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Atkreipkite dėmesį:
- Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be 

išankstinio informavimo. 
- Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. 
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. 
- Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 19.07.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios. 

Kainos
Arteon Shooting Brake

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
Plug-In Hybrid Plug-in įkraunama hibridinė sistema

Benzininiai varikliai

Plug-In Hybrid

Dyzeliniai varikliai

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

2.0 TSI OPF DSG-7 140 / 190 Elegance 44 947
2.0 TSI OPF DSG-7 140 / 190 R-Line 46 009
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 206 / 280 Elegance 54 128
2.0 TSI OPF 4Motion DSG-7 235 / 320 R 63 594

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

1.4 TSI eHybrid DSG-6 160 / 218 Elegance 51 648
1.4 TSI eHybrid DSG-6 160 / 218 R-Line 52 819

Variklis Transmisija Galia kW / AG Išpildymas Kaina EUR su PVM

2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 Elegance 45 941
2.0 TDI SCR DSG-7 110 / 150 R-Line 47 113
2.0 TDI SCR DSG-7 147 / 200 Elegance 48 860
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 Elegance 52 243
2.0 TDI SCR DSG-7 147 / 200 R-Line 49 923
2.0 TDI SCR 4Motion DSG-7 147 / 200 R-Line 53 305

Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 3

www.volkswagen.lt


Bazinė įranga

Išorės įranga  
Lengvojo lydinio ratlankiai „Muscat“ 8J x 18,  ●  

juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi 

 

AirStop® 245/45 R18 padangos,   ● ● 

pasipriešinimo riedėjimui klasė A 

 

Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ● ● ●

3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis ● ● ●

Automatinis priekinių žibintų valdymas, „Leaving home“ ir „Coming home“ funkcijos ● ● ●

Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ ● ● ●

Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas ● ● ●

Chromuotos juostos prie šoninių langų ● ● ●

Kėbulo spalvos apatinės šoninės apdailos juostos   ●

Chromuotos apatinės šoninės apdailos juostos ● ● 

   

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Arteon Shooting Brake

Elegance R-Line R
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Vidaus įranga  
Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ ● ● ●

Komfortiškos priekinės sėdynės su reguliuojamomis juosmens atramomis, elektra reguliuojama juosmens atrama vairuotojo pusėje ● ● ●

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ● ● ●

„ergoComfort“ vairuotojo sėdynė su atlošo reguliavimu elektra ● ● ●

Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su viduriniu ranktūriu ir negabaritinių daiktų pakrovimo įtaisu ● ● ●

Oda aptrauktas sportinis daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ir pavarų perjungimo galimybe ● ● 

Oda aptrauktas sportinis šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ir pavarų perjungimo galimybe   ●

Priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže, 2 ventiliacinės angos gale ● ● ●

Dekoratyviniai intarpai iš eukalipto brangmedžio prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●  

Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Silver Rise“ prietaisų panelyje ir durų apmušimuose  ● 

Dekoratyviniai intarpai „Black Carbon“ prietaisų panelyje ir durų apmušimuose   ●

Juodos spalvos lubų apmušimas  ● ●

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ● ● ●

Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ● ● ●

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ● ●

30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas   ●

Bagažinės grindys ● ● ●

Bagažinės uždangalas ● ● ●

Tinklinė pertvara  ● ●

Apsauginės slenksčių juostos su intarpais iš nerūdijančio plieno ● ● 

Apsauginės slenksčių juostos   ●

Šviesos diodų apšvietimo modulis kojų srityje priekyje ● ● ●

Pedalai iš pašiaušto nerūdijančio plieno ● ● ●

   

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Arteon Shooting Brake

Bazinė įranga

Elegance R-Line R
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Saugumo įranga    
Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo ● ● ●

Elektroninis diferencialo blokavimas XDS, Bazinė įranga 280 AG TSI ir R modeliams ●  ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema derinyje su „Front Assist“ sistema ● ● ●

Priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant vairuotojo kelių oro pagalvę ● ● ●

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines oro pagalves priekyje ● ● 

Šoninės oro pagalvės galinėse sėdynėse, šoninės oro pagalves priekyje ir galvos oro pagalvės   ●

Elektroninė stabilizavimo programa ir elektromechaninis stabdžių stiprintuvas ● ● ●

Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ● ●

Komfortiško važiavimo sistema „Travel Assist“ ● ● ●  

 - Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“   

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“   

 - Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija, įskaitant greičio ribotuvą   

 - Automatinė avarinio stabdymo funkcija „Front Assist“   

 - Pėsčiųjų atpažinimo sistema ir reaguojantis variklio skyriaus dangtis  

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu paslauga: registracijos nereikia, paslauga aktyvi nuo automobilio pristatymo ● ● ●

ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškų kėdučių (taip pat „i-Size“ vaikiškų kėdučių) montavimui ant galinių sėdynių ● ● ●

Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „Auto Hold“ funkcija ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema ● ● 

Slėgio padangose kontrolės sistema   ●

Įrankių komplektas ir domkratas ● ● ●

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas, ne eHybrid ● ● 

Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė   ●

   

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Arteon Shooting Brake

Bazinė įranga

Elegance R-Line R
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Funkcionalumas ir kita įranga  
Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● 

„Privacy“ stiklai galiniuose šoniniuose languose ir galiniame lange   ●

Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga ● ● ●

3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su patobulintu oro filtru su aktyvintąja anglimi ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ●

Prilenkiami, šildomi išoriniai veidrodžiai su aplinkos apšvietimu, nuleidimo funkcija dešinėje ir tamsėjimu kairėje ● ● ●

„Easy Open & Close“ paketas su užrakinimo apsauga ● ● ● 

 - Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Access“ su užrakinimo apsauga    

 - „Easy Open & Close“ – sensorinis bagažinės dangčio atidarymas ir bagažinės dangčio uždarymas su nuotoliniu atrakinimu   

Šildomos priekinės sėdynės ● ● ●

Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai ● ● ●

Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju ● ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą ● ● ● 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas    

 - Paruošimas navigacijos sistemos „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugas, aktyvavimui   

Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą, Tik eHybrid modeliai ● ●  

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas   

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ●

8 garsiakalbiai ● ● ●

USB-C sąsaja ● ● ●

Mobiliojo telefono sąsaja ● ● ●

„App-Connect“, įskaitant „App-Connect Wireless“, skirtą „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ ● ● ●

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Arteon Shooting Brake

Bazinė įranga

Elegance R-Line R
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Prietaisų skydelis „Digital Cockpit“ su informacinių profilių pasirinkimo galimybe ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ●

„Start-Stop“ sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ● ●

Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika ● ● ●

12 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale ● ● ●

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC), įskaitant važiavimo profilio pasirinkimą ● ● ● 

 Bazinė įranga 280 AG TSI ir eHybrid modeliams   

   

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

eHybrid modeliams  

Garantija

Hibridinė pavaros sistema eHybrid ● ●

Elektroninis variklio garsas ● ●

Įkrovimo kintamąja srove lizdas automobilyje ● ●

Kabelis įkrovimo kintamąja srove stočiai ir įkrovimo kabelis namų ūkio elektros tinklo kištukiniams lizdams ● ●

  

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ●

Aukštos įtampos akumuliatoriui - 8 metai arba 160 000 km   

   

Automobilio literatūra ● ● ●

Arteon Shooting Brake

Bazinė įranga

Elegance R-Line R

Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 8

www.volkswagen.lt


● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos  
Lengvojo lydinio ratlankiai „Rosario“ 8J x 20,  PJT ○   1 127 

matinės „Dark Graphite“ spalvos  

 AirStop® 245/35 R20 padangos     

 Tik su P7Y arba PGS   ○  1 008 

 Ne eHybrid modeliui   

Lengvojo lydinio ratlankiai „Nashville“ 8J x 20, Volkswagen R PJV ○   1 127 

 AirStop® 245/35 R20 padangos     

 Tik su P7Y arba PGS   ○  1 008 

 Ne eHybrid modeliui 

    

Lengvojo lydinio ratlankiai „Montevideo“ 8J x 19,  PJW ○   676 

juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi   ○  565  

 AirStop® 245/40 R19 padangos     

    

Lengvojo lydinio ratlankiai „Chennai“ 8J x 19 PJX ○   439 

 AirStop® 245/40 R19 padangos     

 

   

