
Techniek en consumentenadviesprijzen per 1 augustus 2017

De nieuwe Arteon



Standaarduitrusting
• Achterlichten led

• Koplampverlichting led

• Velgen ‘Cardiff’, 17 inch lichtmetaal (7 J x 17)

• Airconditioning automatisch (Climatronic)

• Boordcomputer Plus

• Grootlichtassistent (Light Assist)

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

• Radio- en multimediasysteem ‘Composition Media’

•  Mobiele online diensten (Car-Net): ‘Security & Service Basis’ inclusief  

‘Security & Service Plus’

• Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

• Telefoonvoorbereiding Bluetooth

• Stuurwiel multifunctioneel en met leder bekleed, voor DSG met schakelpeddels

•  Automatische afstandsregeling tot 210 km/uur (Adaptive Cruise Control) 

inclusief afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist)  inclusief  

noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking) en  

voetgangersherkenning

Elegance (extra t.o.v. standaarduitrusting)
• Achterlichten led, in donkerrood

• Buitenspiegels en deurgrepen in mat chroom

• Sierlijsten aan zijkant onder in chroom

• Koplampreinigingsinstallatie

• Velgen ‘Muscat’, 18 inch lichtmetaal

• Rijprofielinstelling (Driving Profiles)

• Boordcomputer Premium met kleurendisplay

•  Zitvlakmiddenbanen in Alcantara® (suède-look), binnenzijde stoelwangen  

en bovenzijde middenarmsteun in leder ‘Vienna’

• Pedalen en voetensteun in geborsteld edelstaal uitgevoerd

De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich 

expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door 

te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde 

uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kunt u ten allen tijde op onze website 

volkswagen.nl vinden. Vanzelfsprekend kunt u ook uw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid  

van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.  



 
Prijzen Arteon

Benzine 

Arteon 1.5 TSI 110 kW/150 pk 6-bak Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%
Arteon 1.5 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%

Elegance 1.5 TSI 110 kW/150 pk 6-bak Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%
Elegance 1.5 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%
Elegance 2.0 TSI 140 kW/190 pk 7-DSG € 32.751 39.757 46.635 1.015 47.650 135 B 22%

Diesel

Arteon 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6-bak Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%
Arteon 2.0 TDI 110 kW/150 pk 7-DSG € 30.121 38.330 44.655 1.015 45.670 114 B 22%

Elegance 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6-bak Verwacht bestelbaar per september n.n.b. n.n.b. 22%
Elegance 2.0 TDI 110 kW/150 pk 7-DSG € 31.841 40.513 47.200 1.015 48.215 116 C 22%
Elegance 2.0 TDI 140 kW/190 pk 7-DSG € 32.604 43.593 50.440 1.015 51.455 n.n.b. n.n.b. 22%
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Uitvoering

Volkswagen Extra Garantie
Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid 

bij onverwachte reparatiekosten.

2 jaar extra garantie maximaal 100.000 km € 389 (incl. btw)

2 jaar extra garantie maximaal 150.000 km € 439 (incl. btw)

Consumenten  
adviesprijs**

*    Rijklaarmaakkosten € 927,44 (incl. btw) bestaat o.a. uit:  
Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten.  
Recyclingbijdrage € 42,50 (incl. btw). Leges € 45,06 (btw vrijgesteld).  

** Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges.

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.



17 inch velgen 18/19/20 inch velgen

Meeruitvoering en CO2-emissie

Motor Vermogen Transmissie CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra bpm heffing CO2-emissie (g) Bijtelling 1/100km Energielabel Extra bpm heffing

Benzine

1.5 TSI 110 kW/150 pk 6-bak n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b. - n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b. -
1.5 TSI 110 kW/150 pk 7-DSG n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b. - n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b. -

2.0 TSI 140 kW/190 pk 7-DSG - - - - - 135 22% 6,0 B -

2.0 TSI 206 kW/280 pk 7-DSG 4Motion - - - - - 152 22% 5,9 n.n.b. - 

Diesel

2.0 TDI 110 kW/150 pk 6-bak n.n.b. 22% - n.n.b. - n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b.
2.0 TDI 110 kW/150 pk 7-DSG 114 22% 4,4 B - 116 22% 4,5 C  € 463 
2.0 TDI 140 kW/190 pk 6-bak - - - - - n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b.
2.0 TDI 140 kW/190 pk 7-DSG - - - - - n.n.b. 22% n.n.b. n.n.b.
2.0 TDI 176 kW/240 pk 7-DSG 4Motion - - - - - 164 22% 7,3 n.n.b.  - 



Prijswijzigingen voorbehouden.

Bpm-differentiatie

Bpm-differentiatie

Voor het bepalen van het bpm-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een bpm-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 86,69 per gram boven de grenswaarde van 65 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)
Benzine € 353

Diesel € 353

Malustabel CO2-uitstoot
Grenswaarden: bpm-opslag per gr/km boven de grenswaarde
Benzine Diesel 
1-76 gr. 1-76 gr. € 2 
> 77 ≤ 102 gr. > 77 ≤ 102 gr. € 66 
> 103 ≤ 150 gr. > 103 ≤ 150 gr. € 145 
> 151 ≤ 168 gr. > 151 ≤ 168 gr. € 238 
> 169 gr. > 169 gr. € 475 

Dieseltoeslag per gr/km boven de grenswaarde
≤ 65 gr. € 0
> 65 gr. € 86,69

Dieselroetfilter 
Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

Fiscale bijtelling
Op basis van de CO2-uitstoot valt elke Volkswagen in een bijtellingscategorie voor privégebruik van een auto van de zaak.

Categorie Benzine Diesel 
4% ≤ 0 gr. ≤ 0 gr.
22% > 0 gr. > 0 gr.



