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Przyszłość bliżej Ciebie.
Zdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.
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Sharan.
Twój nowy dom
Jedni lubią wyjeżdżać z domu, inni wolą do niego wracać. Sharan potrafi
zadowolić i jednych, i drugich. Dzięki zmiennej konfiguracji wnętrza,
elektrycznie przesuwanym drzwiom i maksymalnemu komfortowi
na każdym z miejsc siedzących we wszystkich trzech rzędach możesz
poczuć się prawie jak na kanapie w swoim domu. To estetyczne wnętrze
z materiałami wysokiej jakości będzie dla Ciebie niczym własne cztery
ściany – także z dala od domu.

Sharan

05

Poruszający. Nawet podczas postoju
„Właśnie znalazłem swoje miejsce na Ziemi” – te słowa już wkrótce mogłyby odnosić się do Twojego samochodu, ponieważ Sharan
ze swoją elegancką i ponadczasową stylistyką wprost zaprasza, aby rozgościć się w nim na dobre. Ponadczasowość to także kwestia
jakości, dlatego ocynkowane nadwozie objęte jest 12-letnią gwarancją na nieprzerdzewienie.

01

01 Przód Sharana zachwyca seryjnym, charakterystycznym zderzakiem w kolorze nadwozia i czarną osłoną
chłodnicy, którą zdobią dodatkowo eleganckie, chromowane listwy. Opcjonalne reflektory biksenonowe
z diodowymi światłami do jazdy w dzień i z funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów zapewniają
optymalne oświetlenie drogi także na zakrętach i cechują się długą żywotnością. O

02

02 Kierunkowskazy LED są elegancko wkomponowane w obudowy lusterek zewnętrznych.
Lusterka są podgrzewane, elektrycznie regulowane i pokryte lakierem w kolorze nadwozia.

S

03 Z seryjnymi światłami tylnymi w technologii LED także z tyłu Sharan sprawia eleganckie
wrażenie. Jego wysoką jakość podkreślają również opcjonalne chromowane listwy wokół bocznych
szyb. S

03

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Twoje miejsca.
Dużo miejsca
Co dla wielu jest najpiękniejsze we własnym domu? Dużo przestrzeni
i światła. Obu tych rzeczy w Sharanie jest pod dostatkiem.
Jego zmienna konfiguracja wnętrza z maksymalnie siedmioma
miejscami siedzącymi spotka się z uznaniem wszystkich:
osób podróżujących zarówno w pojedynkę, jak i z całą rodziną.
Duży panoramiczny, rozsuwany i unoszony dach z przyciemnionego
szkła wyposażony jest w elektrycznie sterowaną roletę, którą możesz
zasunąć także przy otwartym dachu. Sam decydujesz, ile słońca
chcesz mieć w swoim Sharanie.

Sharan – komfort i przestronność
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Gościnne wnętrze

04

01

03 Drugi rząd siedzeń może być wyposażony w jeden
lub dwa praktyczne, zintegrowane foteliki dziecięce.
Łatwy do montażu boczny zagłówek zapewnia
dzieciom o wadze od 15 do 36 kilogramów dodatkową
ochronę głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa.
Naturalnie wszystkie foteliki dziecięce spełniają
wysokie standardy bezpieczeństwa Volkswagena.

02

01 Bagażnik Sharana w wersji 5-osobowej ma pojemność aż 955 litrów.
Możesz oddzielnie przesuwać pojedyncze tylne siedzenia lub złożyć ich oparcie,
aby powiększyć przestrzeń na bagaż do nawet 2430 litrów. Możesz także złożyć
oparcie fotela obok kierowcy¹⁾. S

02 W wersji 7-osobowej Sharana także
osoby siedzące w trzecim rzędzie mogą wygodnie
wsiadać i wysiadać – siedzenia drugiego rzędu
składają i przesuwają się do przodu dzięki funkcji
Easy Entry. O

O

1) Składane oparcie prawego przedniego fotela należy do wyposażenia seryjnego od wersji Comfortline.

03

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

04 Przednie siedzenia z elektryczną, 12-kierunkową
regulacją, w tym także podparcia odcinka
lędźwiowego kręgosłupa, gwarantują najwyższy
komfort. Fotel kierowcy posiada nawet funkcję
masażu, dzięki czemu kierowca może dotrzeć
wypoczęty do celu podróży. O

05

05 Elektrycznie rozsuwane tylne drzwi
ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, na przykład
na ciasnych parkingach. Także wkładanie bagażu
jest wygodniejsze. Aby otworzyć i zamknąć
drzwi, wystarczy wcisnąć odpowiedni przycisk.
Sharan – komfort i przestronność
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Samochód w garażu
czy garaż w samochodzie?
Czasem potrzebujesz przestrzeni. Na przykład bagażowej. Całkowicie składane
oparcie prawego przedniego fotela pozwala na transport długich przedmiotów.
A z funkcją EasyFold, umożliwiającą wygodne powiększenie bagażnika do 2430 l,
Sharan jest przygotowany do przewożenia prawie każdego dużego ładunku.
Dodatkowy komfort zapewnia pokrywa bagażnika z opcjonalnym oświetleniem
przestrzeni wokół samochodu.