Lengvojo lydinio ratlankiai „Almere“ 8J x 18,  PJE ○   81 

„Adamantium Silver“ spalvos 

 AirStop® 245/45 R18 padangos     

   

Lengvojo lydinio ratlankiai „Valdemossa“ 8J x 18 PJF ○   81 

 AirStop® 245/45 R18 padangos 

  

   

Lengvojo lydinio ratlankiai „Adelaide“ 8J x 19, juodos spalvos, su pratekintu paviršiumi, Volkswagen R PR1   ○ 675 

 AirStop® 245/40 R19 padangos     

Arteon Shooting Brake

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Lengvojo lydinio ratlankiai „Estoril“ 8J x 20, juodos spalvos, pratekinti PR2    1 302 

 AirStop® 245/35 R20 padangos     

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R18 1G3 ○ ○ ○ 391 

 Ne eHybrid modeliui  

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R19 1G3 ○ ○  517 

 Ne eHybrid modeliui  

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R20 1G3 ○ ○  645

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R19 1G3   ○ 564 

 tik su PR1, Ne su 8RI     

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R20 1G3   ○ 692 

 tik su PR1, Ne su 8RI  

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas) 7K3 ○ ○ ● 92

      

Saugumo įranga  

Apšvietimas  

Šoninės oro pagalvės galinėse sėdynėse, šoninės oro pagalves priekyje ir galvos oro pagalvės PA1 ○ ○ ● 417

Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ 7Y1 ○ ○ ○ 610

    

IQ.LIGHT – priekiniai šviesos diodų žibintai P11 ○ ○ ○ 1 440 

 - Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis ir dinaminėmis posūkių šviesomis     

 - Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos     

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“     

 - Pasukimo šviesos ir šviesos blogoms oro sąlygoms 

 - Priekinė šviesos juosta  

 Kaina eHybrid modeliui  ○ ○  1 333

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga
Kaina EUR

įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos  
Navigacijos sistema „Discover Media“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RBD ○ ○ ○ 644 

 - 20,3 cm jutiklinis ekranas     

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas     

 - MP3 ir WMA atkūrimas     

 - Bazinė įranga eHybrid modeliui    

Navigacijos sistema „Discover Pro“, įskaitant „Streaming & Internet“ paslaugą RCB ○ ○ ○ 2 255 

 - 23,3 cm jutiklinis ekranas     

 - Dinaminis kelio ženklų atpažinimas     

 - Valdymas gestais     

 - MP3 ir WMA atkūrimas     

 - Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija     

 - Paruošimas mobiliajam raktui, prieigai prie automobilio naudojant išmanųjį telefoną     

 Kaina eHybrid modeliui  ○ ○  1 612

„Harman Kardon“ garso sistema, 10+1 garsiakalbių, bendroji išvesties galia 700 W,  
skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas, žemųjų dažnių kolonėlė 8RI ○ ○ ○ 1 400 

 - Skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas     

 - 10+1 garsiakalbių     

 - Žemųjų dažnių kolonėlė     

 - Bendroji išvesties galia 700 W     

 Tik su PA6 ir 1G3     

 Ne eHybrid modeliui    

Projekcinis ekranas KS2 ○ ○ ○ 595

    

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga
Kaina EUR

įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Prisijungimo galimybės  

Klimatizavimo įranga  

Sąsaja mobiliajam telefonui „Comfort“ 9IP ○ ○ ○ 492 

 - „Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui     

 - Išorinė antena ir sujungimo dėžutė     

 - Induktyvaus įkrovimo funkcija    

    

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PW9 ○ ○  1 733

Žiemos paketas PW8 ○ ○ ○ 339 

 - „Air Care” automatinė 3 zonų klimato kontrolės sistema „Climatronic“ su valdymu gale     

 - USB-C sąsaja ir USB įkrovimo lizdas     

 - Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės     

 - 230 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale    

Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas PGW ○ ○ ○ 408 

 Ne eHybrid modeliui    

Pakeliamas ir stumdomas stoglangis 3FU ○ ○ ○ 1 248

    

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Interjero apdaila ir sėdynės  
Odos paketas „Nappa“ + Juodos spalvos lubų apmušimas WL5 ○   1 302

