις επίσημα καθορισμένες εκπομπές CO₂ 
νέων επιβατικών οχημάτων μπορείτε να βρείτε στο «Εγχειρίδιο κατανάλωσης καυσίμου, εκπομπών CO₂ και κατανάλωσης ενέργειας νέων επιβατι-

κών οχημάτων», το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης και στη διεύθυνση DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, 
Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, Deutschland ή στη διεύθυνση www.dat.de. 

2)  Το σύστημα «Selective Catalytic Reduction» περιλαμβάνει ένα πρόσθετο υλικό λειτουργίας το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται είτε από εσάς είτε 
από τον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen μετά από έναν ορισμένο αριθμό χιλιομέτρων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο έντυπο 
«Τεχνολογία και τιμές».

Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με Super μηδενικού θείου ROZ 95 σύμφωνα με DIN EN 228. Χρησιμοποι-
είται ποιότητα καυσίμου αμόλυβδης με ROZ 95 με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη της τάξης του 10 τοις εκατό (E10). Λεπτομερείς πληροφορίες 
για τη συμβατότητα καυσίμων E10 θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com ή www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. 

Βενζινοκινητήρες 206 kW (280 PS) 2.0 TSI
4MOTION

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: –
εντός/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος –
με κιβώτιο ταχυτήτων DSG: 7 ταχυτήτων
εντός/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 9,2/6,1/7,3
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: –
με κιβώτιο ταχυτήτων DSG: 164

Πετρελαιοκινητήρες 110 kW (150 PS) TDI SCR²⁾ 176 kW (240 PS) TDI SCR
4MOTION

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: – –
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος – –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 7 ταχυτήτων 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 5,3-5,4/3,9-4,0/4,4-4,5 7,1/5,1/5,9
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: – –
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: 114-116 152
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02   Η μεμβράνη προστασίας εσωτερικού μαρσπιέ. Αποτελεί μια χρήσιμη λεπτομέ-
ρεια που προστατεύει τη βαφή των μαρσπιέ των θυρών που καταπονούνται έντο-
να στην μπροστινή και πίσω περιοχή επιβίβασης από γρατζουνιές και ζημιές. Π

03   Τα εντυπωσιακά καλύμματα για τα πεντάλ από ματ ανοξείδωτο ατσάλι τοπο-
θετούνται εύκολα και ενθουσιάζουν με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή τους, ενώ 
η αντιολισθητική τους επίστρωση εγγυάται τέλεια πρόσφυση. Το ηλεκτρονικό πε-
ντάλ γκαζιού περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης. Π

04   Το σετ με πατάκια παντός καιρού με ακριβείς διαστάσεις και επιγραφή Arteon 
στα μπροστινά πατάκια απωθεί τις ακαθαρσίες και την υγρασία. Το ενσωματωμένο 
σύστημα στερέωσης συνδέει τα μπροστινά πατάκια με το δάπεδο του οχήματος, 
έτσι ώστε να μη φεύγουν από τη θέση τους. Π

05   Με το φορητό σετ εσπρέσο έχετε πάντα το μικρό σας Cafe μαζί σας στο αυτο-
κίνητο. Η μηχανή συνδέεται στην πρίζα 12 V που υπάρχει στο εσωτερικό του αυτο-
κινήτου. Στο σετ περιλαμβάνονται δύο ανθεκτικά στη θραύση φλιτζάνια εσπρέσο, 
μια πετσέτα φαγητού, 25 φακελάκια εσπρέσο, καθώς και μια κομψή και πρακτική 
θήκη για το σετ. Π
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Αξεσουάρ 
Volkswagen 
Το νέο Arteon διαθέτει ιδιαίτερη σχεδίαση και προ-

σφέρει μέγιστη άνεση ήδη με τον βασικό εξοπλισμό. 

