
Arteon R Line 2.0 TDI 200 DSG 4MOTION

Дополнителна опрема без доплата

Моделски код  3H847TX5
Ниво на опременост R LINE
Зафатнина на моторот 1968 ccm
Моќност   147 KW (200 HP)
Менувач   DSG 7 степен
Седишта   5

Дол x шир x вис  4866 x 1871 x 1460 
Резервоар за гориво 66 l
Потрошувачка на гориво 4.9 /100 Km 
Внатрешност   Црна (Titanium Black)
Емисија на CO2:  128 g/km
Боја    Сребрена Металик  
    (Pyrite Silver)

0XE Упатство на македонски јазик
1G3 Резервно трклао, алуминиумско,    
 стандардна димензија
3FB Панорамски лизгачки сончев покрив
6I0 Без систем за задржување на лента
6K0 Без систем за автономно сопирање
7K9 Индикатор за издишана гума
7W0 Без проширен систем за безбедност
8RI Озвучување „Harman Kardon“ (вкупна    
 моќност 700 W, 10 + 1 звучници, дигитален  
 16 канален засилувач,   сабвуфер)
8T6 Темпомат со ограничувач на брзината
9IP Подготовка за мобилен телефон   “Comfort”,  
 со функција за безжично   полнење
B64 Внатрешен код
KA6 Камери Area View 360°
NZ0 Без систем за итен повик/повик за помош
P11 LED предни светла, контрола на долги    
 светла „Dynamic Light Assist“, LED дневни  
 светла со динамично светло за   свиоци,  
 светло за лоши временски услови, LED  
 лајсна помеѓу предните   фарови
P7Y Адаптивна контрола на подвозје DCC    
 (избор на профили на возење, ECO  
 функција, спуштена шасија  15mm)

PA6 Пакет амбиентално осветлување    
 (амбиентално осветлување во 30 бои)
PE1 Easy Open & Close пакет (систем за    
 заклучување и стартување без клуч   
 „Keyless“, сензор на вратата од   багажникот, 
 отворање и затворање со далечински  
 управувач)
PJV Алу фелни „Nashville“, 20”, 8J x 20,   AirStop®  
 пневматици 245/35 R20
PW1 Зимски пакет во комбинација со кожа   („Air  
 Care Climatronic“ трозонска автоматска  
 контрола на климата со   филтер за воздух и  
 контроли позади,  USB C изведба и USB  
 приклучок за   полнење, 230 V приклучок во  
 задната централна конзола, греење на  
 предните  седишта
RCG Навигациски систем „Discover Pro“  
 (8” екран во боја чувствителен на допир,   
 FM/DAB + радио прием, гласовна   контрола,  
 8 звучници, 2 x USB C приклучоци,Bluetooth,  
 App Connect, безжично за Apple CarPlay)
VL2 Активна хауба
W12 NCAP пакет
WFA Lights & Vision пакет со контрола на 
 долги светла „Light Assist“
Y9Z Типско одобрение WLTP
YOS Услуги WeConnect Plus, договор 3   години, 
 достапност зависна од гео локација
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Препорачана, необврзувачка малопродажна цена 63.854 €
* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки 3.946.177 денари

СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО 
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН



 » Текстилни патосници напред и назад
 » електромеханички засилувач на сопирачките
 » Прогресивно управување
 » Предупредувачки триаголник и сет за прва помош
 » Мултифункционален спортски кожен волан,   со 

контроли на допир и типтроник
 » Декоративни уметоци „Piano Black“ на   централната 

конзола за раце и опција за полнење
 » Предни седишта со прилагодување на   висината, 

ergoComfort седиште од   страната на возачот, со 
електрично прилагодување на потпирачот за грб

 » 3 наслони за глава позади
 » Автоматски појаси со три точки и   предзатегнувачи 

за надворешните задни   седишта
 » Греење на предните седишта
 » Далечинско отклучување за задна врата
 » Систем за отклучување и стартување без   клуч 