Sharan – komfort i przestronność
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Domowe kino
samochodowe
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Multimedia i Infotainment
System nawigacji z ekranem dotykowym nie tylko zna każdą drogę, lecz także dopasowaną

(bez ilustracji) Najszybsza droga do nowych map.
Dane Twojego systemu nawigacji Discover Media
mogą być zawsze aktualne – wystarczy wejść
na stronę www.volkswagen.com, podać model,
rok produkcji oraz wariant systemu nawigacji i pobrać
aktualne mapy na kartę SD. Usługa jest bezpłatna
i dostępna przez pięć lat po zakończeniu produkcji
danego modelu urządzenia. O

do niej muzykę. Umożliwia intuicyjną obsługę napędu CD oraz plików muzycznych
z odtwarzacza MP3 lub smartfona. Osiem głośników i moc 4 x 20 W zapewniają doskonałe
brzmienie na wszystkich miejscach siedzących.

(bez ilustracji) Złącze telefoniczne Comfort oferuje
wiele funkcji, dzięki którym korzystanie z telefonu
komórkowego podczas jazdy jest jeszcze
wygodniejsze. Równie łatwe jest ładowanie:
wystarczy włożyć telefon do przewidzianego
do tego celu schowka i połączyć ze złączem USB.
Połączenie z anteną zewnętrzną znacznie poprawia
jakość odbioru. System może być obsługiwany
także przy użyciu wyświetlacza wielofunkcyjnego,
kierownicy multifunkcyjnej lub systemu nawigacji.

01

01 System nawigacji Discover Media dla radia
Composition Media posiada kolorowy ekran TFT
o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), ekran dotykowy
z czujnikami zbliżeniowymi, 8 głośników, odtwarzacz
CD czytający format MP3 i WMA, dwa porty kart SD,
złącza AUX-IN i USB oraz Bluetooth do telefonów
komórkowych. W jego pamięci zainstalowane są
mapy Europy. Dzięki Volkswagen Media Control¹⁾
nie tylko kierowca, lecz także pasażerowie mogą
wybrać muzykę lub sprawdzić informacje z nawigacji,
korzystając z tabletu lub iPada połączonych
z systemem przez WLAN. Funkcja Car-Net
Guide & Inform umożliwia korzystanie z zasobów
internetu także podczas jazdy. Dodatkowo polecamy
CarStick LTE, który w połączeniu z Discover Media
umożliwia szybki dostęp do internetu i efektywne
S
korzystanie z usług Car-Net. O

wyposażenie standardowe/Trendline

S
S

02 Radio Composition Colour z kolorowym
ekranem dotykowym TFT o przekątnej 12,7 cm
(5 cali) z odtwarzaczem CD czytającym format
MP3 i WMA, 8 głośnikami, portem kart SD i złączem
AUX-IN o mocy 4 x 20 W. NS
03 Radio Composition Media z kolorowym ekranem
TFT o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala), ekranem
dotykowym z czujnikami zbliżeniowymi,
odtwarzaczem CD czytającym format MP3 i WMA,
8 głośnikami i mocą 4 x 20 W. System posiada
także port kart SD, złącza AUX-IN i USB oraz złącze
Bluetooth do telefonów komórkowych. OS

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

CC

04 Utwórz sieć WLAN w samochodzie i korzystaj
z informacji udostępnianych przez usługi Volkswagen
Car-Net! Utworzenie hotspotu z nieograniczonym
dostępem do internetu umożliwia CarStick LTE
w połączeniu z systemem nawigacji Discover
Media. CarStick LTE posiada własny port kart SIM
(kartę należy zakupić oddzielnie) i pozwala korzystać
z mobilnych usług online niezależnie od połączenia
ze smartfonem (metoda Tethering). Korzyści:
możliwość dokładniejszego rozliczenia kosztów
za transmisję danych oraz użycia lokalnej karty
SIM prepaid za granicą. Wystarczy włożyć CarStick
LTE do gniazda USB w samochodzie i korzystać
z internetu²⁾. O

O dodatkowe
wyposażeniestandardowe
niedostępne wNwersji
wyposażenie
wyposażenie
Highline Hdodatkowe
wyposażenie

O

(bez ilustracji) App-Connect³⁾: trzy innowacyjne
interfejsy dla smartfonów: MirrorLink®, CarPlay™
i Android Auto™ pozwalają na łatwą i bezpieczną
obsługę wybranych aplikacji także na ekranie
konsoli środkowej. Ekran telefonu komórkowego
jest przenoszony na wyświetlacz systemu radiowego
lub nawigacji. O

05 Dwa złącza USB do ładowania w tylnej części
konsoli środkowej umożliwiają ładowanie urządzeń
przenośnych. O

O

(bez ilustracji) Użyj DataPlug i zmień swojego
Sharana w Connected Car. Aplikacja Volkswagen
Connect (Apple/Android) i DataPlug udostępnią
Ci przez Bluetooth wszystkie ważne informacje
związane z Twoim Sharanem, na przykład stan
licznika, datę pierwszej rejestracji, datę najbliższego
przeglądu i aktualne wskazówki ostrzegawcze
wraz z objaśnieniami i zalecanymi działaniami.
Aplikacja Volkswagen Connect oprócz funkcji
analizy stylu jazdy i tachografu oferuje również
wiele innych praktycznych opcji. Więcej informacji,
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
i możliwość sprawdzenia kompatybilności znajdziesz
na www.vwconnect.com. O