Με τα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen έχετε τη δυνατό-

τητα να διαμορφώσετε το νέο σας Arteon σύμφωνα 

με τις ανάγκες σας. Την πλήρη γκάμα μας θα τη 

βρείτε στο έντυπο «Κατάλογος Γνήσιων Αξεσουάρ 

Volkswagen» στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο 

Έμπορο Volkswagen. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε επίσης να βρείτε στη διεύθυνση 

www.volkswagen.com.

Τα αξεσουάρ της Volkswagen κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χα-
ρακτηριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.

01   Το βαμμένο σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα σπόιλερ στο πίσω καπό (όπως στο 
νέο Arteon R-Line) προσδίδει εντονότερο σπορ χαρακτήρα, τονίζει τις γραμμές 
του και επιμηκύνει δυναμικά το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η αεροδυναμική του 
σχεδίαση φροντίζει για μειωμένη άνωση στο πίσω μέρος και βελτιώνει την οδηγι-
κή συμπεριφορά. Η εξίσου ελκυστική προστατευτική λωρίδα για το πίσω καπό σε 
οπτική γυαλιστερού χρωμίου προσφέρει επίσης πρακτική προστασία για το κατώ-
φλι του πίσω καπό. Π
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06 – 10   Μία βάση, πολλές δυνατότητες: Το καινοτόμο 
σύστημα ταξιδιού και άνεσης που αποτελείται από 
διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πά-
ντα και συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και ξεκάθα-
ρο εσωτερικό. Αποτελείται από ένα βασικό στοιχείο, 
το οποίο στερεώνεται ανάμεσα στις μπάρες των προ-
σκέφαλων των μπροστινών καθισμάτων και από προ-
αιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία. Έτσι από 
τώρα και στο εξής θα ταξιδεύετε πάντα στην πρώτη 
θέση, για παράδειγμα, με τη φορητή κρεμάστρα ρού-
χων, το ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, την περι-
στρεφόμενη βάση για τάμπλετ διάφορων κατασκευα-
στών ή το ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι με 
ποτηροθήκες. Π

11   Το παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT με αφαιρούμενη πλάτη. Τα παιδιά με βάρος 15 
έως 36 κιλά (περ. 3 έως 12 ετών) μετακινούνται με το αυτοκίνητο με ασφάλεια και 
άνεση χάρη στο καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο στήριγμα ύπνου, καθώς και στις ξεχωρι-
στές δυνατότητες ρύθμισης ύψους και κλίσης. Η στερέωση του καθίσματος γίνεται 
στα σημεία στερέωσης ISOFIX του αυτοκινήτου. Το παιδί προσδένεται με μια ζώνη 
ασφαλείας τριών σημείων. Για πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα μπορείτε 
να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen. 
Πρόσθετη προστασία για τα ευαίσθητα καθίσματα προσφέρει το αντιολισθητικό
προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται εύκολα και διαθέτει πρακτικές διχτυ-
ωτές θήκες. Π
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15   Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων καθώς 
 στερεώνεται σταθερά στην οροφή του νέου σας Arteon. Οι βάσεις πλαισίου και η 
ράγα τροχών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συγκρατούν αυτόματα το ποδήλατο 
στη σωστή θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί περιορισμού ροπής στρέψης 
διασφαλίζει ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την 
ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και για την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου 
η βάση πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά αφρώδη στοιχεία. Η βάση ποδηλάτου 
έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Plus. Π

16   Η Γνήσια Volkswagen σχάρα ποδηλάτων για τον κοτσαδόρο είναι η πιο μικρή 
και ελαφριά στην κατηγορία της. Με τη σχάρα μεταφέρονται δύο ποδήλατα και 
εναλλακτικά διατίθεται και βάση για τρία. Χάρη στο πτυσσόμενο σύστημά της, μα-
ζεύει και μπορεί να αποθηκευτεί στον χώρο αποσκευών. Με τον νέο ποδοκίνητο 
διακόπτη, το άνοιγμα του συστήματος στο όχημα – ακόμα και με τοποθετημένα 
ποδήλατα – γίνεται ιδιαίτερα εύκολο, ενώ ταυτόχρονα ο χώρος αποσκευών παρα-
μένει προσβάσιμος. Η σχάρα ασφαλίζει αυτόματα όταν ανυψώνεται. Περιλαμβά-
νεται πρακτική θήκη μεταφοράς. Π
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12   Πλήρως εξοπλισμένοι καθ’ οδόν – χάρη στα συστήματα φορέων των Αξεσουάρ 
Volkswagen. Τη βάση γι’ αυτό αποτελούν οι μπάρες οροφής από αεροδυναμικά 
διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου, που ταιριάζουν απόλυτα στην οροφή και στις 
οποίες μπορούν να συναρμολογηθούν πανεύκολα, π.χ., οι βάσεις σανίδων του Surf, 
ποδηλάτων, σκι και Snowboard. Π

