Arteon

É de cortar a
respiração.
E não apenas à primeira vista: a silhueta aerodinâmica do Arteon. O amplo capô e as janelas laterais sem caixilhos integram-se, na perfeição, na
imagem global deste Volkswagen. O imponente design da traseira dá-lhe aquele toque final perfeito. A versão de equipamentos R-Line apresenta pormenores exteriores, que realçam a dinâmica do modelo. O
característico logotipo R-Line na grelha do radiador, a assinatura em C
no pára-choques dianteiro, bem como as jantes de liga leve opcionais de
20" ”Rosario” em Dark Graphite Matt vão prender o seu olhar.

01 A porta da bagageira com a inscrição expressiva, domina o design traseiro do Arteon R-Line. O spoiler
traseiro em preto brilhante e os defletores trapezoidais cromados acentuam o seu caráter desportivo. O
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Controle as
suas emoções.
Experimente, com o Arteon R-Line, um Cockpit que vai seduzir não só os
seus olhos, como também os seus dedos. Por exemplo, com o volante
desportivo multifunções em couro com logotipo R-Line e costuras decorativas, bem como com as guarnições decorativas opcionais ”Silver Rise”
em alumínio. Os bancos opcionais de topo de gama Confort em couro
”Nappa”, com as faixas centrais dos bancos em ”Carbon Style”*, com
costuras decorativas e nervuras, e com logotipo R-Line bordado nos
bancos dianteiros, convidam-no a desfrutar uma viagem com todos os
sentidos despertos.
*Couro serrado.
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01 Os frisos da embaladeira cromados com a inscrição R-Line continuam a linguagem de design do
Arteon R-Line. O
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Uma linguagem
estética que o vai
deixar sem palavras.
As linhas fluidas do Arteon Elegance convidam-no a um momento de
silêncio e de apreciação. Cada pormenor está repleto de design como,
por exemplo, os frisos cromados circulares e as caixas dos espelhos retrovisores exteriores, a contrastar em cromado mate. As jantes de liga leve
opcionais de 19" ”Chennai” e a inscrição Elegance nos painéis laterais
rematam, com perfeição, a imagem global deste Volkswagen.
01 Os farolins traseiros seduzem pela moderna tecnologia LED. E, graças aos indicadores de mudança de
direção dinâmicos instalados na traseira do Arteon Elegance e do Arteon R-Line, não só conduzirá com maior
segurança, como ainda ficará especialmente mais elegante. S
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Chegada. Mesmo
antes de partir.
Recoste-se para trás e desfrute de um interior repleto de requinte,
revestido de materiais exclusivos e de um conforto ao mais alto nível.
Esta sensação é-lhe oferecida pelos bancos ergoConfort, que lhe proporcionam um conforto extraordinário para as suas costas, e estão disponíveis em couro ”Nappa”, nas cores cinza Mistral e cinza Raven. Graças
ao ajuste opcional de 14 vias, com função de massagem e memória, aos
apoios da zona lombar reguláveis e ao amplo espaço disponível para a
cabeça e para as pernas, pode contar com descontração total – muito
antes de você chegar.

01

01 Encontre, no Arteon, uma seleção especial de opções de equipamentos e materiais requintados. Como, por
exemplo, a elegante combinação de inserções decorativas em madeira nobre ”Silver Birch” com um friso de
realce cromado, disponível em exclusivo para a versão de equipamentos Elegance. O
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01 O elegante teto de abrir panorâmico¹⁾ do Arteon é composto por um elemento de vidro, que se eleva e desliza eletricamente. Não só confere uma imagem
exterior sofisticada ao modelo, como também lhe oferece vistas fabulosas. A luz
que entra no interior do Arteon aumenta a sensação de espaço. O
02 O volante multifunções em couro²⁾ (de série) permite-lhe controlar não só
o Arteon, como também todas as informações que lhe são importantes durante
a viagem. No ecrã a cores TFT de alta resolução de 31 cm (12,3") do inovador
Active Info Display³⁾ terá todas as informações visíveis no seu campo de visão
direta: desde os conteúdos clássicos, como o conta-rotações, o velocímetro e o
conta-quilómetros, até aos dados pormenorizados da viagem, ou à apresentação
visual dos seus sistemas de assistência ao condutor. A apresentação pode ser
personalizada a seu gosto. S
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03 Prepare-se para uma viagem fascinante com o Arteon, mesmo antes de arrancar. A generosa bagageira de
563 litros também lhe oferece espaço suficiente para as suas bagagens. E, graças à função ”Easy Open”¹⁾ basta
um pequeno movimento com o pé por baixo da traseira do automóvel, para abrir a porta elétrica da bagageira.
Com o fecho elétrico, que inclui a função de retardamento, a porta da bagageira volta a fechar-se com o toque
de um botão, facilitando as operações de carga e descarga. O