02

04

03

05

1) Informacji o różnicach w poszczególnych krajach udzielają
Autoryzowane Serwisy Volkswagena.
2) W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii
komórkowej pobieranie danych z internetu, zwłaszcza za granicą,
może wiązać się z dodatkowymi kosztami (roaming). Oryginalne
akcesoria Volkswagen® zalecają stały abonament telefoniczny
z opcją transmisji danych. Więcej informacji o korzystaniu
z mobilnych urządzeń końcowych i Car-Net podanych jest
w Instrukcji użytkowania danego samochodu.
3) Dostępne tylko w połączeniu z radiem Composition Media
lub systemem nawigacji Discover Media. Funkcja Car-Net
App-Connect obejmuje technologie MirrorLink®, CarPlay™
i Android Auto™. Dostępność tych technologii może się
różnić w poszczególnych krajach. Obecnie wiele telefonów
komórkowych współpracuje ze standardem Car-Net App-Connect.
Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami
smartfonów w celu rozszerzenia kompatybilności z Car-Net
App-Connect. Aktualne informacje o kompatybilności nowych
i oferowanych już na rynku telefonów dostępne są na stronie
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

Sharan – multimedia i Infotainment
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Dom jest tam,
gdzie czujesz się
bezpiecznie
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03 System automatycznego hamowania po kolizji
samoczynnie uruchamia hamulce samochodu,
zapobiegając w idealnym przypadku kolejnym
zderzeniom²⁾. S

Systemy wspomagające i bezpieczeństwo

1) W
Dogranicach
prędkościmożliwości
maksymalnej
210 km/h.
1)
systemu.
Kierowca musi być
2)
W granicach
możliwości
systemu.kontroli nad pojazdem.
w każdej
chwili gotowy
do przejęcia
Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności
Systemy
działają
w granicach
możliwości technologicznych,
za zachowanie
ostrożności
za kierownicą.
dlatego
nadal niezbędne
jest210
zachowanie
2) Do prędkości
maksymalnej
km/h. ostrożności
przez kierowcę.

W Sharanie samotna podróż nie istnieje nawet wtedy, gdy podróżujesz w pojedynkę. Liczne systemy
wspomagające i poprawiające bezpieczeństwo zadbają o to, aby podczas jazdy móc w pełni skupić się
na tym, co najważniejsze: na bezpiecznym dotarciu do celu. A nawet gdy do niego dotrzesz, Sharan
nie przestaje troszczyć się o Ciebie i Twoją rodzinę, na przykład ułatwiając parkowanie.

01 Aktywny tempomat pomaga dostosować
prędkość do samochodu jadącego z przodu
– aż do ustawionej prędkości maksymalnej¹⁾
– i utrzymać odległość wybraną przez kierowcę²⁾.
C

H

02 System obserwacji otoczenia Front Assist
z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
w przypadku potencjalnej kolizji pomoże
zminimalizować skutki zderzenia lub – w idealnej
sytuacji – nawet go uniknąć. System rozpoznaje
pojazdy na jezdni i odpowiednio wcześnie ostrzega
kierowcę¹⁾. Jeżeli kierowca nie zareaguje, samochód
zahamuje samoczynnie z maksymalną siłą²⁾. S

01 | 02

wyposażenie standardowe/Trendline

03

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Skrzynia
biegów
01 Kamieniem milowym w rozwoju skrzyń biegów
jest przekładnia dwusprzęgłowa DSG. Ta innowacyjna
skrzynia biegów Volkswagena błyskawicznie
i automatycznie zmienia bieg na kolejny w sposób
praktycznie nieodczuwalny dla kierowcy. O

04

04 Asystent parkowania Park Assist rozpoznaje miejsca parkingowe równoległe
oraz prostopadłe do drogi i samoczynnie w nich parkuje¹⁾. Z miejsc parkingowych
równoległych do jezdni również samodzielnie wyjeżdża. Kierowca musi tylko
wciskać pedał sprzęgła, przyspieszenia i hamulca. O
05 System Blind Spot ostrzega diodami w odpowiednim lusterku zewnętrznym
przed pojazdami znajdującymi się w martwym polu widzenia¹⁾. O
(bez ilustracji) System rozpoznający zmęczenie kierowcy potrafi wychwycić
krytyczny stan zmęczenia, by następnie sygnałami optycznymi oraz dźwiękowymi
H
O
zalecić mu przerwanie jazdy¹⁾. C
1) W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli
nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności
Systemy
działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności
za kierownicą.
przez kierowcę.

05

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

01

O
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Highline

01 Wyposażenie Highline Sharana jest ekskluzywne w każdym detalu i to nie tylko
dzięki 17-calowym obręczom ze stopu metali lekkich Sydney. Tapicerka z Alcantary
w kolorze popielatym Palladium lub beżowym Corn Silk jest atrakcyjna wizualnie
i przyjemna w dotyku. Na ogrzewanych przednich siedzeniach z regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa podróżuje się niezwykle wygodnie. Z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym Premium i obszytą skórą kierownicą multifunkcyjną kierowca
będzie miał wszystko na oku i w zasięgu ręki. System praktycznych schowków
i kieszeni dba o porządek w czasie podróży. Czujniki parkowania ułatwiają
manewrowanie. Jako wyposażenie standardowe dostępna jest klimatyzacja Climatronic
z filtrem antyalergicznym. H

01

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Trendline

Comfortline
02 Wyposażenie Comfortline zachwyca atrakcyjnymi
i komfortowymi rozwiązaniami. Na przykład
tkaninową tapicerką Stripes w kolorze czarnym
Titan lub popielatym Palladium, z którą nie tylko
przednie komfortowe fotele z elektryczną regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
dla kierowcy, lecz także pozostałe siedzenia
prezentują się wyjątkowo. Liczne schowki pozwalają
zadbać o to, aby wszystko pozostało na swoim
miejscu, a składane stoliki w oparciach przednich
foteli ucieszą pasażerów tylnych siedzeń. Kolejnymi
ciekawymi elementami są czujniki parkowania i pakiet
obejmujący czujnik deszczu, funkcję automatycznego
włączania świateł, światła dzienne i automatycznie
przyciemniane lusterko wsteczne. C