„Keyless“ без Safelock
 » Автоматско затемнување на внатрешниот среден 

ретровизор
 » воздушно   перниче за колениците на возачот
 » Странични воздушни перничиња за   предните 

седишта вкл. завеса воздушни   перничиња
 » Декоративни алуминиумски уметоци
 » Централен потпирач за раце напред со   простор за 

складирање, 2 издувни   вентили на воздух позади
 » Кожен менувач
 » Ел. преклопливи ретровизори со aмбиентално 

осветлување и спуштање на   ретровизорот на 
совозачот, греење

 » 12‑V приклучок на задната централна   конзола
 » Старт‑Стоп систем со обновување на   енергијата при 

сопирање
 » Лумбална поддршка напред, електрично   
 » прилагодлива од страната на возачот
 » LED светла со дневни светла функција „Leaving 

Home“ и рачна функција „Coming Home“
 » Сензор за дожд
 » 8 звучници
 » 2 LED светла   за читање напред и назад
 » 3D LED задни светла со динамични показатели на 

правец
 » Изведба за пушачи, пепелник и запалка, напред
 » Дигитален кокпит „Pro“, во повеќе бои, со можност за 

избор на повеќе профили
 » LED Влез (Амбиентално светло во LED   технологија 

на влезните врати)
 » Изведба за мобилен уред
 » Airstop® пневматици 245/45 R18, отпорност на 
 » тркалање класа А
 » Пресликување на централните панели на   предните 

седиштата и надворешни задни седишта во текстил 
„ArtVelours“

 » Уметоци од хром на рачките на 
вратите,   на ротирачки прекинувачи 
за светло и вентилите за воздух

 » Дигитален радио прием DAB+, 
 » Екра чувствителен на допир, FM радио прием, 

8 звучници, 2 x USB‑C приклучоци, Bluetooth, 
App‑Connect, Безжично за Apple CarPlay)

 » USB‑C изведба
 » Електронска паркирна сопирачка вкл.   Auto Hold 

функција
 » Електронска контрола за стабилизација   
 » Алат и дигалка
 » Предниот браник во стил „R“, хромирани   

трапезоидни ISOFIX/i‑Size точки за прикачување   
(подготовка за монтирање на 2 детски седишта на 
задната клупа)

 » Неразделна клупа на задното седиште,   асиметрично 
преклоплив потпирач за грб, со централен потпирач 

 » Автоматски појаси со три точки напред со 
 » прилагодување на висината и предзатегнувачи
 » Капак на одделот за багаж
 » Алу фелни „Sebring“, 18”, 8J x 18, Сиви металик, 
 » Airstop® пневматици 245/45 R18
 » Странични хром ленти долу
 » Зелено ламинирано безбедносно термоизолационо 

стакло
 » Дополнително затемнети задни стакла
 » Воздушно перниче за возач и совозач, со  можност за 

деактивирање на воздушно   перниче за совозач
 » Хром ленти на страничните прозорци
 » Безбедно‑оптимизирани потпирачи за глава
 » Плафон во црна боја „Titanium Black“
 » LED светло во предниот простор за   стапала
 » Електронски имобилизатор
 » Систем за следење на притисокот во гумите
 » Прагови од не’рѓосувачки челик на   вратите
 » Помош при паркирање „Park Distance   Control“, 
 » сензори напред и назад со   предупредувачки 

сигнали 
 » Контрола на долги светла „Light Assist“
 » Автоматски светла за возење, со дневни светла, 
 » Внатрешни светла со функција за одложување 
 » Предупредувачки аудио и визуелни   сигнали за 
 » Предните прскалки за миење на шофершајбната со 

автоматско загревање
 » App‑Connect безжично за Apple CarPlay, 
 » Google Android Auto
 » Систем за алармирање на возачот
 » Kлима уред “Air Care Climatronic” со 3‑зонско 
 » автоматско регулирање на   температурата
 » Топ комфорни седишта напред
 » Мултифункционална камера
 » Радио „Ready 2 Discover“ (8” екран во   боја) 
 » Помош при тргнување во угорнина
 » Четкани педали од нерѓосувачки челик

Сериска опрема


