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03Arteon ja Arteon Shooting Brake – Johdanto

Arteon ja Arteon Shooting Brake tekevät vahvan  

vaikutuksen jopa vain seistessään paikallaan. Ne ihas-

tuttavat ainutlaatuisella muotoilullaan, dynaamisella  

siluetillaan ja ripauksella urheilullisuutta. Sisätilojen 

laadukkaat materiaalit ja toisiinsa sopivat yksityis-

kohdat ovat osoitus sisäisestä voimasta. Vasta ajon 

aikana auto näyttää todellisen potentiaalinsa: harki-

tut yksityiskohdat ja viestintä- ja avustinjärjestelmät 

tuovat runsaasti mukavuutta lähes kaikenlaisiin  

ajotilanteisiin. Saammeko esitellä? Arteon ja Arteon 

Shooting Brake: enemmän kuin vaikuttava.

Enemmän kuin 
vaikuttava



05Arteon ja Arteon Shooting Brake – Ulkopuoli

Arteon Shooting Brake on runsaine sisätiloineen  

valmiina lähes kaikkeen. Auton takaosa erottuvine 

led-takavaloineen ja kromattuine kaksoispakoputken-

päineen luovat sekä atleettista että voimakasta  

ilmettä.

Arteon
Shooting Brake

01 Takavalojen led-elementit kolmiulotteisine  
tehosteineen vaihtelevat jarrutettaessa taka- ja jarru-
valojen välillä. Valoja täydentävät dynaamiset vilkut.

02 Keulan leveästä jäähdyttimensäleiköstä upean 
kattolinjan kautta vaikuttavan kokoiseen tavaratilaan 
saakka: Arteon Shooting Braken uudenlaisessa  
muotoilussa yhdistyvät parhaalla mahdollisella  
tavalla niin ainutlaatuinen ulkonäkö kuin käytännölli-
syyskin.
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Arteon
Ei epäilystäkään: erottuvan keulansa ansiosta Arteon 

ihastuttaa heti ensi silmäyksellä – ja aina jatkossakin. 

Led-ajovalojen valomuotoilu jatkuu aina kromattuun 

jäähdyttimensäleikköön saakka ja mustat ilmanotto- 

aukot korostavat Arteonin urheilullista kunnianhimoa.

04 Tyylikkäästi esillä: jäähdyttimensäleikön keskellä 
on Volkswagenin uusi logo. Logon alta kulkee  
valolista, joka kulkee koko leveän keulan poikki  
aina ilmeikkäisiin led-ajovaloihin saakka.

03 Tunnistat Arteonin heti ensi silmäyksellä, sillä sen 
muotokieli ja sulava siluetti tekevät vahvan vaikutuk-
sen. Astu sisään ja ihastu tyylikkäisiin sisätiloihin ja 
intuitiiviseen käytettävyyteen.

Arteon ja Arteon Shooting Brake – Ulkopuoli
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09Arteon ja Arteon Shooting Brake – Mukavuus

Ainutlaatuisuudella on oma paikkansa: uusi nahkaver-

hoiltu ohjauspyörä kosketuskäyttötoimintoineen sekä 

ilmastointilaitteen kosketuskäyttötoiminnot ovat vain 

kaksi niistä monista syistä, joiden ansiosta voit tuntea 

olosi hyväksi heti autoon astuessasi. Ambiente- 

tunnelmavalaistukseen on saatavissa jopa 30 eri  

väriä, jotka korostavat sisätilojen yksilöllisiä piirteitä.

Tyyli, joka koskettaa
kaikkia aisteja

02 Urheilullisen nahkaverhoillun kosketuskäyttötoi-
minnoilla varustetun monitoimiohjauspyörän toimin-
toja voi käyttää helposti sormenpäillä. Älykkään  
valikon ja digitaalisen mittariston kautta pääset  
käyttämään monia toimintoja. Jokainen valinta vah-
vistetaan käyttäjälle haptisesti kevyesti värisemällä.

03 Ambiente-tunnelmavalaistuksella voit upottaa 
sisätilat omaan lempiväriisi. Valittavissa on jopa  
30 eri väriä. Värit korostavat pehmeästi kojelautaa, 
keskikonsolia sekä etu- ja takaovia. 

01 Perinteiset toimintopainikkeet ovat väistyneet 
kosketuskäyttöisten toimintopintojen tieltä. Näin ol-
len esimerkiksi lämpötilaa voi säätää täysin intuitiivi-
sesti Climatronic-ilmastointilaitteen liukusäätimellä.

02

01

03



11

Arteon ja Arteon Shooting Brake ihastuttavat erottuvan 

ulkopuolen muotokielensä lisäksi myös sisätilojen  

mukavuudellaan. Erityisesti Arteon Shooting Brake 

erottuu joukosta takaistuimien ja tavaratilan runsaan  

tilan ansiosta.