03

03 Już w wersji Trendline Sharan wyposażony jest w liczne funkcje podnoszące
komfort. Dostępna w standardzie, obszyta skórą kierownica multifunkcyjna
umożliwia wykonywanie wielu czynności. Tapicerka tkaninowa Campus w kolorze
czarnym Titan zdobi zarówno fotel kierowcy z regulacją wysokości, jak i trzy
pojedyncze fotele w drugim rzędzie, które można przesuwać do przodu i do tyłu,
zmieniać kąt nachylenia oparcia oraz składać dzięki funkcji EasyFold. Schowek

02

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

w środkowym podłokietniku z przodu oraz wiele innych schowków pomieści
przedmioty potrzebne podczas podróży, a uchwyty na kubki pozwolą bezpiecznie
odstawić kawę. Diodowe oświetlenie wnętrza wprowadzi przyjemną atmosferę.
Rozsuwana i dająca się wyjąć roleta chroni zawartość bagażnika przed ciekawskimi
spojrzeniami, a haczyki na torby w bagażniku zapewniają, że pakunki nie będą
przemieszczać się podczas jazdy. Podświetlany podręczny schowek jest zamykany
na zamek i chłodzony. S
Sharan – linie wyposażenia 27

Silniki
Silniki benzynowe
benzynowe
Silniki

Zużycie paliwa,
paliwa, l/100
Zużycie
l/100 km¹⁾
km1)
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
manualna
cykl mieszany
mieszany
cykl
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
skrzynia
cykl mieszany
mieszany
cykl
Emisja CO₂,
CO₂, cykl
Emisja
cykl mieszany,
mieszany, g/km¹⁾
g/km1)
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
manualna
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
skrzynia

Silniki
Silniki wysokoprężne
wysokoprężne

Zużycie
l/100 km¹⁾
km1)
Zużycie paliwa,
paliwa, l/100
manualna
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
cykl
cykl mieszany
mieszany
skrzynia
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
cykl
cykl mieszany
mieszany
Emisja
cykl mieszany,
mieszany, g/km¹⁾
g/km1)
Emisja CO₂,
CO₂, cykl
manualna
skrzynia
biegów:
manualna skrzynia biegów:
skrzynia
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:

1.4 TSI
1.4
TSI 110
110kW
kW(150
(150KM)
KM)

6-biegowa
6-biegowa
7,8-8,2
7,6-8,2
6-stopniowa
6-stopniowa
8,5-9,0
8,3-8,9
176-186
173-185
192-204
189-201

2.0
kW(150
(150KM)
KM)
2.0 TDI
TDI 110
110 kW

TDI
130 kW (177 KM)
2.0 TDI 110 kW2.0
(150
KM)
4MOTION

2.0 TDI 130 kW (177 KM)

2.0 TDI 130 kW2.0
(177
TDIKM)
1304MOTION
kW (177 KM)
4MOTION

6-biegowa
6-biegowa
6,2-6,6
6,3-6,6
6-stopniowa
6-stopniowa
6,6-7,0
6,7-7,0

6-biegowa
7,0-7,5
–
–

–
–
6-stopniowa
6,8-7,1

–
–
6-stopniowa
7,3-7,6

–
–
7-stopniowa
7,3-7,6

–
–
7-stopniowa
6,8-7,1

164-174
164-174
173-184
174-185

184-198
–

–
177-186

–
191-200

–
191-200

–
177-186

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen Sharan prezentowany jest obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego 2019. O szczegóły zapytaj
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Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2
CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie
na Państwa życzenie.
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świadectw informacji
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typu. kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
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Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Wszystkie Oryginalne akcesoria Volkswagen® wykonane są z wysokiej jakości materiałów,
a zanim trafią do Klientów, poddawane są szczegółowej kontroli jakości. Pełna oferta akcesoriów
dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.
04 Chromowana listwa ochronna wygląda
interesująco i chroni krawędź pokrywy bagażnika.
Montaż jest wyjątkowo prosty: wystarczy nakleić
ją w odpowiednim miejscu. O
05 Optymalna wentylacja wnętrza samochodu
poprawia komfort podróżowania. Możesz cieszyć się
świeżym powietrzem także wtedy, gdy pada deszcz
i śnieg. Owiewki ograniczają ponadto hałas przy lekko
uchylonych szybach. Łatwe do pielęgnacji, wykonane
są ze szkła akrylowego i nie ulegają zniszczeniu
w myjni. O

05

02

06 Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze stali
nierdzewnej można łatwo zamontować na seryjnych
lusterkach. Przyciągają spojrzenia i skutecznie chronią
obudowy lusterek przed uszkodzeniem. O

04

01 Spojler na krawędzi dachu nie tylko doskonale
się prezentuje, lecz także poprawia aerodynamikę.
Jego elegancki, sportowy wygląd zdobi tył nadwozia,
a odpowiedni kształt zwiększa docisk tylnej osi. O
02 Niezwykle wytrzymałe chlapacze pomagają
chronić Sharana i jadące za nim pojazdy przed
podrywanymi z nawierzchni kamieniami, brudem
i wodą. O
01

wyposażenie standardowe/Trendline

03

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

03 Przyczepa na łódź, mieszkalna lub bagażowa
– do jej holowania przyda się praktyczny, odejmowany
hak holowniczy. Opcjonalnie dostępny jest także hak
stały. Wiązka elektryczna jest idealnie dostosowana
do układów sterujących samochodu, gwarantuje
wysoką niezawodność systemu i współpracuje
z systemem stabilizacji przyczepy. O