Visão completa.
Enquanto que todas as suas vistas estão garantidas no Arteon, ele também lhe oferece vistas únicas: através do teto de abrir
panorâmico, que se integra refinadamente no tejadilho. Além disso, com o Head-up-Display e o Active Info Display mantém
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04 O Head-up-Display¹⁾ exibe as informações da viagem diretamente no seu campo de visão. A velocidade, os
sinais de trânsito, a atividade dos sistemas de assistência, bem como as mensagens de aviso e os avisos de navegação são projetados diretamente no vidro de alta qualidade do pára-brisas. Desta forma, pode ler imediatamente todas as informações, mantendo a atenção na estrada. Se assim o desejar, o visor, no qual os dados são
exibidos, pode ser rebaixado no painel de instrumentos, ficando embutido na superfície do painel. O

tudo debaixo de olho. O pára-brisas refletor de infra-vermelhos com desembaciador sem fios proporciona-lhe total visibilidade.
Os vidros laterais e traseiro escurecidos garantem-lhe uma atmosfera mais privada. Um design inteligente e sedutor. E não só à

05 O ar condicionado ”Air Care Climatronic” com regulação da temperatura de 3 zonas permite uma regulação individual da temperatura, tanto para o condutor, como para o passageiro do lado ou como para os passageiros de trás. S

primeira vista.
1) Não disponível para a versão Basis.
2) Para a versão Elegance, também disponível com desembaciador.
3) De série na versão R-Line.
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Acelera a pulsação e o tráfego de dados.
Não é só o design do Arteon que segue por novos caminhos. O seu Cockpit está recheado com as mais modernas possibilidades
de comunicação e navegação, bem como com o sistema de som Premium ”DYNAUDIO Confidence”.
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01 O sistema de navegação ”Discover Pro”¹⁾ é o sistema Infotainment para condutores mais exigentes. Uma
atração especial: a requintada sobreestrutura em vidro, que confere ao ecrã tátil de 23,4 cm (9,2") a imagem e a
sensação de um Tablet Premium. E, graças ao inovador sistema controlo por gestos basta um movimento da
mão, para, por exemplo, mudar de estação de rádio. O
02 O interface para telemóvel ”Business”¹⁾ cumpre os mais elevados requisitos de conforto. Pode aceder sem
fios ao cartão SIM do seu telemóvel por ”Bluetooth rSAP”. Através de uma ligação com a antena do automóvel,
obterá confortavelmente a melhor receção possível e, graças à função integrada WLAN, acesso à Internet para
o máximo de sete aparelhos terminais. O
01

1) Não disponível para a versão Basis.
2) Para utilizar os serviços Car-net Security, é necessário celebrar um contrato separado com a Volkswagen AG online. Para poder utilizar os serviços
durante todo o período de duração, o cliente tem 90 dias, após a entrega do automóvel, para registar o seu automóvel em www.volkswagen.com/
car-net. O serviço Chamada de Emergência já vem ativado desde a entrega do automóvel, sem necessitar de registo. A disponibilidade dos serviços Car-Net pode variar em função do país. Estes serviços estão disponíveis durante o período acordado contratualmente e podem estar sujeitos
a alterações de conteúdo. Para utilizar a aplicação gratuita Car-Net, é necessário ter um Smartphone com sistema operativo IOS ou Android e um
cartão SIM com opção de dados com um contrato de comunicações móveis, celebrado em separado com a sua operadora de comunicações móveis. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido ao
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envio de pacotes de dados através da Internet. Obterá mais informações sobre Car-Net & Service em www.volkswagen.com/car-net e junto do
seu Concessionário Volkswagen. Informações sobre condições de utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis.
3) A aplicação ”Car-Net App-Connect” inclui as tecnologias Mirror-Link™, CarPlay™ da Apple e Android Auto™. A disponibilidade destas tecnologias
pode variar de país para país. A aplicação ”App-Connect” dos serviços Car-Net já é suportada por muitos telemóveis. A Volkswagen está a trabalhar em estreita colaboração com os grandes fabricantes de Smartphones, para acelerar o vasto suporte das tecnologias App-Connect dos serviços Car-Net. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

Tão útil no dia a dia, como numa situação de emergência: os serviços online Car-Net ”Security & Service”²⁾
oferecem-lhe o acesso móvel aos dados importantes do automóvel. Quando é a data da próxima revisão? O
depósito ainda está cheio? Obterá rapidamente ajuda, através de uma ligação direta ao parceiro Volkswagen
adequado. Numa situação grave, será devidamente assistido com o serviço Chamada de Emergência, uma vez
que o pedido de ajuda é realizado automaticamente ou através do toque de um botão. As informações mais
importantes são transmitidas à central de emergência da Volkswagen. A partir de uma ligação por voz, o condutor pode ser acompanhado e assistido até à chegada do serviço de emergência. S