 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Standaarduitvoeringen

Exterieur

Achterlichten led • -
Achterlichten led, in donkerrood uitgevoerd inclusief dynamische knipperlichten - •
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur • -
Buitenspiegels in mat chroom - •
Sierlijsten aan zijkant onder in carrosseriekleur • -
Sierlijsten aan zijkant onder in chroom - •
Koplampverlichting led voor dim- en grootlicht inclusief dagrijverlichting • •
Lichtbundelhoogteverstelling dynamisch • •
Koplampreinigingsinstallatie - •
Velgen 'Cardiff', 17 inch lichtmetaal (7 J x 17) met zelfdichtende banden 225/55 R 17 Airstop ® en slotbouten • -
Velgen 'Muscat', 18 inch lichtmetaal in zwart, oppervlak in hoogglans (8 J x 18) met zelfdichtende banden 245/45 R 18 Airstop®  en slotbouten - •
Zijruiten met chromen rand • •
Zijruiten en achterruit warmtewerend • •

Functioneel

12-Volt-aansluiting in middenconsole achter • •
Achterklep op afstand ontgrendelbaar • •
Airconditioning automatisch (Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling en pollenfilter • •
Rijprofielinstelling (Driving Profiles) - •
Bergwegrijhulp (Hill Hold) • •
Binnenspiegel automatisch dimmend • •
Binnenverlichting voor en achter met vertragingsmechanisme en dimfunctie, twee led-leeslampjes voor en twee led leeslampjes achter • •
Boordcomputer Plus • -
Boordcomputer Premium met kleurendisplay - •
Buitenspiegels met omgevingsverlichting, inklap- en verwarmbaar, bestuurderszijde automatisch dimmend, bijrijderszijde naar beneden draaibaar • •
Centrale vergrendeling met afstandsbediening, startsysteem zonder sleutel (Press & Drive) • •
Claxon tweetonig • •
Grootlichtassistent (Light Assist) • •
Handrem elektronisch inclusief wegrijblokkering (Auto Hold) • •
In- / uitstap- en waarschuwingsverlichting led in deuren vóór • •
Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, toerenteller • •
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) • •
Radio- en multimediasysteem 'Composition Media', inclusief 8 luidsprekers, Aux-in aansluiting, USB-aansluiting. Ook geschikt voor iPod/iPhone • •
Mobiele online diensten (Car-Net): 'Security & Service Basis' abonnement 120 maanden inclusief 'Security & Service Plus' abonnement 36 maanden; optimale ondersteuning bij onderhoud, pech en ongevallen • •
Regensensor • •
Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) • •
Ruitensproeiers vóór verwarmd ◦ •
Ruitenwissers vóór met intervalschakeling • •
Start-/stopsysteem met recuperatie van remenergie • •
Stuurbekrachtiging elektromechanisch inclusief variabele besturing (Progressive Steering) • •
Telefoonvoorbereiding Bluetooth • •
Uurwerk (analoog) in dashboard • •
Verlichting blijft korte tijd aan bij vergrendeling auto (Coming Home) en verlichting gaat alvast aan bij ontgrendeling auto (Leaving Home) • •
Voorstoelen verwarmbaar ◦ •
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Interieur

Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar • -
Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar, met middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid - •
Bagageruimte-afdekking • •
Bekleding, stof 'Sideways' • -
Zitvlakmiddenbanen in Alcantara® (suède-look), binnenzijde stoelwangen en bovenzijde middenarmsteun in leder 'Vienna' - •
Decorinleg 'New Brushed' voor instrumentenpaneel, deurlijsten en decorinleg 'Silver Flake' voor middenconsole • -
Decorinleg 'Line Light Black' voor instrumentenpaneel, deurlijsten en decorinleg 'Black it up' voor middenconsole - •
Instaplijsten voor in edelstaal uitgevoerd • •
Lendensteunen vóór, bestuurderszijde elektrisch en bijrijderszijde handmatig instelbaar • •
Lampjes led 2x in voetenruimte vóór - •
Make-up-spiegel in zonnekleppen, verlicht • •
Middenarmsteun voor met opbergvak en twee ventilatieroosters achter • •
Schakelpookknop met leder bekleed • •
Stuurwiel multifunctioneel en met leder bekleed, voor DSG met schakelpeddels • •
ErgoComfort bestuurdersstoel met elektrische rugleuningverstelling, voorstoelen in hoogte verstelbaar • •
Top-comfortstoelen vóór • •
Ventilatieroosters vóór en koplampschakelaar verlicht, met chromen rand • -
Deurelementen vóór, koplampschakelaar en ventilatieroosters met chromen accenten - •
Pedalen en voetensteun in geborsteld edelstaal uitgevoerd - •
Voetmatten textiel voor en achter • -
Voetmatten textiel voor en achter met stiksel - •
12-Volt-aansluiting vóór • •

Veiligheid

Automatische afstandsregeling tot 210 km/uur (Adaptive Cruise Control) inclusief afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist)  inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking) en voetgangersherkenning • •
Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) inclusief knie-airbag aan bestuurderszijde • •
Bandencontrole (Tire Leak Indicator) • •
Diversity antenne voor FM-ontvangst • •
Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar en met gordelspanner • •
Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter • •
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC) met tegenstuurondersteuning inclusief antiblokkeersysteem (ABS) met remassistent,  aandrijfslipregeling (ASR), elektronisch differentieelslot (EDS), motorsleepmomentregeling 
(MSR) en aanhangerstabilisatie

• •

Gevarendriehoek en verbanddoos • •
Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór • •
Hoofdsteunen vóór (actieve hoofdsteunen die de kans op een wiplash verkleinen) • •
Hoofdsteun achter 3x, verstelbaar • •
ISOFIX-voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank, ook voor i-Size-kinderzitjes • •
Startblokkering, elektronisch • •
Vermoeidheidsherkenning (aanbevolen rusttijd) • •
Vervolgongevalreductiesysteem (Multi Collision Brake) • •
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel vóór, inclusief weergave gordelgebruik in instrumentenpaneel • •

Standaarduitvoeringen

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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Accessoires

