Cenník Volkswagen Sharan
Platí od 01.02.2022
Palivo

Prevodovka

Výkon
kW/k

Cenníková cena

*GXF2 Sharan 1.4 TSI
*GYF2 Sharan 1.4 TSI DSG

benzín
benzín

6-st. manuálna
6-st. automatická

110 / 150
110 / 150

39 290 €
42 790 €

Obj. kód
7N24*

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW/k

Cenníková cena

benzín
benzín

6-st. manuálna
6-st. automatická

110 / 150
110 / 150

40 690 €
44 190 €

Obj. kód
7N23*

Sharan Comfortline

Sharan Highline

*GXF2 Sharan 1.4 TSI
*GYF2 Sharan 1.4 TSI DSG

Sériová výbava Sharan Comfortline
Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, sklápací kľúč

Bočné airbagy vpredu

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

Hlavové airbagy vpredu a vzadu

Dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

Kolenný airbag na strane vodiča

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

ESC elektronický stabilizačný systém

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá,

ASR protipreklzový systém

na vodičovej strane asferické

ABS brzdy s antiblokovacím systémom

Determálne sklá

EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily

Adaptívny tempomat ACC s Front Assist a City Brake

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

MSR regulácia krútiaceho momentu
Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD

Interiér

Zvuková a svetelná signalizácia pri nepripútaní pasažierov vpredu a vzadu

3-ramenný multifunkčný kožený volant a kožená radiaca páka

Assistent rozjazdu do kopca

(s radiacimi páčkami pod volantom pre DSG)

Front Assist a City Brake

Športové sedadlá

- systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového
brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze

Výškovo nastavieľné predné sedadlá s bedernou opierkou,
operadlo a bederná opierka vodiča elektricky ovládaná

Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom

Operadlo spolujazdca úplne sklápateľné

Multikolízna brzda

Dekór Titansilber na prístrojovej doske a na obložení dverí

Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu

Poťah sedadiel v látke Stripes

Blind Spot monitor - senzor mŕtveho uhla, monitoring okolia pri cúvaní

LED osvetlenie interiéru, svetlá na čítanie vpredu a vzadu

Systém rozpoznávania únavy vodiča

Uzatvárateľná odkladacia priehradka na palubnej doske

3-bodové bezpečnostné pásy s napínačmi na všetkých sedadlách

Držiaky na 1,5l fľaše vo dverách vpredu
Odkladacia schránka pred spolujazdcom klimatizovaná

Technika

Vyberatelný odpadkový kôš umiestnený v zadných dverách

Imobilizér

Osvetlené Make-up zrkadielka v slnečných clonách

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS

2 držiaky na poháre pre každý rad sedadiel (vpredu uzatvárateľné roletkou)

Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti

Stredová opierka rúk vpredu, výškovo a pozdĺžne nastaviteľná s odkladacím boxom

Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System

Odkladacie zásuvky pod prednými sedadlami

OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI)

Odkladacie priestory v podlahe druhého radu sedadiel
Odkladacie vrecká a výklopné stolíky na zadnej strane operadliel prvého radu sedadiel
3 samostatné sedadlá v druhom rade, pozdĺžne nastaviteľné

Osvetlenie
Halogénové predné svetlomety

s funkciou Easy Fold (sklopné do roviny) a s nastaviteľným operadlom

Denné svetlá s automatickou aktiváciou stretávacích svetiel za zníženej viditeľnosti

Podlahové koberčeky pre všetky rady sedadiel

Coming a Leaving home funkcia

Háčiky na tašky v batožinovom priestore

LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

12V zásuvka v stredovej konzole a v batožinovom priestore

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

4 upevňovacie oká v batožinovom priestore
Kryt batožinového priestoru odnímateľný a osvetlenie batožinového priestoru
Fajčiarska výbava

Infotainment
Rádionavigačný systém Discover Media, 6,5" farebný dotykový displej, USB
(navigovanie len vo vybraných jazykoch)

Exteriér

Digitálny rádiopríjem DAB+

Posuvné pravé a ľavé zadné dvere

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie

Nárazníky vo farbe karosérie

8 reproduktorov vpredu a vzadu

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie

Navigačné údaje na SD-karte - Európa

Mriežka chladiča s chrómovými lištami

Car-Net Guide & Inform - 3 roky poskytovania služieb

Chrómové lišty okolo okien

Palubný počítač Plus

Chrómová lišta okolo nasávacieho otvoru vzduchu v spodnej časti nárazníku

VW Connect - zobrazenie informácií o vozidle v telefóne

Strešný nosič čierny
Disky z ľahkej zliatiny 6,5J x 16 Memphis, samozalepovacie pneumatiky 215/60 R16
Sada pre opravu pneumatík (Tire Mobility Set)