Odos paketas „Nappa“ WL6 ○   1 100

Odos paketas „Nappa“ / „Nappa Carbon Style“, Volkswagen R WL7  ○ ○ 1 733 

 - Odos paketas „Nappa“     

 - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos     

 - Sportinės priekinės sėdynės     

 Tik su PH1    

Oda aptrauktas sportinis šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ir pavarų perjungimo galimybe 2PT ○ ○ ● 163

Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio „Silver Rise“ prietaisų panelyje ir durų apmušimuose PD1 ○ ●  0

Dekoratyviniai intarpai „Black Carbon“ prietaisų panelyje ir durų apmušimuose 7TS  ○ ● 108

30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas PA6 ○ ○ ● 530

Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra ir masažo funkcija vairuotojo pusėje 8I2 ○ ○ ○ 200

„ergoComfort“ sėdynė su 14 krypčių nustatymu PH1 ○ ○ ○ 1 323 

 - „ergoComfort“ vairuotojo sėdynė su atminties funkcija     

 - Elektra nustatomos priekinės sėdynės, priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas elektra, masažo funkcija vairuotojo pusėje     

 - Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija     

 Tik su WL6 arba WL7    

Priekinės sėdynės su aktyviu klimatizavimu PH4 ○   1 658 

 - „ergoComfort“ vairuotojo sėdynė     

 - Priekinės sėdynės su aktyviu klimatizavimu     

 - Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija     

 - Masažo funkcija vairuotojo pusėje     

 - Elektra nustatomos priekinės sėdynės, priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas elektra     

 - Elektra prilenkiami išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su atminties funkcija     

 tik su WL6    

     

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga
Kaina EUR

įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Funkcionalumas ir kita įranga  
Akustinis paketas PAP ○ ○  610 

 - Garsą izoliuojančio daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai    ○ 252 

 - „Privacy“ stiklai galiniuose šoniniuose languose ir galiniame lange    

„Privacy“ stiklai galiniuose šoniniuose languose ir galiniame lange 4KF ○ ○ ● 359

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ ○ ○ 980

Paketas rūkantiesiems: peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JC ○ ○ ○ 39

Važiavimo režimo pasirinkimas PDA ○ ○ ● 223 

 Bazinė įranga 280 AG TSI ir eHybrid modeliams    

Elektroninis diferencialo blokavimas XDS 1Y3 ○ ○ ● 227 

 Bazinė įranga 280 AG TSI modeliams    

„Park Assist“ sistema su parkavimo atstumo kontrole 7X5 ○ ○ ○ 345

Galinio vaizdo kamera KA2 ○ ○ ○ 432

„Area View“ sistema įskaitant galinio vaizdo kamerą KA6 ○ ○ ○ 920

Tinklinė pertvara 3CX ○ ● ● 188

Kilimėlis bagažinėje 6SJ ○ ○ ○ 70

    

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Važiuoklė  

Garantija  

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC P7Y ○ ○ ● 1 267 

 Bazinė įranga 280 AG TSI modeliams ir eHybrid    

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC sportinei važiuoklei PSG  ○  1 267 

 - 15 mm mažesnė prošvaisa     

 Ne eHybrid modeliui    

    

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○  593

    

Arteon Shooting Brake

Papildoma įranga

Kaina EUR
įskaitant PVMR-LineEleganceKodas R
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Kėbulo spalvų pasiūla

 
C2C2 
„Moonstone Grey“ 

 
L4L4
„Kingfisher Blue“ 
metallic
ne su R

 
2T2T
„Deep Black“ 
perlescent

 
P8P8
„Kings Red“  
metallic 
ne su R

 
K2K2
„Pyrite Silver“ 
metallic

 
5V5V
„Manganese Gray“ 
metallic

 
0R0R
„Oryx White“  
pearl effect

Kėbulo spalva  

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva  

0 €

852 € 692 € 852 €692 € 692 € 1 248 €

Arteon Shooting Brake

 
L9L9
Lapiz Blue metallic
Tik R-Line ir R

852 €
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Arteon Shooting Brake

Techniniai duomenys

Modelis Arteon SB Arteon SB Arteon SB R Arteon SB Arteon SB Arteon SB Arteon SB

Variklio tipas 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TSI OPF 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 2.0 TDI SCR 1.4 eHybrid