Volkswagen zomersets

18 inch lichtmetalen zomerset, Sebring 3G8C8N498  Z49 € 2.195 º º º
- 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.449 º - -
- 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.269 º º º
- Bandmaat: 245/45 R18  96W
- Band: Continental SportContact 5 FR Seal

19 inch lichtmetalen zomerset, Montevideo 3G8C8N499  FZZ € 2.595 º º º
- 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.849 º - -
- 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.669 º º º
- Bandmaat: 245/40 R19  94W
- Band: Pirelli Cinturato P7 Seal

20 inch lichtmetalen zomerset, Rosario 3G8C8N490  2ZT € 3.495 º º º
- 17 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 2.749 º - -
- 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 2.569 º º º
- Voorzien van Continental zomerband

Volkswagen wintersets

17 inch lichtmetalen winterset, Merano 3G8C5N497  8Z8 € 1.495 º º º
- 17 inch lichtmetalen wielen
- Continental winterbanden

Volkswagen Bandenhoezen ZG 000739VW € 19,95 º º º
- 14 t/m 18 inch

Volkswagen Sneeuwkettingen 000091387AT € 159 º º º
- Servo 9, Geschikt voor bandenmaat 215/55 R17 

Lederen interieur € 1.999 º º º
-   Volledig lederen interieur in meer dan 15 kleuren leverbaar. Verschillende opties  

mogelijk: o.a. stiksels, alcantara of perforatie van middenbaan van de stoel - meerprijs
- Stoelverwarming (2 stoelen) € 359 º º º

Wegdraaibare trekhaak 3G8092160 € 1.099 º º º
- Inclusief 13-polige kabelset

13- naar 7-polige adapter ZF 000702 € 19,95 º º º

Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden.

Bestelcode incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Meeruitvoeringen

Pakketten

Executive pakket W24 € 1.279 1.548 º -
- Navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media' W24 € 1.615 1.954 - º

- 2,5D Navigatiekaart Europa
- Onbeperkt gratis downloads navigatie software
- 20,4 cm kleuren Touchscreen (8,0 inch)
- AUX-IN, SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting. Ook geschikt voor iPod/iPhone
-  Verbinden van Tablet/PC-iPad middels WLAN via app met radio- en multimediasysteem van  

de auto (Media Control)
- CD speler

- Mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform Basis' abonnement voor 36 maanden1

- Ontvangst van realtime informatie doordat uw auto verbonden is met het internet
- Diefstalalarm
- Telefoonvoorbereiding Plus

- Phone box, opladen via USB-aansluiting
- Aansluitmogelijkheid van iPod/iPhone via extra USB-aansluiting

- Digitale radio-ontvangst (DAB+)
- Digitaal instrumentenpaneel (Active Info Display) (alleen voor Elegance)

Meeruitvoeringen bij Executive pakket

Navigatie-, radio- en multimediasysteem ‘Discover Pro’ ZMF € 816 987 - º
- 3D Navigatiekaart Europa
- 23,4 cm kleuren Touchscreen (9,2 inch)
- Spraakbediening (voice control)
- USB-aansluiting (x2) (o.a. geschikt voor iPod/iPhone) en AUX-IN-aansluiting      
- Bediening diverse functies via handgebaren (Gesture control)
- 10 GB voor vrije opslag op harde schijf
-  Verbinden van Tablet/PC-iPad middels WLAN via app met radio- en multimediasysteem van  

de auto (Media Control)
- Mobiele online diensten (Car-Net) 'Guide & Inform Plus' abonnement 36 maanden1

- Mobiele online diensten (Car-Net): 'App-Connect' smartphone-integratie1

- Directe bediening van smartphone apps via het scherm van het infotainmentsysteem
- DVD speler

Telefoonvoorbereiding Premium PTL € 58 70 - º
- Geïntegreerde UMTS module en rSAP technologie
- Bediening en weergave over het radio-navigatiesysteem
- Koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst
- WLAN-Hotspot inclusief 4G functionaliteit
- Speciale SIM-kaart houder
.. Let op: alleen geschikt voor rSAP telefoons (remote sim access profile)
.. Let op: alleen i.c.m. navigatiesysteem 'Discover Pro'

Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Advance pakket W21 € 1.578 1.909 - º
- Panoramaschuif-kanteldak, elektrisch bedienbaar
- Sfeerverlichting

- Twee leeslampen vóór
- Ledinstap en waarschuwingslichten in voordeuren

- Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend
- Decorinleg hout 'Aluminium Dayton Brush' (voor Elegance)
..  Let op: zonder meerprijs is voor Elegance ook te kiezen uit Decorinleg hout 'Silver Birch' of  

Decorinleg aluminium 'Fine Line'

Meeruitvoeringen bij Advance pakket

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend en extra geluidswerend PAP € 282 341 - º
- Zij-, voor- en achterruiten geluidsisolerend
- Vanaf B-stijl, 65% getint

Bestelcode excl. BTW incl. BTW A
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1  Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie de pagina met de aanbodstructuur van Car-Net welke u achterin de prijslijst aantreft.

Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.



Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen

Exterieur

Unilak 'Urano Grey' CL01 geen meerprijs º º
Unilak 'Pure White' CL02 € 118 143 º º
Metallic lak of pareleffect lak CL03 € 557 674 º º
Metallic lak 'Crimson Red' en 'Kurkuma Yellow' CL06 € 678 820 - º
Pareleffect lak 'Oryx White' CL05 € 1.214 1.469 - º

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend 4KF € 277 335 º º

Panoramaschuif-kanteldak, elektrisch bedienbaar WS4 € 988 1.195 - º

Velgen

Bandenreparatieset (Tire Mobility Set) 1G8 € 44 53 º º
- 12-Volt-compressor en bandendichtmiddel

Reservewiel staal, volwaardig
- Volwaardig lichtmetalen reservewiel 17 inch incl. krik en moersleutel 1G3 € 225 272 º -
- Volwaardig lichtmetalen reservewiel 18 inch incl. krik en moersleutel 1G3 € 278 336 º º
- Volwaardig lichtmetalen reservewiel 19 inch incl. krik en moersleutel 1G3 € 340 411 - º
- Volwaardig lichtmetalen reservewiel 20 inch incl. krik en moersleutel 1G3 € 397 480 - º