Komfort
3-zónová klimatizácia Climatronic

Sériová výbava Sharan Highline (rozdiel oproti Comfortline)
Interiér

Exteriér

Kožené sedadlá - stredový pás v Alcantare

Strešný nosič pochrómovaný

Vyhrievané predné sedadlá

Disky z ľahkej zliatiny 7J x 17 Sydney, samozalepovacie pneumatiky 225/50 R17

Dekór Piano Black na prístrojovej doske a na obložení dverí
2 držiaky na poháre vpredu a úložný priestor v zadnej časti stredovej konzoly

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen Sharan
Obj. kód

Popis

Platí od 01.02.2022
Comfortline

Highline

Bezpečnosť a asistenčné systémy
4X4

Bočné airbagy a napínače pásov pre vonkajšie sedadlá v druhom rade

420

420

7X5

Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta, parkovacie
senzory vpredu a vzadu

190

190

KA2

Cúvacia kamera Rear Assist

420

420

Strešné nosiče
3S5

Strešný nosič - čierny s dvoma priečnikmi, uzamykateľný

220

-

3S1

Strešný nosič - pochrómovaný

300

S

5W0

Strešný nosič - pochrómovaný s dvoma pochrómovanými priečnikmi, uzamykateľnými

610

330

490

490

1 660

1 660

Svetlá a osvetlenie
PXX/
PF3

Dynamická regulácia osvetlenia Dynamic Light Assist (len s WXF/WXE nie s 8G1)

Bi-xenónové svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače predných
WXF/
svetlometov, hmlové svetlá s odbočovacou funkciou, LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom (pre
WXE
Highline ako WXE)
8G1

Light Assist regulácia diaľkových svetiel, (nie s WXF/WXE)

170

170

6XQ

Vonkajšie zrkadlá elektricky sklápateľné

230

230

Sedadlá
QA2

Integrovaná detská sedačka pre deti od 3 rokov s bezpečnostným pásom na pravom vonkajšom sedadle 2.
rady

270

270

QA6

Dve integrované detské sedačky pre deti od 3 rokov s bezpečnostným pásom vo vonkajších sedadlách 2. rady

530

530

WG1

7-sedadlový Paket - rozdelenie sedadiel 2-3-2, Easy Entry, ISOFIX a bezpečnostné pásy pre 2. a 3. rad,
zvuková a svetelná signalizácia pri nepripútaní pasažierov v 2. a 3. rade sedadiel (nie s 9P8)

960

1 590

WB4

Športové sedadlá vpredu 12-smerovo elektricky nastaviteľné, sedadlo vodiča s pamäťou a masážnou funkciou,
bedrové opierky vpredu elektricky nastaviteľné, osvetlenie nôh vpredu a vzadu, vonkajšie zrkadlá elektricky
sklápateľné (bez odkladacích zásuviek pod prednými sedadlami)

1 220

1 220

Kožená výbava
WL7

Kožená výbava Vienna pre 5 miestne vozidlo so športovými sedadlami, predné sedadlá vyhrievané, osvetlenie
priestoru na nohy

-

770

$G4

Príplatok za koženú výbavu Vienna pre 7-miestny Paket so športovými sedadlami, predné sedadlá vyhrievané,
osvetlenie priestoru na nohy (len s WL7)

-

190

480

480

Alarm
7AS

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu

Zimné Pakety
WW1 WinterPaket - vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla
PW9

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním a časovačom

260

S

1 790

1 790

150

150

Klimatizácia
9AU

3-zónová klimatizácia Climatronic s ovládaním v druhom rade sedadiel (pre 6 alebo 7 sedadlový Paket ako
PH4 len s WG3, WG1)

Kolesá a podvozky
PJL

Disky z ľahkých zliatin 6,5Jx16 Jakarta, samozalepovacie pneumatiky 215/60 R16

230

-

PJ4

Disky z ľahkých zliatin 7Jx17 Stratford, samozalepovacie pneumatiky 225/50 R17

610

110

PJ8

Disky z ľahkých zliatin 7,5Jx18 Toulon, samozalepovacie pneumatiky 225/45 R18 (len s PSF, alebo WDD)

1 400

910

PJ9

Disky z ľahkých zliatin 7,5Jx18 Marseille, samozalepovacie pneumatiky 225/45 R18 (len s PSF, alebo WDD)

1 400

910

960

960

1 120

1 120

WDE Systém pre plne automatizované vyrovnávanie svetlej výšky na zadnej náprave (nie s WDD, WS0, WS3, WS4)
WDD

Adaptívne pruženie DCC - elektronické nastavenie tlmičov NORMAL / COMFORT / SPORT, adaptácia účinku
riadenia a plynového pedálu

PSF

Športový podvozok, zníženie o cca 15mm (nie s WDE a WDD)

360

360

WS0

Šport Paket - športový podvozok znížený o 15 mm, stmavené sklá od B stĺpika, hmlové svetlá s odbočovacou
funkciou, chrómové doplnky na ovládaní svetiel, zrkadiel a okien (len s PJ4, PJ8 alebo PJ9/iba pre Comfortline)