06
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10

07

09

07 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe
Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart
lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja
wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek.
Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także
w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest
w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O
08 W uchwycie do roweru możesz bezpiecznie
i stabilnie transportować swój rower na dachu
Sharana. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu
na ramę i szyny na koło rower automatycznie
utrzymywany jest we właściwej pozycji. Innowacyjne
pokrętło z ogranicznikiem siły obrotu uławia
mocowanie ramy roweru. Uchwyt na ramę posiada
duże, miękkie elementy chroniące ramę przed

08

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

zniszczeniem. Uchwyt rowerowy pomyślnie przeszedł
testy City Crash Plus¹⁾. O
09 Zamykany na zamek, stabilny bagażnik dachowy
box Comfort w kolorze czarnym z połyskiem
jest wykonany z wysokiej jakości tworzywa.
Praktyczne zaczepy pozwalają bez problemu
zamocować go na belkach bagażnika dachowego.
Box jest dwustronnie otwierany, a szeroki kąt
otwarcia sprawia, że układanie w nim bagaży
jest bardzo łatwe. Bagażniki dachowe box
są dostępne w dwóch pojemnościach: 340 i 460 l. O
1) Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający
samochód w mieście przy średniej prędkości ok. 16 km/h
i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302.
Stawiający jeszcze wyższe wymagania test Volkswagen City Crash
Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu
dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung
Warentest i ADAC.

10 Uchwyt do rowerów Basic odchyla się
pod wyjątkowo dużym kątem i pozwala na dostęp
do bagażnika samochodu. Uruchamiany przyciskiem
nożnym mechanizm odchylania umożliwia otwarcie
bagażnika także wtedy, gdy w uchwycie rowerowym
zamocowane są rowery. Uchwyt doskonale nadaje się
również do transportu rowerów elektrycznych,
ponieważ szeroki rozstaw szyn stwarza wystarczająco
dużo miejsca na akumulatory rowerów. Mocowanie
uchwytu jest bardzo łatwe – wystarczy nasadzić
uchwyt rowerowy na haku holowniczym, wcisnąć
dźwignię i zamknąć. Zamek na dźwigni zabezpiecza
uchwyt przed kradzieżą. Innowacyjne, zdejmowane
uchwyty odległościowe z zabezpieczeniem przed
kradzieżą oraz systemy szybkiego mocowania
sprawiają, że uchwyt rowerowy jest wyjątkowo
wygodny w obsłudze. Uchwyt ze wspornikiem tablicy
rejestracyjnej z oferty Oryginalnych akcesoriów
Volkswagen® oraz składaną ramą nośną można szybko
złożyć do niewielkich rozmiarów. Jako opcja dostępny
jest dodatkowy zestaw do trzeciego roweru. O
11 Praktyczny bagażnik na rowery montowany
na pokrywie bagażnika samochodu wykonany jest
z anodowanego profilu aluminiowego i pomieści
nawet trzy rowery. Dostarczany w stanie wstępnie
zmontowanym, dzięki czemu łatwo go zamontować
do klapy. Praktyczny system mocowania z zębatkami
i wygodny rozstaw szyn ułatwiają mocowanie rowerów.
Pusty bagażnik rowerowy nie przeszkadza w otwieraniu
pokrywy bagażnika. Wyposażony w zabezpieczenie
antykradzieżowe. Masa własna 12 kg, maksymalne
obciążenie 60 kg. O

11
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13

14

17

17 Dobrze, jeżeli coś nie tylko ładnie wygląda,
lecz także jest praktyczne. Łatwa do naklejenia
listwa w kolorze stali nierdzewnej chroni zderzak
przed zadrapaniem przy wkładaniu i wyjmowaniu
bagażu. O

15

16

13 Wanna bagażnika dla wersji 5-osobowej
z pokrywą i trzema regulowanymi elementami
pozwala zaprowadzić porządek w bagażniku.
Wannę łatwo się czyści, a jej wysoka krawędź
chroni bagażnik przed zabrudzeniem. O
12

12 Stabilna, powlekana proszkowo na kolor czarny kratka stalowa oddziela bagażnik od części pasażerskiej.
Dostępna dla wersji 5- i 7-osobowej. Łatwy montaż z wykorzystaniem fabrycznych punktów mocujących.
Można ją stosować także przy rozłożonej rolecie przestrzeni bagażowej. Dodatkowa ścianka działowa pozwala
na utrzymanie ładu w bagażniku. Może być używana tylko z kratką oddzielającą bagażnik od części pasażerskiej
i tylko w 7-osobowym Sharanie. O

15 Wykładzina bagażnika z napisem „Sharan”
jest idealnie dopasowana i chroni wnętrze przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Krawędź o wysokości
ok. 4 cm zapobiega przed rozlaniem się płynów.
Dostępna dla wersji 5- i 7-osobowej. O

14 Antypoślizgowa, lekka i elastyczna mata idealnie
dopasowana do powierzchni bagażnika. Ułatwia
utrzymanie czystości w przestrzeni bagażowej.
Matę można zwinąć, gdy nie jest potrzebna. O
16 Praktyczna i idealnie dopasowana przeźroczysta
folia ochronna na zderzak zapobiega uszkodzeniom
przy załadunku i rozładunku. Wystarczy ją nakleić
na górną część zderzaka. O

