
Mudeli Varustus Mootor Võimsus Käigukast Hind Kampaaniahind
Kood Tüüp Tüüp kW / hj Tüüp EUR koos km-ga EUR koos km-ga

7N23GY Comfortline 1.4 TSI OPF 110 / 150 DSG-6 40639 36 817

7N235X Comfortline 2.0 TDI SCR 110 / 150 6MAN 42508 38 597

7N235Y Comfortline 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-6 44857 40 835
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Sharan

Tähelepanu:

• Toodud hinnad, Bazinė įranga ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata. • Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüü-
jatelt ja partneritelt Eestis. • Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga. • Hinnakiri on avaldatud 28.10.2019. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad 
on kehtetud

TSI Turbolaadimisega otsesissepritse bensiinimootor

TDI Turbolaadimisega otsesissepritse diiselmootor

ACT Aktiivne silindrite väljalülitamise süsteem

4Motion Nelikvedu

SCR Selektiivne katalüütiline reduktsioon - täiendav heitgaaside puhastussüsteem

OPF Bensiinimootori tahmafilter - täiendav heitgaaside puhastussüsteem

BM BlueMotion tehnoloogia koos vabajooksu süsteemiga

DSG Topeltsiduriga automaatkäigukast

MAN Manuaalkäigukast
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Erivarustus

Ohutuspakett
- Biksenoonesituled dünaamiliste pöördetuledega ja LED-päevatuledega
- Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri ja pukseerimiskaitsega
- Külgmised turvapadjad ja turvavööde eelpingutid äärmistel tagaistmetel
- Pagasi korraldamise pakett

●

Elektroonika ja mugavuse pakett
- Parkimisabiline Park Distance Control
- Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Access koos SAFELOCK-iga
- Elektriliselt avanevad ja sulguvad liuguksed taga
- Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid
- Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel

●

Välimus

Valuveljed Memphis 6.5J x 16, rehvid 215/60 R16 ●
Kerevärvi välispeeglid ja uksekäepidemed ●
Kroomliistud küljeakendel ●
Liuguksed taga paremal ja vasakul ●
Mustad katusereelingud ●
Interjöör

Stripes kangast tekstiilistmekatted ●
Reguleeritava kõrgusega esiistmed, juhi poolel elektriliselt reguleeritav seljatugi ●
Nimmetoega komfortistmed ees ●
3 pikisuunas seadistatavat eraldi istet teises istmereas koos kohandatava kaldega seljatoega ●
Nahkkattega multifunktsionaalne rool ●
New Brushed Design ehisosad armatuurlaual ja esiustel ●
Laelaegas ●
Topsihoidjad kõikides istmeridades, ees liugkattega ●
Kokkupandav ja eemaldatav pagasiruumi kate ●
Lugemistuled ees ja taga ●
Turvalisus

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC)  ●
Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga ●
Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimisega, koos juhi põlvi kaitsva turvapadjaga ●
Turvakardinad ees- ja tagaistujatele, sealhulgas eesmised külgturvapadjad ●
Elektrilised lapselukud tagaustel, sulgetavad ja avatavad juhiistmelt ●
Pimenurga jälgimissüsteem koos sõiduraja hoidmise abisüsteemiga Lane Assist, ja tagurdamisel  
läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem ●
Ees ja taga kinnitamata turvavöö hoiatussignaal ja -tuli ●
ISOFIX-kinnituspunktid kahele lapseistmele tagaistmel ●
Funktsionaalsus ja muu varustus

Soojusisolatsiooniga esiklaas ●
Kolmetsooniline automaatkliimaseade Climatronic ●
Soojendusega esiistmed ●
Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC
DSG-käigukastiga mudelitele ka Stop & Go funktsiooniga ●
Vihmaandur ●
Esitulede automaatlülitus, saabumis- ja lahkumisfunktsioon ●
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega välispeeglid ●

Sharan : Põhivarustus
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Funktsionaalsus ja muu varustus

Navigatsioonisüsteem Discover Media
- 16,5 cm puuteekraan
- FM raadio
- CD/MP3 taasesitus
- SD-kaardi pesa
-  8 kõlarit
- Mobiiltelefoniliides - Bluetooth
- USB-liides