Velgen ‘Shikai’, 18 inch lichtmetaal in zwart uitgevoerd PJ4 € 516 624 º -
- Vier lichtmetalen velgen 8 J x 18 inch geen meerprijs - º
- Inclusief 245/45 R 18 banden

Velgen ‘Shikai’, 18 inch lichtmetaal in Adamantium zilver uitgevoerd PJ5 € 516 624 º -
- Vier lichtmetalen velgen 8 J x 18 inch
- Inclusief 245/45 R 18 banden

Velgen ‘Muscat’, 18 inch lichtmetaal in Atlantic blauw, oppervlak in hoogglans uitgevoerd PJ6 € 0 0 - º
- Vier lichtmetalen velgen 8 J x 19 inch
- Inclusief 245/45 R 18 banden

Velgen ‘Chennai’, 19 inch lichtmetaal PJX € 385 466 - º
- Vier lichtmetalen velgen 8 J x 19 inch
- Inclusief 245/40 R 19 banden

*De keuze voor 18 inch velgen beïnvloedt mogelijk het verbruik en de CO2-uitstoot. De gevolgen voor de bijtelling, het energielabel en de extra BPM-heffing vindt u terug in de tabel ‘Wielkeuze en CO2-emissie’.

Bestelcode excl. BTW incl. BTW A
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen
Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Interieur

Asbak en Aansteker vóór 9JC € 16 19 º º

Decorinleg hout ‘Silver Birch’ 7TQ € 412 499 - º

Decorinleg alumium ‘Dayton Brush’ 5MD € 412 499 - º

Decorinleg aluminium ‘Fine Line’ 5MU € 412 499 - º

Sfeerverlichting Plus PA6 € 319 386 - º
- Sfeerverlichting 3-kleurig
-  Binnenverlichting voor en achter met vertragingsmechanisme en dimfunctie, twee led-leeslampjes voor  

en twee led leeslampjes achter
.. Let op: alleen i.c.m. decorinleg 'Dayton Brush', 'Fine Line' of 'Silver Birch'

Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory (ErgoActive), voorstoelen inclusief ventilatie  en 
12-voudig instelbaar

PH4 € 1.190 1.440 - º

- Voorstoelen electrisch instelbaar, bestuurdersstoel met memory en comfort-instapfunctie
- Hoofdsteunen vóór, in lengte en hoogte verstelbaar
-  Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, verwarmbaar, omgevingsverlichting in spiegel, aanbestuurderszijde 

automatisch dimbaar inlcusief memory
- Voorstoelen met actieve ventilatie
- Lendesteunen voor elektrisch instelbaar inclusief massagefunctie op bestuurderstoel
.. Let op: alleen i.c.m. bekleding leder 'Nappa'

Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory, ergonomisch gevormd en 14-voudig instelbaar 
(ErgoActive)

PH1 € 985 1.192 - º

- Voorstoelen elektrisch instelbaar, bestuurdersstoel met memory en comfort-instapfunctie inclusief zitlengte verstelling
- Hoofdsteunen vóór, in lengte en hoogte verstelbaar
-  Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, verwarmbaar, omgevingsverlichting in spiegel, aan bestuurderszijde 

automatisch dimbaar inclusief memory
- Lendesteunen voor elektrisch instelbaar inlcusief massagefunctie op bestuurderstoel
.. Let op: alleen i.c.m. bekleding leder 'Nappa'

Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en lendesteun elektrisch instelbaar 8I2 € 155 188 - º
- Handmatig instelbare lendesteun voor bijrijderstoel

..  Let op: niet in combinatie met Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory (ErgoActive), voorstoelen 
inclusief ventilatie en 12-voudig instelbaar (PH4) en Bestuurdersstoel inclusief massagefunctie en memory, 
ergonomisch gevormd en 14-voudig instelbaar (ErgoActive) (PH1)

Bekleding, leder ‘Nappa’ WL6 € 583 705 - º
- Alles wat contact heeft met het lichaam is van leder, rest is uitgevoerd in leder ‘Nappa’
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen
Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Functioneel

Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access) 4I3 € 481 582 º º
- Auto kan gestart, geopend en gesloten worden zonder sleutel

Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar (Easy Open) PE1 € 912 1.104 - º
- Kofferklep met sensorgestuurde opening en elektrische sluiting, met afstandsbediening
- Keyless Access

Achteruitrijcamera (Rear View) KA2 € 322 390 º º
- Projectie van omgeving achter de auto in radioscherm

360 -̊camera (Area View) KA6 € 698 845 - º
- Vier camera's projecteren de auto omgeving
- Side View voor projectie van de zijkanten
- Aanhanger View voor aankoppelen aanhanger
- Front View voor weergave van de voorzijde

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) P7Y € 859 1.039 - º
- Instelmogelijkheid van de demping van het onderstel en ook de stuurondersteuning 
- Driving Profile standen: eco, sport, comfort, normal, individual
- Ca. 15 mm verlaagd onderstel
.. Let op: bestelcode i.c.m. 20 inch velgen is P8Y
.. Let op: standaard voor 2.0 TDI 4Motion 176 kW/240 pk en 2.0 TSI 4Motion 206 kW/280 pk

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 694 840 - º
- Parkeerwaarschuwingssignaal voor en achter 
- Grafische weergave obstakels
- Assistentie bij file parkeren
- Assistentie bij vooruit inparkeren in haaks parkeervak
- Assistentie bij achteruit uitparkeren uit haaks parkeervak
.. Let op: alleen i.c.m. Achteruitrijcamera (rear view) of 360 -̊camera (Area View)

Voorruit, verwarmbaar en warmtewerend 4GW € 319 386 - º
- Verwarmbare en infrarood reflecterende voorruit
- Verwarming geschiedt draadloos