18

18 Wysokiej jakości dywaniki tekstylne Premium
z wytrzymałego, gęstego weluru, ze srebrnym
napisem „Sharan”. Przednie dywaniki mocowane są
do zaczepów w podłodze. Kolor: czarny. O
19 Zestaw dywaników gumowych Premium
z napisem „Sharan” na przednich dywanikach chroni
przed brudem i wilgocią. Zintegrowany system
mocowania zapobiega przemieszczaniu się przednich
dywaników. Kolor: czarny. Dostępne na przód
oraz do środkowego i tylnego rzędu siedzeń. O

19

21

20 Wytrzymała folia w kolorze czarno-srebrnym chroni lakier na progach
w obrębie przednich i tylnych drzwi przed zadrapaniami. Ten funkcjonalny detal
sprawi, że widok Twojego Sharana będzie długo sprawiał Ci przyjemność. O
21 Indywidualna ochrona dla Twojego Sharana: listwy progowe ze stali
nierdzewnej, przednie z napisem „Sharan”, nie tylko chronią progi w obrębie
drzwi, lecz także stanowią ciekawy element stylistyczny. O

20

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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28

27

24

22

23

25
26

22 Oryginalna lodówka z funkcją podgrzewania. Pojemność ok. 25 l z możliwością
transportu 2-litrowych butelek w pozycji stojącej. Gwarancja utrzymania stałej
temperatury dzięki zasilaniu 12 V w samochodzie lub 230 V w domu lub hotelu.
W zestawie zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora oraz wymienna
pokrywa termoizolacyjna. O
23 Czysta sprawa: torba clean solution mocowana do pałąków zagłówków
przednich siedzeń. Po wyjęciu worka na śmieci automatycznie wysuwa się nowy
worek. W komplecie 2 rolki z 50 workami na śmieci. O

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

24 Oryginalne akcesoria Volkswagen® Fotelik G2-3 ISOFIT dwuczęściowy
NOWOŚĆ – fotelik przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat (15-36 kg).
Składa się z siedziska, oparcia i regulowanego zagłówka. Siedzisko można
łatwo oddzielić od oparcia i wykorzystać, kiedy dziecko podrośnie. Wysunięte
do przodu na wysokości głowy i ramion oparcie zapewnia dodatkowy komfort,
ochronę i stabilizację postawy ciała w razie uderzenia z boku samochodu.
Dzięki regulacji wysokości i kąta nachylenia oparcia pasy bezpieczeństwa
przebiegają w optymalnym naprężeniu. Mocowanie fotelika do kanapy
za pomocą systemu ISOFIX. Dziecko w foteliku przypina się trzypunktowym
pasem bezpieczeństwa. Zdejmowane poszycie fotelika przeznaczone
jest do prania. Informacji o pełnym asortymencie fotelików dziecięcych
udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. O

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O

25 Przewód USB Premium umożliwia wygodne
podłączenie smartfona lub innych urządzeń
przenośnych do systemu Infotainment samochodu
i korzystanie z funkcji, takich jak na przykład
App-Connect¹⁾. Naturalnie przewód pozwala także
na ładowanie podłączonego urządzenia. Przewód
ma 30 cm długości, wysokiej jakości izolację tekstylną
i chromowane wtyki z logo Volkswagena. Dostępny
ze złączem z micro USB, USB C i Apple Lightning. O

26 Czasem trzeba wyglądać elegancko: praktyczny wieszak na ubrania można szybko i łatwo zamocować
do pałąków zagłówka przedniego siedzenia i powiesić na nim marynarkę lub koszulę. O
27 Nadmiernemu nagrzewaniu się wnętrza i bezpośredniemu działaniu słońca w tylnej części
samochodu zapobiega osłona przeciwsłoneczna na tylne szyby boczne, szyby w bagażniku i tylną
szybę. Osłona nie ogranicza widoczności z tyłu i nie ma wpływu na bezpieczeństwo. O

28-29 Jeżeli w tej chwili nie zamawiasz fabrycznej
funkcji obsługi głosowej radia Composition Media²⁾
lub systemu nawigacji Discover Media, możesz
dołączyć ją w późniejszym terminie. To wygodniejsza
obsługa telefonu, radia i ewentualnie nawigacji
za pomocą głosu. Po aktywacji czerwony mikrofon
sygnalizuje, że system słucha Twoich komend.
Na ekranie wyświetlane są przydatne polecenia. O

29

(bez ilustracji) Jeżeli w tej chwili nie zamawiasz
fabrycznej funkcji App-Connect²⁾, możesz
bez problemu zlecić jej dodatkową instalację.
Są to trzy technologie, które przenoszą aplikacje
ze smartfona na wyświetlacz radia³⁾ lub systemu
nawigacji³⁾: MirrorLink®, Apple CarPlay™
i Android Auto® firmy Google. Twój smartfon
musi być kompatybilny z jedną z tych funkcji.
Więcej informacji o standardach CarPlay™ (Apple)
i Android Auto™ (Google) otrzymasz u oferenta
danych funkcji. O