13   Η βάση σκι και Snowboard. Έως και έξι ζευγάρια πέδιλα σκι ή τέσσερα 
Snowboards μπορούν να μεταφερθούν με αυτήν πάνω στην οροφή του αυτοκινή-
του. Η βάση τοποθετείται εύκολα στις ράγες οροφής και διαθέτει δυνατότητα κλει-
δώματος. Χάρη στα μεγάλα πλήκτρα ανοίγματος ο χειρισμός της μπορεί να γίνεται 
ακόμη και με χοντρά γάντια. Η λειτουργία αφαίρεσης διευκολύνει τη φόρτωση και 
εκφόρτωση. Π

14   Η βάση καγιάκ. Σταθερότητα και άριστη συγκράτηση: Η βάση έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για καγιάκ έως 25 κιλά και ταιριάζει ακριβώς στο σχήμα του καγιάκ. Τέσσε-
ρα μετακινούμενα πλαστικά στηρίγματα ασφαλίζουν το καγιάκ κατά τη μεταφορά. 
Ιδιαίτερα ανθεκτικοί ιμάντες διασφαλίζουν την καλή στερέωση του καγιάκ. Π
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21   Η διαφανής προστατευτική λωρίδα για το κατώφλι φόρτωσης προστατεύει 
από φθορές κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Εφαρμόζεται στο κατώφλι 
φόρτωσης του πίσω προφυλακτήρα. Π

22   Είτε πρόκειται για τρέιλερ σκαφών είτε τροχόσπιτο – για να μεταφέρετε ένα 
ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε έναν κοτσαδόρο. Αναλόγως του μοντέλου, ο κοτσαδό-
ρος μπορεί να είναι σταθερός, αποσπώμενος ή αναδιπλούμενος. Το ηλεκτρικό σετ 
τοποθέτησης περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης και διασφαλίζει την ηλεκτρική 
παροχή, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία ενός ρυμουλκούμενου. Π

23   Τα προϊόντα φροντίδας και καθαρισμού δημιουργήθηκαν για να συνδυάζονται 
ιδανικά στο εσωτερικό και το εξωτερικό του οχήματος. Κάθε προϊόν διαθέτει 
πιστοποίηση ISO και έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το κεντρικό εργαστήριο της 
Volkswagen. Για αποτελεσματική και ταυτόχρονα φιλική προς το περιβάλλον 
φροντίδα αυτοκινήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε προϊόν, 

καθώς και με τα εποχιακά σετ φροντίδας και καθαρισμού, μπορείτε να απευθυν-
θείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Volkswagen. Π

24   Τα τέσσερα καλύμματα βαλβίδων με το λογότυπο Volkswagen προστατεύουν 
βέλτιστα τη βαλβίδα από σκόνη, ακαθαρσίες και υγρασία. Κατάλληλα για βαλβίδες 
αλουμινίου και για ελαστομεταλλικές βαλβίδες. 1 σετ = 4 τεμάχια. Π
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

17   Πλένεται εύκολα, είναι αντιολισθητικό και ανθε-
κτικό στα οξέα: Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με 
επιγραφή Arteon διατηρεί καθαρό τον χώρο απο-
σκευών σας. Χείλος ύψους 5 cm προστατεύει τον 
χώρο αποσκευών από ρύπους. Π