Cilindrai / tūris (cm³) 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1984 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1968 4 / 1395

Transmisija 7 / DSG 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG / 4MOTION 7 / DSG 7 / DSG 7 / DSG / 4MOTION 6 / DSG

Maksimali galia, kW/AG 140 / 190 206 / 280 235 / 320 110 / 150 147 / 200 147 / 200 168 / 218

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 320 / 1500 - 4100 400 / 2000 - 4900 420 / 2100-5350 360 / 1600-2750 400 / 1750 - 3500 400 / 1750 - 3500 400

Matmenys / masės / talpos

Ilgis (mm) 4866 4866 4866 4866 4866 4866 4866

Plotis (mm) 1871 1871 1871 1871 1871 1871 1871

Aukštis (mm) 1459 1459 1459 1459 1459 1459 1450

Važiuoklės bazė (mm) 2836 2836 2836 2836 2836 2836 2839

Nepakrauto automobilio masė, kg 1617 1751 1783 1660 1651 1733 1814

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 2170 2290 2290 2210 2200 2290 2290

Maksimali leidžiama stogo apkrova / 
atraminė apkrova, kg

100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90 100 / 90

Degalų bako talpa, apytiksliai, l 66 66 66 66 66 66 50

Bagažo skyriaus talpa, l 590 590 590 590 590 590 455
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Arteon Shooting Brake

Techniniai duomenys

Modelis Arteon SB Arteon SB Arteon SB R Arteon SB Arteon SB Arteon SB Arteon SB

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 233 250 250 216 233 230 222

Įsibegėjimas 0-100 km s 7,9 5,5 4,9 9,5 7,9 7,4 7,8

NEDC Degalų sąnaudos l / 100km  
priklausomai nuo įrangos linijos 

Elegance R-Line Elegance R Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line

mieste 7,2 7,2 9,3 9,9 5 5 5,8 5,8 6,1 6,1 0 0

užmiestyje 4,9 4,9 6 6,4 3,5 3,5 3,9 3,9 4,2 4,2 0 0

mišriosios 5,8 5,8 7,2 7,7 4,1 4,1 4,6 4,6 4,9 4,9 1,6 1,6

Mišrioji NEDC CO₂ emisija, g/km 132 132 165 176 107 107 122 122 129 129 36 36

WLTP Degalų sąnaudos l / 100km  
priklausomai nuo įrangos linijos 

Elegance R-Line Elegance R Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line Elegance R-Line

mišriosios 6,9 7 8,3 8,8 4,8 4,9 5,3 5,3 5,7 5,8 1,2 1,2

Mišrioji WLTP CO₂ emisija, g/km 158 158 188 200 127 127 138 139 150 151 26 26

Emisijos standartas Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM 

 NEDC 
range 

 70km 

TSI  Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI  Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
DSG  Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
4MOTION  „4Motion“ visų ratų pavara
SCR  Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema
OPF  Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų teršalų valdymo sistema

* Šios reikšmės nustatytos laikantis nustatyto matavimo proceso 
(direktyva 80/1268/EEB – taip pat žinoma kaip naujasis Europos važiavimo ciklas) 

** Degalų sąnaudų ir CO₂ emisijos reikšmės nurodytos diapazonais,  
nes jos priklauso nuo naudojamų padangų ir ratlankių kombinacijų. 

*** Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo.
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Arteon Shooting Brake

Įkrovimas namuose
dar niekada nebuvo 
toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų „ID. „ID. Charger“ 

suteikia galimybę įkrauti automobilį savo namuose. Rytais sėskite į jau 

įkrautą ID.4 GTX / ID.3 / ID.4 ir energijos užteks visai dienai. Viskas taip 

paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

Be to, į pasiūlymą įtraukta įrengimo paslauga, kuri užtikrins dar didesnį 

patogumą. Trumpai tariant – viskas vienoje vietoje ir mažiau rūpesčių. 

Galite užsisakyti „ID. Charger“ tiesiogiai „Volkswagen“ atstovybėje.