04

03 Amplie o seu Cockpit: com a função App-Connect³⁾, controle as funções mais
importantes do seu Smartphone como, telefone, notícias e música, de uma forma
segura e cómoda através da consola central. App-Connect – três tecnologias inovadoras, que lhe permitem transferir conteúdos do Smartphone para o ecrã tátil
do seu sistema Infotainment: além do MirrorLink™, também Apple CarPlay™ e
Android Auto™ da Google. O ecrã apresentado ilustra o Apple CarPlay™. Todo um
mundo de aplicações móveis espera por si. S
04 O sistema de som opcional ”DYNAUDIO Confidence”¹⁾, sintonizado especificamente para este modelo, equipado com Surround-Sound, dez altifalantes,
Centerspeaker e Subwoofer, e com uma potência total de 700 Watts oferece a
todos os passageiros uma experiência de som fantástica e um som ideal personalizável. O

Arteon – Sistema de navegação e Conetividade
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Tem tudo debaixo de olho.

Motores

Atraente: o Arteon é um sedutor nato, não só pelo seu design Premium e pelo prazer de condução que proporciona.
Também no que toca aos mais recentes sistemas de assistência ao condutor, o Arteon está muito à frente.

Motor a gasolina

02

01

03

01 O aperfeiçoado Controlo automático da distância
ACC¹⁾ com regulação preventiva da velocidade (série
na versão Elegance e R-Line) ajuda-o a manter uma
velocidade que tenha regulado previamente, bem
como uma distância mínima, para o veículo da frente¹⁾.
A regulação preventiva da velocidade expande estas
funções para uma assistência da velocidade e em curva. Por exemplo, pode evitar exceder a velocidade
nos locais onde existe um limite de velocidade oficial.
Além disso, o sistema calcula a velocidade ideal em
curva, tendo em conta os dados previsíveis do trajeto²⁾.
O que aumenta o seu conforto de condução e reduz
O
o consumo de combustível. S
02 Sempre ao seu lado – desfrute das vantagens dos
sistemas de assistência em série, como o Sistema de
aviso de saída da faixa de rodagem ”Lane Assist”.
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Este sistema ajuda-o a evitar uma saída inadvertida
da faixa de rodagem²⁾. A sua condução será assim,
mais segura e mais confortável, por exemplo em
autoestrada. S

rança. Graças ao seu sistema de regulação preventiva,
a curva é iluminada, antes de virar o volante⁴⁾. Ou
seja, este sistema permite-lhe que veja bem e que
seja bem visto em trajetos com curvas. O

03 Esclarecedor em qualquer ponto de vista: mais
segurança e conforto, graças aos faróis inteligentes
com funções inovadoras e tecnologia LED de vanguarda. Como, por exemplo, a Regulação dinâmica do
alcance dos faróis ”Dynamic Light Assist”³⁾, com a
qual pode circular de máximos permanentemente
ligados, a partir de uma velocidade de 60 km/h, sem
encandear os automobilistas que circulem em sentido
contrário. Uma câmara deteta os automóveis que
circulam à sua frente ou em sentido contrário, reduzindo a intensidade da luz nessa zona. A luz de curva
dinâmica garante-lhe mais visibilidade e mais segu-

04 A função opcional ”Area View”³⁾ oferece-lhe uma
vista periférica do seu Arteon. No sistema Infotainment pode visualizar, no campo de visão limitado das
quatro câmaras instaladas, alguns ângulos de visão,
que são difíceis de ver a partir da sua posição de condução. Muito cómodo, se tiver pouco espaço para
manobra²⁾. O
05 Esteja preparado em caso de emergência – com
o sistema de assistência ”Emergency Assist”¹⁾, que
assume uma parte do controlo do automóvel, em
caso de emergência médica ²⁾. Este sistema é ativa-

04

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
caixa velocidades DSG:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂-combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

2.0 TSI (280 cv)
4MOTION

–
–
7 velocidades
9,2/6,1/7,3
–
164

Motor Diesel

2.0 TDI (240 cv) TDI SCR²⁾
4MOTION

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
caixa velocidades DSG:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂-combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

–
–
7 velocidades
7,1/5,1/5,9
–
152

05

do, sempre que não se registar atividade por parte do
condutor. Se, mesmo apesar do aviso, o sistema não
detetar qualquer reação, o sistema tenta despertar o
condutor e avisar os passageiros e os outros automobilistas. Se não se verificar o controlo do volante, o
automóvel é conduzido para a faixa de rodagem do
lado direito, com a ajuda do Assistente de mudança
da faixa de rodagem ”Side Assist” e imobilizado de
forma controlada. O sistema poderá, assim, evitar um
acidente, dentro dos limites do sistema. O
1) Até um máximo de 210 km/h.
2) Dentro dos limites do sistema.
3) Não disponível para versão Basis.
4) Disponível apenas em conjunto com a função de navegação.

