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Arteon

Modelis Automobilio 
aprašymas Tūris Galia Transmisija Kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas su PVM  EUR

3H72DZ 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 32 136

3H725Z 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-7 35 511

3H74DZ R Line 1.5 TSI 110 / 150 DSG-7 36 463

3H74QT R Line 2.0 TSI 200 / 272 4Motion DSG-7 46 160

3H745Z R Line 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-7 39 837

3H748Z R Line 2.0 TDI SCR 140 / 190 DSG-7 42 023

3H749T R Line 2.0 TDI SCR 176 / 240 4Motion DSG-7 47 253

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. • Kainininkas išleistas 14.08.2018. Visi 
ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.
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IŠORĖS ĮRANGA

4 lengvojo lydinio ratlankiai "Cardiff" 7,5J x 17, AirStop® padangos 225/55 R17 ●
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Sebring" 8J x 18 pilkos "metallic" spalvos, AirStop® padangos 245/45 R18 ●
Priekiniai šviesos diodų žibintai su atskiromis dienos važiavimo šviesomis ● ●
Galiniai šviesos diodų žibintai ●
Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Sideways" ●
Intarpai iš Alcantara®, vidinės sėdynių šonų dalys iš odos "Vienna", su "R-Line" logotipais ant priekinių sėdynių ●
"Titanium Black" spalvos lubų apmušimas ●
Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas, "ergoComfort" vairuotojo sėdynė, su atlošo nustatymu elektra ● ●
Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra vairuotojo pusėje ● ●
Dekoratyviniai intarpai "New Brushed Design" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Dark Diamond Flag" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe ●
Oda aptrauktas "R-Line" sportinis daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe ●
Priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže, 2 ventiliacinės angos gale ● ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, asimetriškai padalintas nulenkiamas sėdynės atlošas, su viduriniu ranktūriu ●
2 šviesos diodų šviestuvai kojų srityje priekyje ● ●
SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa su vairo pasukimo rekomendacija, ABS, ASR, EDS, MSR ir priekabos stabilizavimu ● ●
Nuovargio atpažinimo sistema ● ●
Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" ● ●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija ● ●
Pėsčiųjų atpažinimo 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 ● ●
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškų kėdučių montavimui ant galinių sėdynių ● ●
Susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija ● ●
Elektromechaninis stovėjimo stabdys su "Auto-Hold" funkcija ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ●
Elektroninis diferencialo blokavimas XDS ● ●
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ●
Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ●
"Privacy" stiklai galiniuose šoniniuose languose ir galiniame lange ●
3 zonų automatinis oro kondicionierius "Air Care Climatronic" su antialerginiu filtru ●
3 zonų automatinis oro kondicionierius "Air Care Climatronic" su antialerginiu filtru ir valdymo elementais gale ●
Žiemos paketas
- Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

●

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su "stop & go" funkcija ● ●

Arteon : Bazinė įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 
- Prilenkiami, šildomi veidrodžiai su aplinkos apšvietimu, nuleidimo funkcija dešinėje ir tamsėjimu kairėje 
- Lietaus sensorius

● ●

Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su dienos važiavimo šviesomis, "Leaving Home"/"Coming Home" funkcijomis ● ●
Parkavimo pagalbos sistema – akustiniai įspėjamieji signalai kliūčių priekinėje ir galinėje zonoje atveju ● ●
Radijo sistema "Composition Media"
- USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams, įskaitant AUX-IN lizdą 
- 8 garsiakalbiai 
- Mobiliojo telefono sąsaja

● ●

2 USB sąsajos, taip pat suderinamos su iPod/iPhone, 1 USB įkrovimo lizdas ir AUX-IN lizdas ●
Daugiafunkcė indikacija "Plus" ●
Daugiaspalvis aktyvus informacinis ekranas ●
Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC, su 206 kW TSI ir 176 kW TDI varikliais ●
"Start-stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika ● ●
12 voltų lizdas vidurinės konsolės gale ● ●
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ● ●
"Online" paslaugos "Car-Net" 3 metų laikotarpiui ● ●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu paslauga ● ●

3 metų garantija ● ●
Automobilio literatūra ● ●

Arteon : Bazinė įranga
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GARANTIJA

Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 ○ ○ 196

Pratęsta garantija – iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 ○ ○ 428

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 ○ ○ 572

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ 947

KĖBULO SPALVA

"Urano Grey" kėbulo spalva 5K5K ○ ○ 0

"Pure White" kėbulo spalva 0Q0Q ○ ○ 231

"Metallic" arba "pearlescent" kėbulo spalva XXXX ○ ○ 551

"Oryx White Pearl effect" kėbulo spalva 0R0R ○ 1313

"Crimson Red", "Turmeric Yellow" "metallic" kėbulo spalva XXXX ○ ○ 688

RATLANKIAI IR PADANGOS

"Almere" 8J x 18, juodos spalvos, AirStop® padangos 245/45 R18
- AirStop® padangos 245/45 R18 
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Almere" 8J x 18 juodos spalvos

PJ4 ○ 598

"Almere" 8J x 18, "Adamantium Silver" spalvos, AirStop® padangos 245/45 R18
- AirStop® padangos 245/45 R18 
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Almere" 8J x 18 "Adamantium Silver" spalvos

PJ5 ○ 598

"Rosario" 8J x 20, Volkswagen R

- AirStop® padangos 245/35 R20 
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Rosario" 8J x 20

PJS ○ 937

"Montevideo" 8J x 19, juodos spalvos
- AirStop® padangos 245/40 R19 
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Montevideo" 8J x 19

PJW ○ 546

"Rosario" 8J x 20, matinės "Dark Graphite" spalvos
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Rosario" 8J x 20 matinės "Dark Graphite" spalvos 
- AirStop® padangos 245/35 R20