Mukavuus

04 Sinun ei tarvitse tehdä kuin yksi asia, jotta voit 
tuntea olosi kotoisaksi sisätiloissa: astua sisään.  
Runsaat tilat vangitsevat huomiosi ja ihastut yhä  
uudelleen kaikkien matkustajien ylelliseen jalka-  
ja pään-tilaan ja 4+1-istuinmahdollisuuteen.

05 Arteon Shooting Braken tavaratilan tilavuus on 
jopa 1 632 litraa takapenkit käännettynä. Runsaan  
tilavuutensa lisäksi suuri takaluukku helpottaa lastaa-
mista. Kädet täynnä tavaraa? Takaluukku avautuu 
Easy Open -toiminnolla myös jalan heilautuksella.

Arteon ja Arteon Shooting Brake – Mukavuus
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13Arteon ja Arteon Shooting Brake – Multimedia ja navigointi

Multimedia ja  
 navigointi
Ne ovat sinun silmäsi ja korvasi: uusinta tekniikkaa edustavat  

viestintä- ja navigointimahdollisuudet sekä Harman Kardon  

-äänentoistojärjestelmä tekevät jokaisesta matkasta  

ainutlaatuisen elämyksen.

02 Se näkyy ja kuuluu: Harman Kardon -äänentois-
tojärjestelmä on tehty musiikkia aidosti rakastaville, 
jotka haluat juhlistaa musiikkinautintoaan myös au-
tossa. Se tarjoaa asiantuntijoiden säätämiä tasapai-
noisia diskantteja ja bassoja, jotka tuovat lumoavan 
äänen kaduille ja teille.

01 Navigointijärjestelmää Discover Pro ja We 
Connectin verkkopalveluja1 käytetään intuitiivisesti ja 
kätevästi suuren, lasipintaisen 23,4 cm:n (9,2 tuuman) 
TFT-kosketusvärinäytön avulla. Niitä voi käyttää myös 
eleohjauksella ja puhekomennoilla. We Connect 
Plus:n1 navigointipalvelut tukevat kuljettajaa reaali- 
aikaiseesti älykkäällä online-reitinmäärityksellä, joka 
ottaa huomioon ajantasaiset häiriöt liikenteessä.

1  We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID 
-käyttäjätilin ja hänen on kirjauduttava We Connectiin käyttäjänimellä 
ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen  
We Connect- tai We Connect Plus -sopimus. We Connect Plus -palvelua 
varten asiakkaalla on auton luovuttamisen jälkeen 90 päivää aikaa 
käydä rekisteröimässä auto osoitteessa portal.volkswagen-we.com, 
jotta hän voi hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksutto-
man ajan verran.

* Lisätietoja We Connectin mobiileista verkkopalveluista saat  
esitteen takasivulta.
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15Arteon ja Arteon Shooting Brake – Kuljettajaa avustavat järjestelmät

 

Tarkkaavainen avustaja: kuljettajaa avustavat järjestelmät pitävät silmällä niin tietä 

kuin ympäristöä ja tuovat näin parempaa mukavuutta lähes jokaiseen ajotilanteeseen.

Kuljettajaa avustavat 
 järjestelmät

02 Erityisesti pysäköitäessä ja liikuteltaessa autoa 
pienessä tilassa on hyvä olla muutama ylimääräinen 
silmäpari käytettävissä. Ympäristön tarkkailujärjestel-
män Area View neljä kameraa valvovat auton ympä-
ristöä ja välittävät näkymää Infotainment-järjestel-
män näyttöön.

01 Hyödyllinen seuralainen: moottoritiellä ja hyvä-
kuntoisilla maanteillä matka-avustin Travel Assist  
pitää auton omalla kaistalla sekä auttaa säilyttämään 
ajonopeuden ja etäisyyden edellä ajavaan ajoneu-
voon1. Jonossa tai jatkuvasti pysähtelevässä liiken-
teessä järjestelmä huolehtii lisäksi toistuvista  
liikkeelle lähdöistä ja jarrutuksista.2

1  Järjestelmärajoitusten puitteissa. Kuljettajan pitää olla aina valmiina 
puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa 
vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.

2  DSG-kaksoiskytkinvaihteiston yhteydessä.
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17Arteon ja Arteon Shooting Brake – Istuinverhoilut ja koristelistat

10 Koristelista eukalyptuspuu
11 Koristelista ristikkokuvioitu alumiini
12 Koristelista Black Carbon2

Istuinverhoilut ja  
 koristelistat

1 Vain Elegance.
2 Vain R-Line.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.  
Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa 
alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa on vakioistuin, joka saattaa  
poiketa saatavilla olevista versioista. Verhoilumateriaali saattaa poiketa 
joissain yksittäisissä istuimissa tai istuimen osissa.