Sperdifferentieel elektronisch (XDS) 1Y3 € 175 212 - º
.. Let op: standaard voor 2.0 TDI 4Motion 176 kW/240 pk en 2.0 TSI 4Motion 206 kW/280 pk

Interieurvoorverwarming PW9 € 1.242 1.503 - º
- Inclusief afstandsbediening

A
rt

eo
n

A
rt

eo
n

El
eg

an
ce



Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen
Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Infotainment

High-end geluidsysteem Dynaudio® ‘Confidence’ 9VC € 1.188 1.437 - º
- Audiosysteem van Deense top Hi-Fi specialist
- Digitale 16-kanaals versterker, subwoofer
- Gezamenlijk vermogen van 700 Watt
- 10+1 resonansarme luidsprekers
.. Let op: alleen i.c.m. sfeerverlichting

Mobiele online diensten (Car-Net): ‘App-Connect’ smartphone-integratie1 9WT € 164 198 º º
- Directe bediening van smartphone apps via het scherm van het infotainmentsysteem

Head-up Display KS2 € 450 545 - º
- Projecteert naar wens informatie vóór de voorruit, in uw directe blikveld
.. Let op: alleen i.c.m Executive Pakket

Veiligheid

Zij-airbags achter, inclusief zij-airbags vóór en hoofdairbagsysteem PA1 € 315 381 º º

Winterpakket PW2 € 396 479 º -
- Drie-zone temperatuurregeling, links en rechts apart regelbaar inclusief extra bedieningselement achter
- Voorstoelen en achterbank verwarmbaar
- Verwarmbare ruitensproeiers
- 230-Volt aansluiting in de middenconsole achter
.. Let op: alleen i.c.m. stoffen bekleding
.. In combinatie met lederen bekleding PW3 € 373 451 - º

Verkeerstekenherkenning WQ3 € 38 46 º º
.. Let op: alleen i.c.m. Executive pakket

Dodehoeksensor (Side Assist), rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) inclusief uitparkeerassistent PAY € 458 554 º º
- Waarschuwt de bestuurder via optisch signaal in de buitenspiegel indien er een object zich in de dode hoek bevindt.
- Dodehoeksensor bij uitparkeren haaks parkeervak
- Herkent d.m.v. camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven
- Waarschuwing d.m.v. stuurcorrectie

Koplampverlichting led Plus WLH € 708 857 - º
- Ledkoplampen voor dimlicht, grootlicht inclusief leddagrijverlichting
- Dynamische lichthoogteregeling met dynamische bochtenverlichting op basis van camera en navigatiedata
- Koplampreinigingsinstallatie
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Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Meeruitvoeringen
Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist) PXZ € 60 73 - º
- Herkent d.m.v. een camera dat de auto wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven
- Waarschuwing d.m.v. stuurcorrectie
- Dynamische grootlichtassistent (Active Light Assist)
- Auto rijdt permanent met grootlicht aan (vanaf 65 km/h)
- Camera stuurt automatisch de lichtbundel bij
.. Let op: alleen i.c.m. Koplampverlichting led Plus

Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) 7W2 € 124 150 º º
- Pro-actief veiligheidssysteem voor inzittenden
- Bij dreigend ongeval worden ramen en panoramadak gesloten
- Maximale remdruk wordt opgebouwd
- Veiligheidsgordels worden preventief aangetrokken
..  Let op: alleen i.c.m. ‘Dodehoeksensor (Side Assist), rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) inclusief 

uitparkeerassistent

Trekhaak 1M6 € 814 985 º º
- Pro-actief veiligheidssysteem voor inzittenden
- Bij dreigend ongeval worden ramen en panoramadak gesloten

File assistent (Traffic Jam assist) inclusief ongeval assistent (Emergency Assist) 79D € 482 583 - º
- Ongeval assisten (Emergency Assist)

- Herkent, binnen de grenzen van het systeem, inactiviteit van bestuurder (niet sturen, remmen of accelereren)
-  Auto is in staat zichzelf tot stilstand te brengen en indien mogelijk naar de meest rechter rijstrook of 

vluchtstook
- File assistent (Traffic Jam Assist)

- Houdt de auto in de rijstrook en regelt automatisch het gaspedaal en de rem
.. Let op: alleen i.c.m. DSG motoren
.. Let op: alleen i.c.m. Parkeerassistent (Park Assist)
.. Let op: alleen i.c.m. Achteruitrijcamera (rear view) of 360 -̊camera (Area View)
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1  Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie de pagina met de aanbodstructuur van Car-Net welke u achterin de prijslijst aantreft.

Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.



Accessoires

Exterieur

Volkswagen achterklepspoiler 3G8071641  041 € 619 º º -

Volkswagen chroomlook sierlijst achterklep 3G8071360 € 129 º º º

Volkswagen achterbumperbeschermfolie 3G8061197 € 119 º º º
- Transparant

Volkswagen ventieldoppen
- Rubber/metaal 000071215 € 19,95 º º º
- Aluminium 000071215A € 19,95 º º º

Interieur

Volkswagen kledinghanger  00V061127 € 19,95 º º º
- Bevestiging aan hoofdsteun

Volkswagen basismodule Travel & Comfort 000061122 € 19,95 º º º
- Basishouder, hoofdsteunbevestiging (noodzakelijk om tablethouder te koppelen)
- Tassenhaak 000061126B € 21,95 º º º
- Kledinghanger 000061127B € 74,95 º º º
- Opklapbare tafel 000061124 € 99 º º º
- iPad 2-4 houder 000061125A € 139 º º º
- iPad Air 1-2 houder 000061125E € 129 º º º
- iPad mini houder 000061125B € 129 º º º
- Galaxy Tab 3/4 houder 000061125D € 129 º º º

Volkswagen instapfolie 3G8071310  ZMD € 169 º º º
- Voor- en achterportieren
- Zwart/zilver
.. Let op: geschikt voor auto’s zonder instaplijsten af-fabriek