410

-

WS3

Šport Paket Highline - športový podvozok znížený o 15 mm, športové sedadlá vpredu 12-smerovo elektricky
nastaviteľné, sedadlo vodiča s pamäťou a masážnou funkciou, bedrové opierky vpredu elektricky nastaviteľné,
osvetlenie nôh vpredu a vzadu, stmavené sklá od B stĺpika, vonkajšie zrkadlá elektricky sklápateľné, chrómové
doplnky na ovládaní svetiel, zrkadiel a okien (len s PJ4, PJ8 alebo PJ9, nie s WDD, bez odkladacích zásuviek
pod prednými sedadlami)

-

1 290

WS4

Šport Paket Highline s DCC - adaptívne pruženie DCC, športové sedadlá vpredu 12-smerovo elektricky
nastaviteľné, sedadlo vodiča s pamäťou a masážnou funkciou, bedrové opierky vpredu elektricky nastaviteľné,
stmavené sklá od B stĺpika, vonkajšie zrkadlá elektricky sklápateľné, chrómové doplnky na ovládaní svetiel,
zrkadiel a okien (len s PJ4, PJ8 alebo PJ9, nie s WDD, bez odkladacích zásuviek pod prednými sedadlami)

-

1 860

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen Sharan
Obj. kód

Popis

Platí od 01.03.2021
Comfortline

Highline

240

240

Palubný počítač a volanty
9Q4

Palubný počítač Premium

Rádiá a navigačné systémy
9VE

Sound system DYNAUDIO Contour, 8 reproduktorov, 8 kanálový digitálny zosilňovač, výkon 300W

640

640

9ZE

Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort, bezdrôtové spojenie vonkajšej antény

440

440

9WX

App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v
závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu a ovládanie rádionavigačného systému cez telefón alebo
tablet cez Android alebo Apple

210

210

1 200

1 200

Ostatné
1M6

Sklápateľné ťažné zariadenie (čiastočne elektricky sklopné)

GZ4

Elektrické doťahovanie zadných posuvných dverí

270

270

GZ6

Elektricky ovládateľné posúvne bočné dvere ovládane z vnútra vozidla alebo prostredníctvom diaľkového
ovládania na kľúči

810

810

PEL

Easy Open bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru, elektrické zatváranie, bezkľúčový prístup a
štartovací systém Keyless Access (len s 7AS)

1 090

1 090

4E7

Elektrické otváranie a zatváranie 5. dverí pomocou diaľkového ovládania

630

630

4F2

Bezkľúčový štartovací systém Keyless Access

560

560

5MQ

Dekoratívne drevené obklady na prístrojovej doske a na obložení dverí

-

230

9Z3

230 V zásuvka v stredovej konzole (namiesto držiaka pohárov v 2. rade sedadiel)

PFU

Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno, malý úložný priestor na streche

4KF
3Y7

150

150

1 350

1 350

Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu

450

450

Slnečné roletky na zadných dverách

130

130

6M3

Sieť v batožinovom priestore

120

120

6L6

Cargo managment - sieť v batožinovom priestore, štyri vodiacie koľajnice v batožinovom priestore s dvoma
teleskopickými tyčami na uchytenie batožiny, dva napínacie pasy na uchytenie batožiny

330

330

3CX

Sieťová deliaca stena ukotviteľná medzi 1. a 2. alebo 2. a 3. radom sedadiel

290

290

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

260

EA3

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

340

EB4

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

410

EA5

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

540

EA6

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

710

EA8

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

920

EA9

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

1 240

Laky
Základný lak
Základný lak za príplatok - biela pure
Metalizovaný lak
Lak s perleťovým efektom

0
170
740
740

Platí od 01.02.2022

Volkswagen Sharan
Kombinácie farieb
INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop

Športové sedadlá látka Stripes
pre Comfortline

BY
BW

titan čierna / titan čierna / titan čierna / šedá perl
palladium šedá / titan čierna / titan čierna / šedá perl

Športové sedadlá Alcantara/koža
pre Highline

BY
BW

titan čierna / titan čierna / titan čierna / šedá perl
palladium šedá / titan čierna / titan čierna / šedá perl

Športové sedadlá koža Vienna
pre Highline

BY
UU

titan čierna / titan čierna / titan čierna / šedá perl
titan čierna - bonanza / titan čierna / titan čierna / šedá perl

LAKY KAROSÉRIE
označenie farby

obj.kód

Základné laky - Uni
biela pure

*

šedá urano

0Q0Q

BY

BW

UU

5K5K

BY

BW

UU

X3X3

BY

BW

UU

8E8E

Metalizované laky
šedá indium
strieborná reflex
hnedá black oak
modrá atlantic

*
*
*
*

BY

BW

UU

P0P0

BY

BW

UU

H7H7

BY

BW

UU

*

2T2T

BY

BW

UU

Laky s perleťovým efektom
čierna deep
*za príplatok

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených
doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