1) Dostępne tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub systemem nawigacji Discover Media. Funkcja Car-Net App-Connect obejmuje
technologie MirrorLink®, CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach. Obecnie wiele
telefonów komórkowych współpracuje ze standardem Car-Net App-Connect. Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami
smartfonów w celu rozszerzenia kompatybilności z Car-Net App-Connect. Aktualne informacje o kompatybilności nowych i oferowanych
już na rynku telefonów dostępne są na stronie http://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pl/pl/index/telefon-komorkowy#/.
2) W przypadku niektórych systemów radiowych Composition Media dodatkowa instalacja jest niemożliwa. Informacji o możliwości instalacji
w danym samochodzie udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
3) Współpracujące urządzenia: Composition Media (2. gen.), Discover Media (2. gen.) od roku modelowego 2016.
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Silniki
Silniki benzynowe
benzynowe
Silniki

Zużycie paliwa,
paliwa, l/100
Zużycie
l/100 km¹⁾
km1)
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
manualna
cykl mieszany
mieszany
cykl
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
skrzynia
cykl mieszany
mieszany
cykl
Emisja CO₂,
CO₂, cykl
Emisja
cykl mieszany,
mieszany, g/km¹⁾
g/km1)
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
manualna
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
skrzynia

Silniki
Silniki wysokoprężne
wysokoprężne

Zużycie
l/100 km¹⁾
km1)
Zużycie paliwa,
paliwa, l/100
manualna
manualna skrzynia
skrzynia biegów:
biegów:
cykl
cykl mieszany
mieszany
skrzynia
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:
cykl
cykl mieszany
mieszany
Emisja
cykl mieszany,
mieszany, g/km¹⁾
g/km1)
Emisja CO₂,
CO₂, cykl
manualna
skrzynia
biegów:
manualna skrzynia biegów:
skrzynia
skrzynia biegów
biegów DSG:
DSG:

06 Nie pomylisz kluczyków: brelok do kluczy
z czarnej skóry z metalowym logo Volkswagena.
1.4 TSI
1.4
TSI 110
110kW
kW(150
(150KM)
KM)

O

07 Interesująco wygląda: brelok do kluczy z odlewu
cynkowego w formie felgi Volkswagena Luxor. O
08 Coffee to drive: kubek termiczny ze stali
nierdzewnej o atrakcyjnej stylistyce ma pojemność
0,4 l. Dzięki podwójnym ściankom i próżni zimne
i ciepłe napoje długo utrzymają swoją temperaturę.
Kubek można myć w zmywarce. O

6-biegowa
6-biegowa
7,8-8,2
7,6-8,2
6-stopniowa
6-stopniowa
8,5-9,0
8,3-8,9
176-186
173-185
192-204
189-201

2.0
kW(150
(150KM)
KM)
2.0 TDI
TDI 110
110 kW

TDI
130 kW (177 KM)
2.0 TDI 110 kW2.0
(150
KM)
4MOTION

2.0 TDI 130 kW (177 KM)

2.0 TDI 130 kW2.0
(177
TDIKM)
1304MOTION
kW (177 KM)
4MOTION

6-biegowa
6-biegowa
6,2-6,6
6,3-6,6
6-stopniowa
6-stopniowa
6,6-7,0
6,7-7,0

6-biegowa
7,0-7,5
–
–

–
–
6-stopniowa
6,8-7,1

–
–
6-stopniowa
7,3-7,6

–
–
7-stopniowa
7,3-7,6

–
–
7-stopniowa
6,8-7,1

164-174
164-174
173-184
174-185

184-198
–

–
177-186

–
191-200

–
191-200

–
177-186

09 Coś dla małych pasażerów na tylnych
siedzeniach: praktyczny organizer pomieści wszystko,
co Twoje dzieci chciałyby mieć pod ręką podczas jazdy
samochodem. W dużej kieszeni z motywem Teda
Turbo zmieści się na przykład książeczka z obrazkami
opowiadająca historię, której bohaterem jest rodzina
kupująca Volkswagena – od zamówienia po odbiór.
Także puzzle dla najmłodszych z siedmioma
drewnianymi obrazkami użytkowych Volkswagenów,
przeznaczone dla fanów motoryzacji w wieku
od ok. 12 miesięcy, znajdzie miejsce w organizerze.

05

06

08

09

07

O

(bez ilustracji) Pendrive USB o pojemności 16 GB
w kształcie kluczyka do Volkswagena, oferowany
jest w upominkowym pudełku. O
Informacje o ofercie i cenach dostępne u Autoryzowanych Partnerów
Volkswagena lub na stronie www.vw-sklep.pl.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Informujemy, że Volkswagen Sharan prezentowany jest obecnie jedynie z wybranymi silnikami spośród planowanych dla Roku Modelowego 2019. O szczegóły zapytaj
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świadectw informacji
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typu. kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Sharan – Volkswagen Lifestyle

39

Tapicerki
Wszystkie tapicerki siedzeń mają dwie cechy wspólne: wysokiej jakości
materiały i perfekcyjne wykończenie. Dzięki temu siedzenia są doskonale
chronione przed zużyciem, a Ty długo będziesz cieszyć się ich pięknym
wyglądem.