Volkswagen DAB+ uitbreidingsset 000063212 € 309 º º º
- Het uitbreiden van een FM autoradio met DAB+ digitale ontvangst
- Digitale radio ontvangst met een aan FM supieure kwaliteit
- Veel groter aanbod zenders
- Raamantenne 000051504F € 149 º º º

Volkswagen carstick 000051409B € 99 º º º
- WiFi hotspot in de auto
.. Let op: alleen mogelijk i.c.m. Composition of Discover Media systeem

Bestelcode incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Volkswagen spraakbediening
- Handsfree bedienen van het Composition Media radiosysteem 5G0054802 € 149 º º º
- Handsfree bedienen van het Discover Media navigatiesysteem 5G0054802A € 269 º º º

Volkswagen AppConnect 5G0054830A € 329 º º º
-  Maakt het mogelijk via het beeldscherm van uw infotainmentsysteem direct apps van uw smartphone 

te bedienen, bestaande uit 2 functies:
- MirrorLink™
- Apple CarPlay™

Volkswagen telefoonaansluitkabel
- USB naar lightning connector (30 cm) 000051446S € 34,95 º º º
- USB naar micro-USB (30 cm) 000051446R € 34,95 º º º

Alarmsystemen
- Conform SCM norm PM50 069 € 809 º º º
- Met hellinghoekdetectie conform SCM norm PM50 070 € 925 º º º

Ritregistratie ZA 000995B € 509 º º º
- Ritregistratie abonnement per maand € 9,75 º º º

Voertuigvolgsystemen
- Conform SCM norm ZA 000995B € 509 º º º
- Plus conform SCM norm PM51 026 € 859 º º º
- Diefstalopvolging abonnement per maand € 20,50 º º º

Vervoer & Vrije tijd

Volkswagen allesdragers 3G8071126 € 239 º º º

Volkswagen opbergtas allesdragers 000071156A € 35,95 º º º

Volkswagen fietshouder voor op allesdrager 6Q0071128A € 119 º º º
- Voor 1 fiets

Volkswagen ski- en snowboardhouder
- Niet uitschuifbaar 4 paar ski’s of 2 snowboard 3B0071129F € 119 º º º
- Niet uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboard 3B0071129G € 139 º º º
- Uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboard 1T0071129 € 209 º º º

Volkswagen skitas
- Geschikt voor 4 paar ski's 00V061202 € 169 º º º

Accessoires
Bestelcode incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar
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Accessoires
Bestelcode incl. BTW

Bedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.  • standaard º optioneel - niet leverbaar

Volkswagen kajakhouder 1K0071127A € 99,95 º º º

Volkswagen bagagebox 340 liter 000071200 € 249 º º º
- Kleur: matzwart
- Inhoud: 340 liter
- Laadvermogen: 50 kg
- Eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- Door de tweepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- Lengte: 190 cm

Volkswagen bagagebox 460 liter 000071200AE € 649 º º º
- Kleur: titaangrijs
- Inhoud: 460 liter
- Laadvermogen: 75 kg
- Eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- Aan beide zijden te openen
- Door de driepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- Lengte: 230 cm

Thule VeloCompact fietsendrager
- 2 fietsen ZC 925001 € 349 º º º
- 3 fietsen ZC 927001 € 449 º º º
.. Let op: niet geschikt voor elektrische fietsen

Volkswagen fietsendrager 5G0071105 € 549 º º º
- Geschikt voor elektrische fietsen
- 2 fietsen

Volkswagen kofferbakinleg 3G8061160 € 69,95 º º º
- Licht en flexibele bescherming van de kofferruimte

Volkswagen kofferbakmat 3G8061161 € 99,95 º º º
- Bescherming tegen vocht en vuil door opstaande rand

Volkswagen all-weather mattenset
- 2-delig, voorzijde 3G8061502  82V € 49 º º º
- 2-delig, achterzijde 3G8061512  82V € 45 º º º
- 4-delig 3G8061500  82V € 89 º º º

Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden.
Voor meer accessoires kunt u de Volkswagen Accessiore brochure raadplegen.
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De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder benzinemotor / 4
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 2,0/1.984
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 140 (190)/5.100-6.500
Max. koppel, Nm bij, t/min 320/1.500-4.180
Emissienorm (automaat) EURO 6
Uitlaatgasreiniging
Versnellingsbak standaard
Versnellingsbak tegen meerprijs 7-traps automaat (DSG)

Gewichten
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.501
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 1110/1070
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 1.800
- ongeremd, kg (automaat) 750
Maximale dakbelasting, kg 100
Kogeldruk, kg 90

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak
Met automaat 239

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak
Met automaat 5,4/7,7

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Euro loodvrij RON 95
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 7,8
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,9
- totaal, l/100 km (automaat) 6,0
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 12,8
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 20,4
- totaal, km/l (automaat) 16,7
CO2-emissie, g/km (automaat) 135

Uitvoeringen Elegance

voetnoten: zie pagina “Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen”

Technische gegevens benzine 2.0 TSI 190 pk DSG



De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder dieselmotor / 4
Inspuiting / turbolading Common rail / Uitlaatgas Bi-turbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 2,0/1.968
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 110 (1.500) /3.500- 4.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 340/1.750-3.000
Emissienorm (automaat) EURO 6
Uitlaatgasreiniging
Versnellingsbak standaard -
Versnellingsbak tegen meerprijs 7-traps automaat (DSG)

Gewichten
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.543
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 2.170
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 1.140/1.080
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 2.000
- ongeremd, kg (automaat) 750
Maximale dakbelasting, kg 100
Kogeldruk, kg 90

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak
Met automaat 220

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak
Met automaat 6,4/9,1

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Diesel 
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 5,3
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 3,9
- totaal, l/100 km (automaat) 4,4
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 18,9
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 25,6
- totaal, km/l (automaat) 22,7
CO2-emissie, g/km (automaat) 114

Uitvoeringen Arteon, Arteon Elegance

voetnoten: zie pagina “Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen”

Technische gegevens diesel 2.0 TDI 150 pk SCR 7)



 

Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen

Onderhoudsbeurten
Dankzij moderne technieken is er veel minder vaak onderhoud nodig.  Het 

onderhoud bestaat uit een inspectieservice en een olieservice. Het bijzon-

dere van de olieservice is dat deze pas uitgevoerd dient te worden wanneer 

de auto dit nodig heeft. Het moment van deze olieservice is namelijk flexi-

bel en afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de persoonlijke rijstijl 

en het gebruik van Volkswagen LongLife motorolie. De boordcomputer 

herinnert u automatisch op het juiste tijdstip aan het volgende onderhoud.