18   Εύκολη και ευέλικτη προστασία, με ιδανική εφαρ-
μογή: Το ένθετο χώρου αποσκευών ταιριάζει απόλυτα 
στις διαστάσεις του χώρου αποσκευών και τον προ-
στατεύει αξιόπιστα. Π

19   Το δίχτυ αποσκευών εμποδίζει την ολίσθηση των 
ελαφριών αντικειμένων και φροντίζει να παραμένουν 
τα πάντα στη θέση τους. Το υψηλής αντοχής δίχτυ 
στερεώνεται εύκολα με άγκιστρα στερέωσης στους 
δακτυλίους πρόσδεσης στον χώρο αποσκευών, που 
αποτελούν μέρος του βασικού εξοπλισμού. Π

20   Με μια τηλεσκοπική ράβδο και μια ζώνη σταθε-
ροποίησης, ο χώρος αποσκευών χωρίζεται εγκάρσια 
ή διαγώνια. Τα αντικείμενα που βρίσκονται εντός του 
χώρου ασφαλίζονται έτσι και στις δύο πλευρές. Π
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49Το νέο Arteon – Διακοσμητικά ένθετα και επενδύσεις καθισμάτων

Επενδύσεις καθισμάτων

01 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος «Sideways» Μαύρο Titan TO B

02 Επένδυση καθίσματος σε Alcantara/δέρμα «Vienna» Μαύρο Titan ΤΟ E Π

03 Επένδυση καθίσματος σε Alcantara/δέρμα «Vienna» Γκρι Mistral YR E Π

04 Επένδυση καθίσματος σε Alcantara/δέρμα «Vienna» Γκρι Raven YS E Π

05 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Nappa» Μαύρο Titan ΤΟ Π

06 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Nappa» Grigio LT Π

07 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Nappa» Γκρι Mistral/Γκρι Raven YS Π

08 Επένδυση καθίσματος σε δέρμα «Nappa» Καφέ Valencia YU Π

09 Επένδυση καθίσματος R-Line σε Alcantara/δέρμα «Vienna» Μαύρο OH R

10 Επένδυση καθίσματος R-Line σε δέρμα «Nappa Carbon Style» Μαύρο OH R Π
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Διακοσμητικά στοιχεία

01 Διακοσμητικά στοιχεία «New Brushed Design» B

02 Διακοσμητικά στοιχεία R-Line «Dark Diamond Flag»* R

03 Διακοσμητικά στοιχεία σε βουρτσισμένο αλουμίνιο Π

04 Διακοσμητικά στοιχεία σε πολύτιμο ξύλο «Silver Birch» Π

05 Διακοσμητικά στοιχεία σε αλουμίνιο «Fine Line» E

06 Διακοσμητικά στοιχεία R-Line σε αλουμίνιο «Silver Rise»* Π

* Από την Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.volkswagen.com. 

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα πρέπει να χρησιμοποιηθούν απλά ως αναφορά. Τα χρώματα που χρησιμοποιού-
νται για την εκτύπωση δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν με ακρίβεια τα πραγματικά διακοσμητικά ένθετα και 
τις επενδύσεις καθισμάτων. Οι εικόνες των καθισμάτων αναπαριστούν τη μορφή ενός καθίσματος του βασικού 
εξοπλισμού και μπορεί να διαφέρουν από τα καθίσματα πιο ακριβής έκδοσης που ενδεχομένως επιλέξετε.

Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.
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51Το νέο Arteon – Χρώματα
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Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

Χρώματα

01 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K5K B E R

02 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q0Q Π

03 Κόκκινο Chilli μεταλλικό χρώμα W0W0 Π

04 Xρυσό Kurkuma μεταλλικό χρώμα 6T6T Π

05 Ασημί Pyrit μεταλλικό χρώμα Κ2Κ2 Π

06 Γκρι Mangan μεταλλικό χρώμα 5V5V Π

07 Κόκκινο Crimson μεταλλικό χρώμα 5P5P Π

08 Μπλε Atlantic μεταλλικό χρώμα H7H7 Π

09 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T2T Π

10 Λευκό Oryx περλέ ματ χρώμα 0R0R Π

Οι απεικονίσεις είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική 
ομορφιά των χρωμάτων, των διακοσμητικών στοιχείων και των επενδύσεων καθισμάτων. 
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53Το νέο Arteon – Ζάντες
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Ζάντες και 
ελαστικά

Βασικός εξοπλισμός Arteon Β Έκδοση Arteon Elegance E Έκδοση Arteon R-Line R Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 4,4 και 7,3, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 114 και 164.