„ID. Charger“ įkrovimo stotelė
- Įkrovimo galia iki 11 kW
- Fiksuotas įkrovimo laidas, iki 4,5 m ilgio

Kaina nurodyta su PVM ir mokesčiu už įrengimą jūsų namuose, kurį atlieka „Volkswagen Group Charging GmbH“ (Elli)

845 €
Kaina
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Suteikite savo automobiliui šiek  

tiek išskirtinumo. Nuo pagrindinių 

elementų iki specifinių priedų ir 

stilingų gyvenimo būdo atributų.  

Su jais tikrai būsite pastebėti!

Arteon 
Shooting Brake 
priedai



Arteon Shooting Brake Originalūs priedai

0302

01

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

03  Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo 
bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti 
bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko 
pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus 
rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio 
kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant 
automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

3G8061161

95 €

02  Universalūs kilimėliai visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems 
sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo 
purvo ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai 
atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė 
jų dalis yra neslidi. Išskirtinį vizualinį privalumą 
sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai 
yra 100 % perdirbami, labai patvarūs ir ilgaamžiai. 
Originaliems, universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos medžiagos užtikrina 
jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais. Rinkinį sudaro 
keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

3G8061500 82V

97 €

01  Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai 
veiksmingai apsaugo kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo 
gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo kelio keliamų akmenukų 
smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai Galiniai purvasaugiai 

3G8075111 3G8075101

85 € 85 €
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Arteon Shooting Brake Originalūs priedai

04

06

05

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

04  Apsauginė bagažo skyriaus pakrovimo 
krašto plėvelė
Kruopščiai pritaikyta ir skaidri apsauginė bagažo 
skyriaus pakrovimo krašto plėvelė patikimai 
apsaugo bamperį nuo įbrėžimų, galinčių susidaryti 
pakraunant ir iškraunant bagažo skyrių. Greitai 
ir lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje.

3G8061197

66 €

06  Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į automobilį: juoda 
plėvelė su sidabrinės spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų automobilį sritį, 
bet ir apsaugo jį nuo įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta 
juostos formos įlipimo slenksčio plėvelė lengvai 
priklijuojama reikiamoje vietoje. Vieną rinkinį sudaro 
keturios plėvelės, skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

3G8071310 ZMD

93 €

05  Chromo spalvos galinė apdaila
Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen chromo 
spalvos galinė bagažo skyriaus dangčio apdaila 
akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui elegantiškumo ir 
įmantrumo. Ji gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama prie 
apatinio bagažo skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

3G8071360

93 €
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Arteon Shooting Brake Originalūs priedai

07

Drabužių kabykla „Travel & Comfort“ sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

79 €

Bazinis „Travel & Comfort“ sistemos laikiklis
TModulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę galimybių, padedančių 
keliauti lengviau ir patogiau. Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie 
bazinio laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis gali būti 
naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu 
staliuku, „Apple iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir „iPad 
Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. Bazinis laikiklis montuojamas, 
paprastai jį tvirtinant varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

23 €

07  Jungiamieji
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti 
jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų 
Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai 
priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 
cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, 
bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas 
padengtas aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys 
– chromuoto metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, 
šiuo laidu galėsite patogiai naudotis Android Auto ar 
MirrorLink per AppConnect funkcijomis, ir aišku, jūsų 
įrenginys bus tuo pačiu metu kraunamas. Premium 
laidas ypatingai puikiai tinka naudotis išmaniojo telefono 
žemėlapiais ir visais kitais privalumais pakeliui! 
Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple 
Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-48 €

Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 23*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

www.volkswagen.lt


Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/55 R17
Goodyear
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Su smeigėmis 

1 702 €

Sebring, 8J x 18 ET40,
Grey Metallic, 245/45 R18,
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE ARCTIC,
Su smeigėmis 

2 016 €
Merano, 7J X 17 ET38, 
Brilliant Silver, 215/55 R17
Goodyear
ULTRA GRIP ICE 2,
Minkšta 

1 696 €

Sebring, 8J x 18 ET40,
Grey Metallic, 245/45 R18,
Goodyear 
ULTRA GRIP ICE 2,
Minkšta

2 007 €

3G8071497 8Z8/ GY791435/ GY791436

3G8071498 Z49/ GY791347/ GY791348

Arteon Shooting Brake Originalūs priedai

Vairuok saugiai 
su draudimu! 
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Matmenys
Arteon Shooting Brake
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