PJR ○ 937

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R17 1G3 ○ 263

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R18 1G3 ○ ○ 322

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R19 1G3 ○ 387

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, R20 1G3 ○ 455

Vietą ir svorį taupantis atsarginis ratas 1G6 ○ ○ 96

Slėgio padangose kontrolės sistema (tiesioginis matavimas) 7K3 ○ ○ 174

SAUGUMO ĮRANGA

Šoninės ir galvos oro pagalvės priekyje ir gale PA1 ○ ○ 364

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash) 7W2 ○ ○ 145

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist Plus" su "Lane Assist", "Rear Traffic Alert" sistemomis PAY ○ ○ 534

"Emergency Assist", "Traffic Jam Assist", "Rear Traffic Alert", "Side Assist Plus" su "Lane Assist" sistemos 79D ○ 561

Kelio ženklų atpažinimas WQ3 ○ ○ 44

APŠVIETIMAS

Priekiniai šviesos diodų žibintai
- Priekiniai šviesos diodų žibintai su dienos važiavimo šviesomis, dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis 
- Dinaminės važiavimo posūkiuose šviesos 
- Pasukimo šviesos ir blogo oro šviesos 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

WLH ○ ○ 820

Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist" PXX ○ 439

VAIRAI

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su pavarų perjungimo galimybe 2ZD ○ 145

Arteon : Papildoma įranga
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GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS

Navigacijos sistema "Discover Media"
- 2 SD kortelių skaitytuvai 
- "Volkswagen Media Control"

PND ○ ○ 714

Navigacijos sistema "Discover Pro"
- Jutiklinis ekranas 
- Valdymas gestais 
- Du SD kortelių skaitytuvai 
- USB ir AUX-IN jungtys, taip pat ir iPod/iPhone prietaisams 
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- 8 garsiakalbiai 
- "Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"

ZMF ○ 1 750

Garso sistema "DYNAUDIO Confidence"
- Skaitmeninis 16 kanalų stiprintuvas 
- 10+1 garsiakalbių 
- Žemųjų dažnių garsiakalbis 
- Bendroji išvesties galia 700 W

9VC ○ 1 194

"App Connect" 9WT ○ ○ 190

"Volkswagen Media Control" ir "App-Connect"

tik su PND
9WX ○ ○ 190

Projekcinis ekranas KS2 ○ 529

"Guide & Inform" ir "Security & Service Plus" paslaugos su 3 metų sutartimi

tik su PND arba ZMF
YOW ○ ○ 0

PARUOŠIMAI MOBILIAJAM TELEFONUI

Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort"
- Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort" 
- 2 USB sąsajos, taip pat suderinamos su iPod/iPhone, 1 USB įkrovimo lizdas ir AUX-IN lizdas

PTC ○ ○ 485

Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort"

- Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort"

tik su PW2

PTO ○ ○ 384

Sąsaja mobiliajam telefonui "Business"
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui 
- GSM imtuvas su SIM kortelių skaitytuvu 
- WLAN interneto prieigos taškas

tik su ZMF

PTS ○ 450

KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Žiemos paketas
- Šildomos priekinės ir šoninės galinės sėdynės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

PW2 ○ ● 820

Degalus naudojantis autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PW9 ○ ○ 1450

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis WS4 ○ 1146

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ● 309

Akustinis paketas
- Garsą izoliuojantys daugiasluoksniai saugūs stiklai, "privacy" galinis stiklas ir galiniai šoniniai stiklai 
- Papildomas triukšmų viduje slopinimas

PAP ○ ○ 636

Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas PGW ○ 358

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Komfortiškos priekinės sėdynės
- Elektra nustatomos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos nustatymu 
- Elektra prilenkiami veidrodžiai su aplinkos apšvietimu ir atminties funkcija bei tamsėjimu kairėje 
- Elektra reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, masažo funkcija vairuotojo pusėje

PH1 ○ 1 154

Reguliuojamos priekinių sėdynių juosmens atramos, reguliavimas elektra ir masažo funkcija vairuotojo pusėje 8I2 ○ 184

"Alcantara" ir "Vienna" odos apdaila
- Intarpai iš "Alcantara", vidinės sėdynių šonų dalys aptrauktos "Vienna" oda 
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

WL1 ○ 1 692

Arteon : Papildoma įranga



6www.volkswagen.lt

K
od

as

R
 L

in
e

 K
ai

na
  

su
 P

V
M

, E
U

R

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Odos paketas "Nappa"
- Intarpai vidurinėse sėdynių dalyse ir vidinės sėdynių šonų dalys iš "Nappa" odos

WL6 ○ 859

DEKORATYVINIAI INTARPAI

Aplinką sudarantis interjero apšvietimas (trispalvis) PA6 ○ 369

Dekoratyviniai intarpai iš aliuminio "Silver Rise" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose 5TE ○ 430

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 ○ ○ 547

"Easy Open" paketas
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 
- Sensorinis galinio dangčio atidarymas ir galinio dangčio uždarymas elektra

PEL ○ 1 050

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ ○ 886

Paketas rūkantiesiems: peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 9JC ○ ○ 35

Priekinė dugno apsauga įskaitant apsaugą nuo akmenukų 1SK ○ ○ 212

VAŽIUOKLĖ

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas (DCC)

- 15 mm mažesnė prošvaisa

bazinė įranga su 206 kW TSI ir 176 kW TDI varikliais

P7Y ○ 1001

PARKAVIMO ASISTAVIMO SISTEMOS

Parkavimo asistentas "Park Assist" 7X5 ○ 255

Galinio vaizdo kamera KA2 ○ ○ 375

"Area View" sistema, įskaitant galinio vaizdo kamerą KA6 ○ 820

Arteon : Papildoma įranga
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