01 Kangas Titan Black TO 
02 Nahka/Art-Velours Vienna Titan Black TO 
03 Nahka/Art-Velours Vienna 1 Raven/Mistral YS 
04 Nahka Nappa Titan Black TO 
05 Nahka Nappa 1 Titan Black/Grigio LT 
06 Nahka Nappa 1 Titan Black/Florence DN 
07 Nahka Nappa 1 Raven/Mistral YS 
08 Nahka/Art-Velours Vienna Black OH 
09 Nahka Nappa 2 Black OH
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19Arteon ja Arteon Shooting Brake – Ulkovärit

06 Kings Red metalliväri P8 
07 Deep Black helmiäisväri 2T 
08 Oryx White helmiäisväri 0R

1 Vain Elegance.

Tällä sivulla olevien autojen ulkovärit ovat vain esimerkkejä eivätkä kata 
erikoismallien kaikkia mallikohtaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa kunkin 
mallin muista mahdollisista ulkoväreistä saa Volkswagen-jälleenmyyjäl-
tä. Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Painettuina ne eivät täysin vastaa  
alkuperäisiä sävyjä.

Ulkovärit

01 Pure White normaaliväri 0Q 
02 Urano Gray normaaliväri 5K 
03 Mangan Gray metalliväri 5V 
04 Pyrite Silver metalliväri K2 
05 Kingfisher Blue1 metalliväri L4
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21Arteon ja Arteon Shooting Brake – Vanteet

08 20 tuuman kevytmetallivanne Rosario 
09 20 tuuman kevytmetallivanne Nashville4

1  17-tuumainen talvipyörä Cardiff on tilattavissa vain mukautuvan  
alustansäädön (DCC) yhteydessä.

2 Vain Elegance.
3 Vain R-Line. 
4  Volkswagen R GmbH:n valikoimasta. Tarkista saatavuus osoitteesta 

volkswagen.fi.

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia.  
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. 

Vanteet

01 17 tuuman kevytmetallivanne Cardiff1 
02 18 tuuman kevytmetallivanne Valdemossa 
03 18 tuuman kevytmetallivanne Almere 
04 18 tuuman kevytmetallivanne Muscat 
05 18 tuuman kevytmetallivanne Sebring 
06 19 tuuman kevytmetallivanne Chennai2 
07 19 tuuman kevytmetallivanne Montevideo3 
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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, 
jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. Suomen varustetasot 
sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi 
tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan  
Alkaen 1. 9. 2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimene-
telmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1. 9. 2018 alkaen WLTP-me-
netelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testa-
usolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja 
CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. 
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia para-
metreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liiken-
neolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulu-
tukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja 
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä  
esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita,  
joita ei saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken  
mukaisia. Saat lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä.  
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden 
Volkswagen-yhtymään kuuluvien yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin 
muissakin maissa. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää 
ilman Volkswagen AG:n lupaa. 

Arteon
Arteon Shooting Brake
0X5.1220.28.71
Julkaisu: lokakuu 2020
Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään

volkswagen.fi

* We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagen ID -käyttäjätilin ja 
hänen on kirjauduttava We Connectiin käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on tehtävä 
Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect- tai We Connect Plus -sopimus. We 
Connect Plus -palvelua varten asiakkaalla on 90 päivää auton luovuttamisen jälkeen käytä 
rekisteröimässä auto osoitteessa www.portal.volkswagen-we.com tai tehdä rekisteröinti 
Volkswagen We Connect -sovelluksessa (saatavissa App Storesta ja Google Play Storesta), 
jotta hän voi hyödyntää palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan verran. We 
Connectin mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista integroidun internet- 
yhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä data-
kustannuksista verkon alueella lukuun ottamatta Streaming & Internet -palveluja ja joitakin 
yksittäisiä In-Car-sovelluksia. Streaming & Internet -palveluja, yksittäisiä In-Car-sovelluk-
sia sekä WLAN-reititintä varten voidaan tilata edullisia datapaketteja ulkopuoliselta mat-
kapuhelinoperaattorilta Cubic Telecomilta ja käyttää näin palveluja verkon alueella useissa 
Euroopan maissa. Lisätietoja käyttöehdoista, hinnoista ja tuetuista maista saa osoitteesta 
vw.cubictelecom.com. Vaihtoehtoisesti internetradioa ja median streaming voidaan  
käyttää mobiilin päätelaitteen (esim. älypuhelimen) kautta, jos puhelinta voidaan käyttää 
mobiilina WLAN-reitittimenä. Tällöin kyseiset palvelut ovat käytettävissä vain sinun  
ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhelinsopi-
muksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Tiedonsiirto  
internetin kautta saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulko-
mailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). We Connect 
-sovelluksen maksuton käyttö edellyttää iOS tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua 
älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen  
solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Paketeissa kuvattujen  
yksittäisten We Connect- ja We Connect Plus -palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella 
maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja  
niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta  
connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja  
matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.