Een onderhoudsservice voor de Arteon bestaat uit 2 elementen: een 

olieservice en een inspectieservice. Uw boordcomputer geeft een melding 

wanneer u welke service kunt verwachten. 

De inspectieservice voor de Arteon dient voor het eerst na 2 jaar of  

maximaal 30.000 km uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of 30.000 km. 

De olieservice is door gebruik van LongLife olie variabel en dient bij  

maximaal 2 jaar of 30.000 km uitgevoerd te worden.

Voetnoten
1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.
2)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en met iedere 1000 m meer dient daarom telkens tien procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting + 

maximaal toelaatbaar gewicht van de auto) te worden afgetrokken.
3)  De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers-  en weersomstandigheden, milieu-invloeden, 

conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.
4) In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd brandstofverbruik.
5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk. Vermelding van capaciteit aardgastank in kg.
6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.
7)  Ad Blue. Een TDI motor kan uitgerust zijn met een meertraps uitlaatgasnabehandelingssysteem (roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator gebruikt AdBlue om schadelijke stikstofoxide (NOx) in het uitlaatgas 

om te zetten naar stikstof (N2) en water (H2O). De AdBlue is in een aparte tank opgeslagen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden dient de AdBlue tussen de servicebeurten door bijgevuld te worden. U kunt dit 
zelf doen of dit laten uitvoeren door uw dealer. Via de boordcomputer wordt u hier tijdig over geinformeerd.

Afmetingen  

Exterieur Arteon
Lengte, mm 4.862
Breedte, mm (incl. buitenspiegels) 1.871 (2.127)
Hoogte, mm  1.427
Wielbasis, mm 2.837
Spoorbreedte, mm   
- voor min/max 1.587/1.591
- achter min/max 1.577/1.581
Draaicirkel, m  11,9
Inhoud brandstoftank, liter 5) 66
   
Interieur   
Interieurbreedte voor / achter 1.500/1.481
Hoofdruimte voor / achter 1.008 (975)/940 (940)
   
Bagageruimte 6)   
Inhoud, liter 563
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm 1.181/2.092
Breedte tussen de wielkasten, mm 1.005
Hoogte, mm 1.450



Afmetingen Arteon



Volkswagen Car-Net®

Aanbodstructuur Car-Net®

Directe bediening van smartphone 
apps via het scherm van het 

infotainmentsysteem. 

App-Connect

Altijd veilig op weg door optimale 
ondersteuning bij onderhoud, 

pech en ongevallen.

Security & Service Guide & Inform

Ontvangst van realtime informatie 
doordat uw auto verbonden is 

met het internet.

SOS

De toekomst staat voor de deur. 

Met de mobiele online diensten van Volkswagen Car-Net® bent  
u overal en altijd verbonden. Car-Net® geeft u verschillende  
mogelijkheden om op elk moment over de juiste informatie te 
beschikken en biedt u steeds nieuwe technologische oplossingen 
die het dagelijks leven eenvoudiger en interessanter maken.  
Maar vooral: comfortabeler.

Inmiddels zijn vrijwel alle nieuwe modellen van Volkswagen  
voorzien van Car-Net®. Intuïtief, praktisch, behulpzaam en leuk. 

De handige services van Volkswagen Car-Net® geven u een kijkje 
in de toekomst van mobiliteit.

Ontdek de verschillende mogelijkheden en beschikbaarheid per 
model op http://volkswagen-carnet.com/nl.

Apple® CarPlay 
Met CarPlay van Apple® zijn de dingen die u 
onderweg met uw iPhone wilt doen, zichtbaar op 
het ingebouwde display van je auto. Krijg route-
aanwijzingen, voer telefoongesprekken, verzend en 
ontvang berichten en luister naar muziek. Allemaal 
zonder het verkeer uit het oog te verliezen.  
Sluit uw iPhone aan en u bent weg.

MirrorLink®
Smartphones zijn handig, altijd binnen  
handbereik en voor elke situatie is een  
passende app. Met MirrorLink® hoeft u nooit meer 
zonder deze handige assistent. Ook niet achter het 
stuur. Maak simpelweg verbinding met uw auto en 
gebruik de MirrorLink® app gemakkelijk op uw  
infotainmentsysteem. U vindt hier een selectie van 
de Volkswagen MirrorLink® apps.

Voor alle informatie over Volkswagen Car-Net® verwijzen wij graag naar de website http://volkswagen-carnet.com/nl. Hier vindt u naast gedetailleerde uitleg over het voordeel en de werking van de verschillende Car-Net® diensten tevens informatie over o.a. het registratieproces*, de (contract)voorwaarden, compatibiliteit van  
smartphones en multimediasystemen, vereisten die nodig zijn om van Car-Net® gebruik te kunnen maken en beschikbaarheid en inhoud van Car-Net® diensten per model.

*Let op: u heeft na levering van het voertuig 90 dagen de tijd om u te registreren via het klantportaal http://volkswagen-carnet.com/nl. 



Laadstations 
Toont gelegenheden voor elektrisch laden. 
Beschikbaar voor e-Golf, Golf GTE en Passat 
(Variant) GTE.

Online route Importeren 
Samengestelde routes in uw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van uw auto.