01 Ζάντες αλουμινίου 17" «Cardiff» Β

02 Ζάντες αλουμινίου 17" «Mastrand» ¹⁾ Π

03 Ζάντες αλουμινίου 17" «Merano», Αξεσουάρ Volkswagen²⁾ Π

04 Ζάντες αλουμινίου 18" «Sebring», Volkswagen R³⁾, ⁴⁾ R

05 Ζάντες αλουμινίου 18" «Muscat» E

06 Ζάντες αλουμινίου 18" «Muscat» Π

07 Ζάντες αλουμινίου 18" «Almere» Π

08 Ζάντες αλουμινίου 18" «Almere»⁵⁾ Π

09 Ζάντες αλουμινίου 19" «Chennai» Π

10 Ζάντες αλουμινίου 19" «Chennai» Π

11 Ζάντες αλουμινίου 19" «Montevideo», Volkswagen R³⁾ Π

12 Ζάντες αλουμινίου 20" «Rosario», Volkswagen R³⁾, ⁴⁾ Π

13 Ζάντες αλουμινίου 20" «Rosario», Volkswagen R³⁾, ⁴⁾ Π

1) Διατίθεται μόνο ως χειμερινός τροχός.
2) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.
3)  Μια προσφορά της Volkswagen R GmbH. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη 

διεύθυνση www.volkswagen.com.
4) Διατίθεται και για την έκδοση Elegance.
5) Διατίθεται και ως χειμερινός τροχός.

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα πρέπει να χρησιμοποιηθούν απλά ως αναφορά. Τα χρώματα 
της εκτύπωσης δεν μπορούν να αποδώσουν πλήρως τα πραγματικά χρώματα των ζαντών.

Τα αυτοκίνητά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.
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Καλώς ήλθατε
στον κόσμο 
της Volkswagen.

Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνη-
σης. Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο 
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα 
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε 
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα 
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακα-
λύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε 
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή 
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμ-
βάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Δια-
δρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά 
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμά-
στε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια 
εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον πε-
ρίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προ-
τάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt εί-
ναι ανοικτός για σας. 

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε 
στις εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της 
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές 
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα 
ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστά-
σεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης 
περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, 
οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να 
εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή 
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαί-
δευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.volkswagen-driving-experience.com.

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκ-
προσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς 
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Το νέο Arteon – Ο κόσμος της Volkswagen
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Ο απλός τρόπος για να αποκτήσετε 
το ιδανικό για εσάς αυτοκίνητο.
Με τον Online Configurator γίνεστε οι ίδιοι σχεδιαστές αυτοκινήτων. Με λίγα βήματα μετατρέπετε 

ένα Volkswagen στο αυτοκίνητο των ονείρων σας – στο PC, το Tablet ή το Smartphone σας.

Έτσι το νέο Arteon γίνεται το δικό σας νέο Arteon. 
Διαλέξτε το μοντέλο που σας ταιριάζει καλύτερα και 
επιλέξτε πολύ εύκολα μεταξύ διάφορων παραλλαγών 
εξοπλισμού, χρωμάτων, τροχών και πολλών άλλων, 
στη διεύθυνση: www.volkswagen.gr.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη δι-
άθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτη-
ριστικών χώρας μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 
Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® είναι καταχωρημένα 
σήματα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε 
άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έγγραφο, αυτό δεν σημαίνει 
πως το σήμα δεν είναι καταχωρημένο και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την 
προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 
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