01

04

01
02
03
04
05
06
07
08

tkanina Campus czarna BY S
tkanina Stripes czarna BY C
tkanina Stripes popielata BW C
Alcantara czarna BY H
Alcantara popielata BW H
Alcantara beżowa XU H
skóra Vienna¹⁾ czarna BY O
skóra Vienna¹⁾ brązowa Bonanza – czarna Titan UU

07

O

1) Środkowe części siedzeń i wewnętrzne części boków siedzeń obszyte skórą Vienna.
mają
poglądowy
i nie stanowią
wiernego
oryginału,
gdyż oddać
farba
Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie
sącharakter
wiernym jedynie
odwzorowaniem
naturalnych
kolorów,
gdyż odzwierciedlenia
farba drukarska nie
jest w stanie
drukarska niebarwy
jest wtapicerki.
stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych.
rzeczywistej

02

03

05

06

08

wybranego wyższego
Zdjęcia przedstawiają modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego,
wyższegowariantu.
wariantu.

wyposażenie standardowe/Trendline

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Lakiery
Stosowany przez Volkswagena proces lakierowania
zapewnia najwyższą jakość i niezawodną ochronę
przed korozją.
poglądowy
i nie stanowią
wiernego
Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają
nie sącharakter
wiernym jedynie
odwzorowaniem
naturalnych
kolorów,
gdyż odzwierciedlenia
farba drukarska
oryginału,
gdyż farba
nie jest
w stanie
oddać rzeczywistej barwy lakieru.
nie
jest w stanie
oddaćdrukarska
rzeczywistej
barwy
lakieru.

01

01
01
02
03
04
04
05
06
07
08
08
09
10
10
11
11
12
12

biały
biały Pure
Pure lakier specjalny 0Q OO
szary
szary Urano
Urano lakier
lakier uniwersalny
uniwersalny 5K
5K SS
niebieski
niebieski Ravenna lakier metalik 5Z
5Z OO
srebrny
srebrny Reflex lakier metalik 8E
8E OO
N
O
złoty
Pyramid
lakier
metalik
I2 H7
niebieski
Atlantic
lakier
metalik
O O
niebieski
Atlantic
lakier
metalik
złoty Pyramid
lakier
metalik
I2 H7
White
White Silver
Silver lakier metalik K8
K8 OO
brązowy
brązowy Black Oak lakier metalik P0 OO
szary
szary Indium
Indium lakier
lakier metalik
metalik X3
X3 OO
niebieski
metalik Z3
Z3 OO
niebieski Petroleum lakier metalik
czarny
czarny Deep lakier perłowy 2T OO
szary
szary Beech
Beech lakier
lakier metalik
metalik 1P
1P OO

wyposażenie standardowe/Trendline

SS

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

CC

02

03

04

05

O dodatkowe
wyposażeniestandardowe
niedostępne wNwersji
wyposażenie
wyposażenie
Highline Hdodatkowe
wyposażenie

O

06

08

07

09

10

11

12
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Obręcze kół
Nie muszą trafiać w gust każdego – najważniejsze, żeby trafiły w Twój.
Dlatego dobrze, jeżeli masz wiele opcji do wyboru. Dokładnie: siedem.
Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

(bez ilustracji) 16-calowe obręcze stalowe z kołpakami S
01 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Memphis C
02 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Stratford O
03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sydney H
04 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Odessa O
05 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Toulon¹⁾, Volkswagen R O
06 18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Marseille¹⁾, Volkswagen R

03

04

05

06

O

1) Oferta Volkswagen R GmbH. Więcej informacji na www.volkswagen.pl.
01

wyposażenie standardowe/Trendline

Ilustracje
przedstawionewwtym
tymkatalogu
katalogu
nie charakter
są wiernym
odwzorowaniem
naturalnych
Ilustracje przedstawione
mają
jedynie
poglądowy i nie
stanowią kolorów,
wiernegogdyż farba drukarska
nie
jest w stanie oddać
rzeczywistej
obręczy
kół.w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy.
odzwierciedlenia
oryginału,
gdyż farbabarwy
drukarska
nie jest
Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

02

S

wyposażenie standardowe w wersji Comfortline

C

wyposażenie standardowe w wersji Highline

H

wyposażenie dodatkowe

O
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Odkryj motoryzacyjny świat
Volkswagena
Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych
rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji
w ramach wybranego Pakietu. Twoje korzyści:
• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne
planowanie kosztów w dłuższym okresie
• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena na terenie całego kraju
• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową
Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie
nowego samochodu.
Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja,
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu
zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 100% ochronę
przed nieoczekiwanymi kosztami napraw nawet przez
3 lata po upływie 2-letniej gwarancji Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen
posiada jedną z największych sieci serwisowych.
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena
na świecie – służą one kompetentną pomocą
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego
Volkswagena.
2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim
po drogach całego świata.
2-letnia gwarancja na Oryginalne części
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś
potrzeba zakupu określonej części zamiennej.
Warto wówczas wybrać Oryginalne części
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność,
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen
również każda oryginalna część poddawana jest
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne
– bez limitu kilometrów.

Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci
atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW.
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane
i dopasowane do modelu samochodu. Również
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią
gwarancją.
12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia.
Volkswagen Sharan posiada 12-letnią gwarancję
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie
należy rozumieć perforację blachy karoserii
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego,
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości
lakierów w pojedynczych przypadkach wystąpią
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena.
Jednocześnie przypominamy o regularnych
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe
informacje zawarte są w książce serwisowej
samochodu.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet wtedy,
gdy będziesz jeździć Volkswagenem Sharanem
z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz
uzupełnić go według indywidualnych upodobań.
Sharan – serwis
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Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach.
Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek
polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie
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w
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ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy
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od specyfikacji
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w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.
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Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
Symbole DSG®, 4MOTION®,
BlueMotion®
i TSI®Volkswagen
są w Niemczech
oraz innych
krajach
zarejestrowanymi
znakami handlowymi
Grupy
AG. Sytuacja,
w której
dany znak
zarejestrowanym
handlowym
grupyże
Volkswagen
AG.
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znak
nie
jest
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zastrzeżoną
być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

