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Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina Akcijos kaina
Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas su PVM, EUR su PVM, EUR

7N23GY Comfortline 1.4 TSI OPF 110 / 150 DSG-6 40978 37 124

7N235X Comfortline 2.0 TDI SCR 110 / 150 6MAN 42862 38 918

7N235Y Comfortline 2.0 TDI SCR 110 / 150 DSG-6 45231 41 175

Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją 
galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 28.10.2019. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis

TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis

ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija

4Motion „4Motion“ visų ratų pavara

SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų teršalų  
valdymo sistema

OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų  
teršalų valdymo sistema

BM „BlueMotion“ technologija su ekonomiško riedėjimo laisvąja eiga sistema

DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė

MAN Mechaninė pavarų dėžė
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Akcijos asiūlymas

Saugos paketas
- Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis ir šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis
- Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo
- Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempikliai galinėms šoninėms sėdimosioms vietoms
- Bagažo tvarkyklės paketas

●

Elektronikos ir komforto paketas
- Parkavimo atstumo kontrolė
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" su užrakinimo apsauga
- Galinės slankiosios durys su atidarymu ir uždarymu elektra
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai
- Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas

●

Išorės įranga

Lengvojo lydinio ratlankiai "Memphis" 6,5J x 16, padangos 215/60 R16 ●
Kėbulo spalvos išorinių veidrodžių korpusai ir durų rankenos ●
Chromuotos juostos prie šoninių langų ●
Galinės slankiosios durys kairėje ir dešinėje ●
Juodos spalvos stogo bėgeliai ●
Vidaus įranga

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Stripes" ●
Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimu, su elektra reguliuojamu atlošu vairuotojo pusėje ●
Komfortiškos priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu ●
3 vienvietės sėdynės antrojoje eilėje su išilginiu nustatymu ir atlošų nustatymu ●
Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas ●
Dekoratyviniai intarpai "New Brushed Design" prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Viršutinė daiktadėžė ●
Gėrimų laikikliai kiekvienoje sėdynių eilėje, su slankiuoju uždangalu priekyje ●
Suvyniojamas ir išimamas bagažinės uždangalas ●
Skaitymo šviestuvai priekyje ir gale ●
Saugumo įranga

Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija ●
Priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant kelių oro pagalvę vairuotojo pusėje ●
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines oro pagalves priekyje ●
Elektra valdoma vaikų apsauga galinėms durims, įmanomas valdymas iš vairuotojo vietos ●
"Blind Spot" sensorika su eismo juostos išlaikymo asistentu "Lane Assist" ir išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ●
Neužsegtų priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė ●
ISOFIX tvirtinimo taškai 2 vaikiškų kėdučių montavimui ant galinių sėdynių ●
Funkcionalumas ir kita įranga

Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ●
Automatinis oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros valdymu ●
Šildomos priekinės sėdynės ●
Automatinis atstumo reguliavimas ACC
Modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija ●
Lietaus sensorius ●
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai ●

Sharan : Bazinė įranga
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Funkcionalumas ir kita įranga

Navigacijos sistema "Discover Media"
 - 16,5 cm jutiklinis ekranas
 - FM radijas
 - CD/MP3 atkūrimas
 - SD kortelių skaitytuvas
 - 8 garsiakalbiai
 - "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui
 - USB sąsaja

●

Mobiliosios "Car-Net" prijungtinės paslaugos "Guide & Inform"
Ribotas nemokamo naudojimosi laikotarpis ●
Daugiafunkcė indikacija "Plus" ●
Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis, po 1 daiktadėžę kairėje ir dešinėje antrosios sėdynių eilės kojų srityje ●
Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas ●
Atlenkiami staliukai ant priekinių sėdynių atlošų ●
Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ●
Kilimėliai visose sėdynių eilėse ●

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ●
Automobilio literatūra ●

Sharan : Bazinė įranga
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Spalva

"Urano Grey" kėbulo spalva 5K5K ○ 0

"Pure White" kėbulo spalva 0Q0Q ○ 145

"Metallic" kėbulo spalva XXXX ○ 561

"Beech Grey" kėbulo spalva 1P1P ○ 718

Ratlankiai ir padangos

Lengvojo lydinio ratlankiai "Stratford" R17
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17
- Padangos 225/50 R17

PJ4 ○ 547

Lengvojo lydinio ratlankiai "Marseille" R18
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18
- Padangos 225/45 R18

PJ9 ○ 1 266

Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė) 1G8 ○ 52

Apšvietimas

Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"
Tik su WXF

PXX ○ 448

Bi-ksenoninių priekinių žibintų paketas
- Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai
- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas
- Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
- Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

WXF ○ 255

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos

Garso sistema "DYNAUDIO Contour"
- Skaitmeninis 8 kanalų stiprintuvas
- 8 garsiakalbiai
- Bendroji išvesties galia 300 W

9VE ○ 581

Daugiafunkcė spalvota indikacija "Premium" 9Q4 ○ 218

Prisijungimo galimybės

"App Connect" funkcija 9WX ○ 269

Klimatizavimo įranga

"Climatronic" valdymo elementai antroje sėdynių eilėje PH4 ○ 127

Elektra valdomas panoraminis stoglangis PFU ○ 1 249

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PW9 ○ 1 462

Sharan : Papildoma įranga
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Interjero apdaila ir sėdynės

Sportinės komfortiškos priekinės sėdynės su 12 krypčių nustatymu elektra
- Priekinės sėdynės su aukščio, sėdynės ir atlošo kampo reguliavimu elektra, vairuotojo sėdynė su atminties funkcija
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas elektra
- Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai
- Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale
- Be stalčių po priekinėmis sėdynėmis

Tik su WL8

WB2 ○ 753

Odos paketas "Vienna"
- Sėdynių intarpai ir šonų apmušimai iš odos "Vienna"

WL8 ○ 2 130

Septynių sėdynių paketas
- 3 vienvietės sėdynės su ISOFIX tvirtinimo taškais antroje sėdynių eilėje ir 2 vienvietės sėdynės trečioje sėdynių eilėje, su "Easy Fold" 
funkcija
- Neužsegtų priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamasis garsinis signalas ir įspėjamoji lemputė

WG4 ○ 818

1 integruota vaikiška kėdutė su iškiliais šonais ir šonine galvos atrama antros sėdynių eilės kairėje QA2 ○ 243

2 integruotos vaikiškos kėdutės su iškiliais šonais ir šoninėmis galvos atramomis antros sėdynių  
eilės kairėje ir dešinėje

QA6 ○ 477

Funkcionalumas ir kita įranga

Elektra atidaromas ir uždaromas bagažinės dangtis 4E7 ○ 570

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ 939

Anoduoti sidabrinės spalvos stogo bėgeliai 3S1 ○ 414

Paketas rūkantiesiems
- Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje
- Išimamas atliekų konteineris gale

9JB ○ 35

Tinklinė pertvara 3CX ○ 229

Bagažo tinklas 6M3 ○ 76

Suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės galinių durų langams 3Y7 ○ 109

"Park Assist" sistema su parkavimo atstumo kontrole 7X5 ○ 260

Galinio vaizdo kamera "Rear Assist" KA2 ○ 385

Galinė pakaba su visiškai automatine lygio reguliavimo sistema
Ne su WDD

1JH ○ 776

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC WDD ○ 1 020

Garantija

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ 755

Sharan : Papildoma įranga
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