Noul Arteon Elegance 2.0 TDI 150 CP DSG
Cod autovehicul 4GUZ6P

Pret
Noul Arteon Elegance 2.0 TDI 150 CP DSG

Pret total

50.079,96 €

Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule
noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure),
care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv
noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul
WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și
elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet www.volkswagen.ro/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de
vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu,
condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica
parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru
modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO2 pot diferi usor fata de datele ce vor fi inscrise in în certificatul de conformitate furnizat la momentul livrării
vehiculului.
Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.
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Motor
1968 cmc Tractiune Fata Direct Shift Gearbox
Putere 110 kW / 150 CP
Diesel:
Consum combustibil: 4,00 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 107 g/km
Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 107 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0321 g/km

Vopsea exterior
Gri

Argintiu (pyrit silver metallic)

Sitzbezug
Culori interior: Negru Titan
Bord: Negru Titan
Mocheta: Negru Titan
Tapiterie Negru Titan
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656,88 €

Dotari
Sistem electronic de control al
stabilitatii masinii si booster de frana electromecanic
Airbag sofer si pasager cu posibilitatea
dezactivarii airbagului pasager; airbag genunchi pe partea soferului
Airbag cortina fata/spate inclusiv
airbaguri laterale fata .
Air Care Climatronic, cu reglare pe 3
zone, cu filtru de aer imbunatatit cu carbune activ
Sistem de pornire fara cheie Keyless
Start, fara Safelock
Senzor de ploaie pentru activarea
automata a stergatoarelor
Oglinda lateral exterioara asferica pe
partea soferului
Jante aliaj usor "Muscat" 8Jx18 negre
Cotiera centrala fata cu spatiu de
depozitare, 2 guri de ventilatie spate
Oglinzi exterioare rabatabile electric,
incalzite, cu sistem automat antiorbire pentru sofer, iluminarea vecinatatii si inclinare
oglinda pasager la cuplare marsarier
Volan multifunctional sport imbracat in
piele cu touch control si padele pentru cutia de transmisie DSG
Spatar bancheta rabatabil asimetric si
cotiera centrala spate rabatabila pentru transportul obiectelor lungi
Scaune fata incalzite
Duze instalatie spalare parbriz
incalzite automat
Geamuri cu protectie termica
Centuri de siguranta in 3 puncte fata si
locuri laterale spate, reglabile in fata, cu avertizare optica si acustica la necuplare
Fara inscriptionare tehnologie
motorizare
Covorase textile fata/spate
Roata de rezerva de uz temporar
Directie progresiva
Suruburi antifurt
Trusa de scule si cric
Triunghi reflectorizant
Bare de protectie Comfort
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Dotari
Prindere Isofix pentru 2 scaune copil
pe locurile laterale din spate
Decor "Piano Black" pe consola centrala
Spatar scaun pasager nerabatabil
Capitonaj usi piele ecologica
Scaun sofer ergoComfort cu reglare
electrica a spatarului si scaune fata reglabile manual pe inaltime
Bandouri laterale cromate
Buton deblocare portbagaj
Parbriz termoizolant
Oglinda retrovizoare interioara cu
sistem automat antiorbire
Ornamente cromate la geamurile laterale
Oglinzi make-up iluminate in parasolare
Tetiere fata optimizate pentru siguranta
Travel Assist, Lane Assist, si
Emergency Assist
Front Assist si Autonomus Emergency
Braking
Iluminare cu LED pentru spatiu picioare
sofer si pasager
Priza 12V in consola centrala spate
Sistem monitorizare presiune pneuri
Sistem start-stop si sistem de franare
cu recuperarea energiei
Praguri cu insertii otel fata/spate
Scaune fata cu suport lombar,reglabil
electric pentru scaun sofer
Insertii decorative din lemn "Eucalipt"
pentru bord si usi
Sistem proactiv de protectie pasageri
Asistent activare automata faza lunga
"Light Assist"
Faruri LED, inclusiv lumini de drum
permanente LED
Senzor de lumina pentru activare
automata faruri si functie manuala "Coming home" si functie automata "Leaving home"
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Dotari
Reglare dinamica a distantei de
iluminare a farurilor
8 incinte acustice
Lumini pentru citit fata/spate cu LED
Adaptive Cruise Control - ACC
asistent pentru mentinerea constanta si adaptarea vitezei de rulare in functie de ceilalti
participanti la trafic
Lampa ceata spate
Blocuri optice spate LED 3D cu
semnalizare dinamica
Claxon bitonal
Pachet fumatori: scrumiera si bricheta
fata
Digital Cockpit Pro
Lumini de siguranta cu LED in portiere
fata
App-Connect wireless (wireless doar
pentru Apple, cablu pentru android)
Interfata Bluetooth pentru telefonie
mobila
Detector oboseala
Anvelope AirStop 245/45 R18, cu
rezistenta redusa la rulare
Tapiterie microfibra "ArtVelours"
Security & Service
Scaune Top confort fata
Decor crom interior
Receptor Radio Digital DAB
Radio "Ready 2 Discover inclusiv
Streaming & Internet"
Interfata USB-C
Asistent pornire in rampa
Frana de stationare electronica
inclusiv functie Auto-Hold
Pedale din otel inoxidabil
Pedestrian Assist si capota activa
Pregatire pentru We Connect Plus
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Dotari optionale
Parbriz incalzit cu reflexie radiatii
infrarosii.

384,37 €

Pachet acustic
-geamuri laterale fata laminate -privacy glass pentru geamuri
laterale spate si luneta

580,72 €

Cod intern-tapiterie standard
Park Assist:
scaneaza locul de parcare si preia controlul directiei pentru
parcari laterale sau perpendiculare.

326,60 €

Functie masaj scaun sofer

190,40 €

Faruri LED TOP
-Dynamic Light Assist -iluminare dinamica la virare si lumini
cornering -lumini de drum LED -faruri ceata cu lumini de
cornering

1.367,31 €

Pachet Ambient
-iluminare ambientala 30 culori

503,37 €

Pachet"Easy Open/Close" fara functie
Safelock -senzor deblocare portbagaj -sistem Keyless Access cu
buton pornire -actionare electrica pentru capac portbagaj

944,86 €

Pachet Multimedia 1:
-Sistem navigatie Discover Media inclusiv Streaming & Internet Interfata telefonie Comfort cu functie de incarcare prin inductie.
-Comanda vocala

1.170,96 €

Pachet Asistenta 1:
-Rear View camera -Side Assist si Rear traffic Alert
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0,- €

743,75 €

Date tehnice
Tip motor

2.0 Diesel - motorina

Putere

110 kW 150 CP

Capacitate cilindrica

1968 cmc

Cutie de viteze

Direct Shift Gearbox

Tractiune

Tractiune Fata

Numar usi

4

Numar scaune

5

Greutatea totala permisa

2200 kg

Masa pregatit de rulare

1650 kg

Consum combustibil combinat (Diesel)

4,00 l/100km

Emisii dioxid de carbon (CO₂) combinat

107 g/km

Emisii NOX

0,0321 g/km

Serie de sasiu

WVWZZZ3HZME011218

Distribuitor
Porsche Bucuresti Nord
Bulevardul Pipera nr. 2
77190 Voluntari, jud. Ilfov
+40 21 208 37 37
vw-sales-pbn@porsche.ro
https://www.pbn.ro
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