
Specifikace vozidla 

Volkswagen 

Model: Arteon SB R-Line 2,0 TDI 7DSG 4MOT 3H947T02 

Objem motoru: 1968 ccm Barva vozu: Černá Deep metalíza s perleťovým 
efektem 

Výkon kW/k: 147/200 Barva potahů: Titanově černá 

Převodovka: DG7-Automatická převodovka- Kód barvy: 2T2T / OH 

Číslo karoserie: Číslo komise: 

Palivo: Diesel 
Hodnota CO2 - kombinovaná (NEDC): 129 g/km 
Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 4,9 l/100km 

Poznámky:  

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v CZK včetně 21% DPH: 

Základní cena vozidla 1 271 900,-- 

Barva vozidla / obj. kód: Černá Deep metalíza s perleťovým efektem / 2T2T 17 400,-- 

Zvláštní výbava / obj. kód:   
LED světlomety High vks. / P11 $8N 0,-- 

- v kombinaci s paketem Comfort Plus 
- LED světlomety včetně oddělených LED světlometů pro denní svícení 
- dynamické přisvětlování zatáček 
- Dynamic Light Assist - dynamická regulace dálkových světel (umožňuje trvalé použití dálkových světel bez 
oslňování vozů v protisměru) 
- dynamické ukazatele směru 
- kombinovaná LED světla vzadu 
- světelná lišta mezi LED světlomety a logen na přední masce (neplatí pro verzi eHybrid) 
- přední mlhové světlomety 

Multifunkční volant v kůži vyhřívaný / 2PT 4 200,-- 
- sportovní kapacitní volant 
- s pádly pro řazení převodovky DSG 

Paket Comfort Plus (bez alarmu) / W9N 32 600,-- 
- Přední LED světlomety s dynamickým přisvětlováním zatáček  - včetně LED denního svícení  - regulace 
dálkového svícení  - dynamické přisvětlování zatáček 
- Keyless Access  - bezklíčového odemykání, zamykání a startování  - bez alarmu 

http://www.porsche.co.cz/osobni-udaje


- Automatická klimatizace Climatronic  - automatická regulace  - nastavení teploty oddělené pro řidiče a 
spolujezdce  - klimatizovaná přihrádka spolujezdce  - senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím 
na vnitřní cirkulaci  - 3zónová 
- vyhřívání vnějších zadních sedadel 
- panel ovládání 3-zónové klimatizace vzadu 
- 2x USB-C 
- 1x USB-C konektor pro nabíjení 
- Zadní vnější sedadla vyhřívaná 
- Zásuvka 230 V vzadu 

Paket Safety Plus / W9U 23 300,-- 
- Zpětná kamera 
- PreCrash Plus  - proaktivní bezpečnostní systém  - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k 
automatickému dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů  - 
proaktivní ochrana v případě blížícího se nárazu v přední a zadní části vozu 
- Parkovací asistent Park Assist  - umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče  - Parkpilot se signalizací 
vzdálenosti od překážek směrem dopředu i dozadu 
- Side Assist  - asistent pro změnu jízdního pruhu (hlídání mrtvého úhlu)  - asistent vyparkování (hlídání situace za 
vozem při vyparkování prostřednictvím senzorů v zadní části vozu) 

Sériové čalounění ArtVelours a kůže / $4J 0,-- 
- střed sedadel v látce ArtVelours
- bočnice v kůži Vienna 

Tažné zařízení / 1M6 24 600,-- 
- elektricky výklopné

Zatmavená zadní okna / 4KF 9 100,-- 
- boční zadní okna 
- okno pátých dveří 
- 65% absorpce světla 

Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 383 100,-- 

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek 
uvedeno. 

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v 
dokumentaci k vozidlu jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv 
dodatečná montáž příslušenství (včetně doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na 
vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a 
emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny rozdílně. 

Česká Lipa, dne: 22.03.2021 



Sériová výbava vozu Volkswagen Arteon SB R-Line 2,0 TDI 7DSG 4MOT: 
 

- 12V zásuvka 

- 12V zásuvka vpředu 

- 18" kola z lehké slitiny Sebring 

- 2x LED osvětlení na čtení vpředu a vzadu 

- 8 reproduktorů 

- ACC - automatická regulace odstupu 

- Akustické a grafické upozornění 

- App-Connect Wireless 

- Asistent pro rozjezd do kopce 

- Automatická klimatizace Climatronic 

- Automatický spínač světlometů 

- Bederní opěrky vpředu 

- Bezpečnostní šrouby kol 

- Boční lišty ve spodní části dveří vozu 

- Čalounění stropu v černé 

- Čelní airbag řidiče a spolujezdce 

- Čelní sklo tepelně izolující 

- Dálkové odjištění zavazadlového prostoru 

- Dekor středové konzoly Piano Black 

- Dešťový senzor 

- Digital Cockpit Pro 

- Digitální radiopřijímač (DAB+) 

- Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu 

- Dvoutónový klakson 

- Easy Open vč. Keyless Access 

- Elektromechanická parkovací brzda 

- Elektronický imobilizér 

- ergoComfort sedadlo na straně řidiče 

- Front Assist 

- Hlasové ovládání 

- Hlavice řadicí páky v kůži 

- Chromované lišty bočních oken 

- Chromované orámování 

- Interiérový dekor Silver Rise 

- ISOFIX 

- Keyless Start 

- Kryt zavazadlového prostoru 

- LED světlomety 

- LED zadní světla 

- Light Assist 

- Loketní opěrka vpředu 

- Make-up zrcátka ve slunečních clonách 

- Multifunkční volant v kůži 

- Nárazníky v barvě vozu 

- Nástupní a varovné LED osvětlení 

- Nástupní lišty z ušlechtilé oceli 

- Navigace Discover Media 

- Osvětlení prostoru pro nohy vpředu 

- Paket Multimedia 

- Paket Safety 

- Palubní literatura v češtině 

- Parkovací senzory Park Pilot 

- Pedály z ušlechtilé oceli 

- Pohon všech kol 

- Potahy sedadel ArtVelours 

- Povinná výbava 

- PreCrash vks. Front Assist 

- Prodloužená záruka 5 let/100.000 km 

- Příprava na We Connect a We Connect Plus 

- Přístrojová deska 

- Rezervní kolo plnohodnotné 

- Rozpoznávání dopravních značek 

- Sada nářadí a zvedák vozu 

- Start-Stop systém 

- Systém rozpoznání chodce s rozšířenou 

- Systém sledování únavy řidiče 

- Telefonní rozhraní Comfort 

- Textilní koberečky 

- Tísňové volání 

- Tónovaná skla v zeleném odstínu 

- Top-komfortní sedadla vpředu 

- Travel Assist včetně Emergency Assist 

- Trysky ostřikovačů čelního skla 

- Tříbodové bezpečnostní pásy 

- USB-C port 2x 

- Vnější zpětná zrcátka 

- Vnější zpětná zrcátka el. sklopná 

- Vnitřní zpětné zrcátko 

- Vyhřívaná přední sedadla 

- Zadní mlhové světlo 

- Zadní sedadla nedělená 

 



 
 

Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 
  
Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, 
nicméně se v současné době ověřují v následujícím smyslu: 
  
Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure) resp. WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí 
CO2 zjištěné při něm v mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle). 
  
V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu (do 2020) povinni uvádět 
hodnoty dle dřívějšího standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.  
  
Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u 
vozidla dle této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém 
průkazu dodaného vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu 
nově komunikované hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit. 
  
Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) 
mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a 
dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise 
CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. 
 