1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem
estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as
emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e
aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre
consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo

de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o ”Manual de consumos de combustível,
emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.
2) O sistema ”Selective Catalytic Reduction” inclui um combustível adicional, que tem de ser reatestado por si, ou por uma oficina Volkswagen, após
uma determinada quilometragem. Para mais informações sobre este assunto, consulte o folheto ”Tecnologia e Preços”.
Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma
DIN EN 228. Em regra, pode sempre utilizar-se combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10% (E10). Encontrará
informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis E10 em www.volkswagen.com

Arteon – Sistemas de assistência ao condutor e motores
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Guarnições decorativas
e estofos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Guarnições decorativas ”New Brushed Design” S
Guarnições decorativas ”Line Light Black” O
Guarnições decorativas R-Line ”Dark Diamond Flag”* O
Guarnições decorativas em alumínio escovado O
Guarnições decorativas em madeira nobre ”Silver Birch” O
Guarnições decorativas em alumínio ”Fine Line” O
Guarnições decorativas R-Line em alumínio ”Silver Rise”* O
Estofos ”Sideways” preto TO S
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” preto TO O
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” cinza Mistral YR O
Estofos em Alcântara/couro ”Vienna” cinza Mistral/Raven-cinza YS
Estofos em couro ”Nappa” preto TO O
Estofos em couro ”Nappa” Grigio LT O
Estofos em couro ”Nappa” cinza Mistral/Raven-cinza YS O
Estofos em couro ”Nappa” castanho Valencia YU O
Estofos R-Line em Alcântara/couro ”Vienna” preto OH* O
Estofos R-Line em couro ”Nappa Carbon Style” preto OH* O

01

04

02

05

03

06

*Um produto da Volkswagen R GmbH.
Mais informações em www.volkswagen.com
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Pinturas exteriores
08

13

09

14

O

01

10

15

11

16

12

17

01
02
03
04
05
06

cinza Urano pintura lisa 5K S
branco Pure pintura lisa 0Q O
prata Pyrit pintura metalizada K2 O
amarelo Kurkuma pintura metalizada 6T O
preto Deep pintura nacarada 2T O
branco Oryx pintura efeito madre pérola 0R

02

04

03

05

O

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos
estofos, pelo que as amostras reproduzidas de guarnições decorativas,
estofos e pinturas exteriores servem apenas como referência, e podem
não ser tão bonitos como o são na realidade. As figuras ilustram a
forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma versão
superior que tenha, eventualmente selecionado.

06
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Jantes

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Jantes de liga leve de 17" ”Cardiff”
Jantes de liga leve de 17" ”Mastrand”¹⁾ O
Jantes de liga leve de 18" ”Sebring”, Volkswagen R²⁾ S
Jantes de liga leve de 18" ”Muscat” S
Jantes de liga leve de 18" ”Muscat” O
Jantes de liga leve de 18" ”Almere” O
Jantes de liga leve de 18" ”Almere”⁴⁾ O
Jantes de liga leve de 19" ”Chennai” O
Jantes de liga leve de 19" ”Chennai” O
Jantes de liga leve de 19" ”Montevideo”, Volkswagen R²⁾
Jantes de liga leve de 20" ”Rosario”, Volkswagen R²⁾, ³⁾ O
Jantes de liga leve de 20" ”Rosario”, Volkswagen R²⁾, ³⁾ O

04

02

05

03

06

07

08

10

S

O

1) Disponível apenas como roda de inverno.
2) Um produto da Volkswagen R GmbH. Mais informações em www.volkswagen.com.
3) Disponível também para Elegance.
4) Também disponível como pneus de inverno

Equipamento de série

01

S

Equipamento opcional

O

09

11

12

Arteon – Jantes

19

Arteon
7X5.1196.41.65 · Impresso na Alemanha
Reservado o direito a alterações · Edição: Abril 2017
www.volkswagen.pt

Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais
com suplemento de preço. Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas
referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas
em vigor no seu país.
Reservado o direito a alterações.
BlueMotion®, DSG® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras empresas do
grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste documento
não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca registada
e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da Volkswagen AG.
A Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim, todos os veículos
Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde que cumpram as
disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

O seu Concessionário Volkswagen