●

Car-Net "Guide & Inform" mobiilsed võrguteenused
Piiratud aja jooksul tasuta kasutatav ●
Multifunktsionaalnäidik Plus ●
Sahtlid esiistmete all, panipaik teise istmerea jalaruumis vasakul ja paremal ●
Täielikult kokkuklapitav eesmise kõrvalistme seljatugi ●
Kokkuvolditavad lauad esiistmete taga ●
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus ●
Põrandavaibad kõikidel istmeridadel ●

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ●
Kasutusjuhend ●

Sharan : Põhivarustus
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Kerevärvid

Urano Grey kerevärv 5K5K ○ 0

Pure White kerevärv 0Q0Q ○ 144

Metallikvärv XXXX ○ 557

Beech Grey kerevärv 1P1P ○ 712

Rattad ja rehvid

Valuveljed Stratford R17
- Valuveljed 7J x 17
- Rehvid 225/50 R17

PJ4 ○ 542

Valuveljed Marseille R18
- Valuveljed 7.5J x 18
- Rehvid 225/45 R18

PJ9 ○ 1 255

Rehviparanduskomplekt (12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht) 1G8 ○ 52

Tuled

Kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist
Ainult koos WXF-ga

PXX ○ 444

Biksenoonesitulede pakett:
- Biksenoonesituled
- Dünaamiline tulede ulatuse juhtimine
- Eraldi LED-päevatuled
- Eesmised udutuled ja kurvituled
- Esitulede pesusüsteem

WXF ○ 253

Audio/navi- ja multimeediasüsteemid

Helisüsteem DYNAUDIO Contour
 - Digitaalne 8 kanaliga võimendi
 - 8 kõlarit
 - Koguvõimsus 300 W

9VE ○ 576

Värviline multifunktsionaalnäidik Premium 9Q4 ○ 216

Liidesed

App-Connect funktsioon 9WX ○ 266

Kliima- ja soojendussüsteemid

Kliimaseadme juhtnupud teises istmereas PH4 ○ 126

Elektriline panoraamkatuseluuk PFU ○ 1 238

Seisusoojendus ja -tuulutus koos kaugjuhtimise ja taimeriga PW9 ○ 1 450

Sharan : Lisavarustus
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Siseviimistlus ja istmed

12 suunas seadistatavad sport-komfortistmed ees
 - Elektriliselt reguleeritav kõrgus, istme ja seljatoe nurk esiistmetel, mälufunktsiooniga juhiiste
 - Elektriliselt reguleeritavad nimmetoed ees
 - Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid
 - Jalaruumi valgustus ees ja taga
 - Ilma sahtliteta esiistmete all

Ainult koos WL8-ga

WB2 ○ 746

Nahkviimistlus Vienna
- Vienna nahast viimistlusega istmed

WL8 ○ 2 112

Seitsme istme pakett
- 3 eraldi istet ISOFIX-kinnitustega teises istmereas ja 2 kolmandas reas koos Easy Foldiga
- Ees ja taga kinnitamata turvavöö hoiatussignaal ja -tuli

WG4 ○ 701

Üks kokkuklapitavat lapseistetkoos külgtoe ja pea külgtoega teise rea vasakpoolsel istmel QA2 ○ 241

Kaks kokkuklapitavat lapseistet koos külgtoe ja pea külgtoega teise rea äärmistel istmetel QA6 ○ 473

Funktsionaalsus ja muu varustus

Elektriliselt avanev ja sulguv pagasiluuk        4E7 ○ 565

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks 1M6 ○ 931

Hõbedase viimistlusega katusereelingud 3S1 ○ 410

Suitsetaja pakett
- Tuhatoos ja sigaretisüütaja ees
- Eemaldatav prügikast taga

9JB ○ 35

Võrkvahesein 3CX ○ 227

Pakiruumi eraldusvōrk 6M3 ○ 76

Ülesrullitavad päikesevarjud tagumistel küljeakendel 3Y7 ○ 108

Parkimisabiline Park Assist koos Park Distance Control süsteemiga 7X5 ○ 258

Tagurduskaamera Rear Assist KA2 ○ 382

Täisautomaatselt isetasanduv tagavedrustus
Ei ole saadaval koos WDD-ga

1JH ○ 127

Adaptiivveermik (DCC) WDD ○ 1 012

Garantii

Pikendatud garantii - 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ 749

Sharan : Lisavarustus
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