Parkeerplaatsen 
Toont parkeergelegenheden in de omgeving 
en informeert over beschikbare  
parkeerplekken, prijzen en openingstijden.

Time Manager 
Geeft inzage in uw persoonlijke agenda en 
koppelt deze aan actuele verkeersdata en 
reisbestemmingen.

Tankstations 
Toont u handige informatie m.b.t.  
tankstations die zich in de nabijheid  
of op de route van uw auto bevinden.

NOODOPROEP-SERVICE 
Handmatig via knop of automatisch te activeren; sensoren (airbag of gordelspanner) registreren een ongeval, waarna verbinding met een callcenter tot stand wordt gebracht.
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Basis Plus

Automatische ongevalsmelding 
Bij een ongeval zonder airbagactivering 
handmatig via een knop te activeren zodat  
verbinding wordt gemaakt met ons 
callcenter.

Parkeerpositie
Laatste parkeerpositie wordt weergegeven 
op een kaart.

Portieren & licht
Status van deuren en verlichting opvragen.

Voertuigstatusrapport 
Informatie via klant portal over de 
voertuigstatus.

Laden
Geeft inzicht in accustatus en actieradius en 
maakt starten/stoppen van opladen mogelijk.

Vertrektijden
Volle accu op het gewenste tijdstip.

Klimatiseren
Gebruik uw computer of een mobiel toestel 
om de temperatuur in de auto in te stellen, 
zelfs als u er niet in zit.

Pechoproep 
Handmatig via een knop te activeren in  
geval van pech met uw auto, verbinding 
met ons callcenter wordt vervolgens  
automatisch tot stand gebracht.

Google Earth™ 
Laat u navigatie ervaren aan de hand van 
fascinerende satellietbeelden.

Online reisdoel zoeken (Speech) 
Zoek specifieke persoonlijke favorieten  
zelfs met behulp van spraakbesturing.

Online kaartupdate 
Update van navigatie software direct  
vanuit de auto.

Claxonneren & knipperen 
Via smartphone kunnen claxon en  
alarmlichten bediend worden.

Snelheidswaarschuwing 
Indien de auto een door uw vastgelegde  
snelheid overschrijdt, wordt een melding  
per e-mail of push-to-smartphone 
verzonden.

Voertuigstatus
Informatie over autogegevens zoals  
kilometerstand, informatie over onderhoud 
en resterende actieradius.

Service-afspraakplanning 
Uw in de klant portal ingestelde 
servicepartner kan, indien gewenst, 
contact met u opnemen voor het maken 
van een afspraak.

Nieuws 
Automatische ontvangst van nieuws-
berichten die aan uw persoonlijke  
voorkeur voldoen (d.m.v. RSS-feeds).

Weer 
Up-to-date weersverwachting voor uw 
huidige locatie, uw eindbestemming of 
andere plekken.

Online verkeersinformatie 
Maakt gebruik van realtime verkeers-
informatie op internet waarbij wijzigingen 
direct op uw navigatiescherm worden 
getoond.

Bijzondere online reisdoelen zoeken 
Zoekfunctie voor interessante locaties.

Mijn bijzondere reisdoelen 
Importeer bestaande points of interest (POI) 
in het navigatiesysteem van de auto voordat 
de reis begint.

Online reisdoel importeren
Opgeslagen reisdoelen in uw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van uw auto.

Google Streetview™ 
Zorgt voor een 360° panoramische  
weergave van uw bestemming op 
straatniveau.

Gebiedswaarschuwing 
Indien de auto een van te voren bepaald 
gebied verlaat, wordt een melding per  
e-mail of push-to-smartphone verzonden.

Online alarmsysteem 
Automatische push-notificatie via  
smartphone bij activatie alarm.

Rijgegevens
Informatie over rijgegevens zoals verbruik, 
reistijd en reisafstand.

Basis Plus

**   Vooralsnog enkel beschikbaar voor de nieuwe Arteon m.u.v. diensten met het blauwe icoon. Deze zijn (samen met de diensten Parkeerpositie, Deuren & Licht, Rijgegevens en Voertuigstatus) beschikbaar voor de (semi-)elektrische modellen van Volkswagen onder de noemer e-Remote. Voor meer informatie over een specifieke Car-Net® 
dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.



De nieuwe Arteon
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, 
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn  
gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen  
en drukfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en 
andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Augustus 2017
Bestelnummer: 1VWPLART917

U koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar 
ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen dealer ontdekken dat ‘service’ een 
breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen dealer verder dan u 
misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in het vaandel 
hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door goed opgeleide 
vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 2 Jaar 
garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste handen. 
Omdat onze monteurs uw Volkswagen van A tot Z kennen en werken 
volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect passende, 100% originele 
Volkswagen onderdelen, inclusief 2 jaar garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken.  
U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie 
van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800 555 7000. 
De reparatie is, afhankelijk van uw verzekering, vaak gratis. Wanneer u een 
beschadigde ruit bij uw dealer laat vervangen, krijgt u korting op uw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen dealer 
moet zijn. U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. 
Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge 
fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen dealer staat, 
wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u tegen een voordelig tarief een 
vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering.  
Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 
gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsservice
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee jaar 
gratis Mobiliteitsservice. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer u 
uw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen dealer. 
Mobiliteitsservice betekent pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat uw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. 
Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een mogelijk noodzakelijke 
hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl of bij uw Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe Volkswagen 
hoeft u zich hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar durende 
fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor Volkswagen Extra Garantie kiest, 
verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen Extra Garantie krijgt u namelijk 
bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee jaar extra garantie. Wanneer u 
Volkswagen Extra Garantie afneemt bij aankoop van een nieuwe Volkswagen, 
bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. En dit tegen een zeer aantrekkelijk 
tarief. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over een van de hier genoemde diensten dan bent u bij uw 
Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook kunt u kijken op 
www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, 
vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op 
gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per 
type wijzigen. Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.

volkswagen.nl

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

instagram.com/volkswagennl




