
technická data a rozměry
Ceník,

Sharan



Ceník

Linie Zdvihový objem (l) Převodovka Výkon kW (k) Objednací kód Cena s DPH

1,4 TSI BMT Manuální 6 st. 110/150 7N23GX21 962 900Comfortlin
1,4 TSI BMT Aut. DSG6 110/150 7N23GY21 1 036 900

1,4 TSI BMT Manuální 6 st. 110/150 7N24GX21 977 900Highline
1,4 TSI BMT Aut. DSG6 110/150 7N24GY21 1 051 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.
4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km. Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se
obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Sériová výbava

Comfortline

– 12V zásuvka

– 16" kola z lehké slitiny Memphis 6,5 J x 16 pneumatiky 215/60
R16 samozacelující pneumatiky

– 2 držáky nápojů v každé řadě vpředu zakrytelné

– 2 uzavíratelné přihrádky ve stropě

– 2x USB USB port vpředu USB vzadu pro napájení funkční také s
IPhone

– 5místné provedení

– 8 reproduktorů 4 vpředu a 4 vzadu

– ACC - automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu
do 210 km/h s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a
varování při nebezpečném snížení odstupu funkce zastavení
vozu (pouze u vozu s DSG) funkce City - nouzové brzdění (do 30
km/h) tempomat

– Aktivní přední opěrky hlavy nastavitelné podélně a výškově
integrovaná tlačítka pro odjištění

– Automatická klimatizace Climatronic automatická regulace
3zónová teplotní regulace klimatizovaná přihrádka spolujezdce

– Automatický spínač světlometů denní svícení Coming/Leaving
home vnitřní zpětné zrcátko s aut. clonou dešťový senzor
osvětlení prostoru pro nohy

– Bederní opěrky vpředu u řidiče el. nastavitelná u spolujezdce
manuálně nastavitelná

– Blind Spot Senzor systém hlídání mrtvého úhlu vnějšího
zpětného zrcátka výstraha při nebezpečí vzniku kolize při změně
jízdního pruhu v kombinaci s Parkassistem zabraňuje vzniku
kolize při vyparkování Lane assist

– Boční a hlavové airbagy vpředu hlavové airbagy vzadu

– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce možnost deaktivace u
spolujezdce kolenní airbag řidiče

– Čelní sklo snižující průnik hluku termoizolační

– Dekor interiéru "Triangle Titan" dekor přístrojové desky dekor
obložení dveří vpředu

– Dešťový senzor

– Digitální rádiopřijímač (DAB+) rozšíření rádia o příjem digitálního
vysílání závislý na síle signálu v daném místě

– Dvojitá koncová světla brzdové světlo LED

– Elektrické dětské pojistky pro zadní dveře, ovladatelné u řidiče

– Elektronický imobilizér

– Halogenové přední světlomety s denním svícením

Comfortline

– Chromované lišty bočních oken

– Chromované orámování spínače světlometů výstražného světla

– Koncové mlhové světlo

– Kryt zavazadlového prostoru zatažitelný a odnímatelný
manuálně

– Látkové potahy sedadel design "Bridge" 5místné provedení

– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením

– Nádoba na odpadky vyjímatelná

– Navigace "Discover Media" 6,5" barevný dotykový display
Bluetooth 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu CD přehrávač
navigační data pro Evropu na SD kartě Car-Net "Guide & Inform"
připojení mobilního zařízení Volkswagen Media Control od
modelového roku 2020

– Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

– Odkládací kapsy a sklopné stolky na zadní straně předních
sedadel

– Odkládací prostor s víkem na přístrojové desce

– Odkládací přihrádky pod předními sedadly

– Palubní literatura v českém jazyce

– Palubní počítač Plus funkční rozšíření palubního počítače o
možnost nastavení nezávislého vodního topení, rychlostního
limitu pro zimní pneu, paketu světla a výhled, hodin, volby jazyka
a jednotek

– Parkovací senzory Park Pilot senzory vpředu a vzadu zobrazení
na displeji

– Podélné střešní nosiče černé

– Posilovač řízení s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti

– Přístrojová deska elektronický tachometr počítadlo celkových a
denních kilometrů otáčkoměr

– Rozpoznávání dopravních značek pomocí kamery rozšíření
navigace "Discover Media"

– Sedadlo řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné elektrické
nastavení sklonu opěradla u řidiče

– Sedadlo spolujezdce zcela sklopné opěradlo sedadla zcela
sklopné

– Signalizace nezapnutých bezpečn. pásů akustická a světelná

– Sportovní komfortní sedadla vpředu

– Středová loketní opěrka vpředu

– Systém sledování únavy řidiče vyhodnocováním pohybu volantu

Comfortline

– Telefonní rozhraní

– Tempomat

– Tepelně izolující tónovaná skla v zeleném odstínu postranní a
zadní skla

– Textilní koberečky vpředu a vzadu

– Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná na
straně řidiče asferické

– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce asferické

– Vnitřní osvětlení s opoždeným zhasínáním a ztmíváním 2
lampičky na čtení vpředu a vzadu

– Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

– Výstraha nezapnutí bezpečnostních pásů zvuková a světelná
výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu

– We Connect Go - dataplug

– Zadní 3 sedadla s Isofix příprava pro upevnění 3 dětských
sedaček na sedadlech druhé řady 3 samostatná sedadla v druhé
řadě sedadel, posuvná a sklopná s funkcí Easy Fold možnost
nastavení sklonu opěradla

– Zadní dveře vpravo i vlevo posuvné

Highline navíc oproti výbavě Comfortline

– 17" kola z lehké slitiny Sydney 7 J x 17" samozacelující
pneumatiky 225/50 R17

– Dekor interiéru "Piano Black" dekorace přístrojové desky
dekorace obložení dveří vpředu

– Dvoutónový klakson

– Chromované orámování spínače světlometů panelu pro ovládání
vnějších zpětných zrcátek a oken

– Mlhové světlomety se statickým odbočovacím světlem

– Osvětlení prostoru pro nohy

– Palubní počítač Premium s barevným displejem funkční rozšíření
palubního počítače o možnost nastavení nezávislého vodního
topení, rychlostního limitu pro zimní pneu, paketu světla a
výhled, hodin, volby jazyka a jednotek

– Podélné střešní nosiče stříbrně eloxované

– Potahy sedadel středový pruh Alcantara boky v kožence 5místné
provedení

– Vyhřívaná přední sedadla
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Sériová výbava

Highline navíc oproti výbavě Comfortline

– Zimní paket vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla vyhřívané
přední sedadla
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Příplatková výbava

Kód Výbava
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

Akční pakety
W13
7X5
KA2
6XQ

Akční paket Comfort Safe
Zpětná kamera; Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná; automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky;
parkovací asistent Park Assist; umožňující zaparkování částečně bez zásahu řidiče; parkpilot se signalizací vzdálenosti od překážek směrem dopředu i dozadu

○ − 12 000

W14
WG1
4E7

Akční paket Comfort Space
7místné provedení; 3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění dětských
sedaček Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu; Elektrické otevírání a zavírání víka
zavazadlového prostoru

○ − 39 200

W16
WG1
9AU
GZ6

Akční paket Space+
7místné provedení; 3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění dětských sedaček
Isofix; předepínače bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu;Samostatné ovládání klimatizace v druhé řadě;
Climatronic s automatickou regulací v druhé řade a u 6/7 místného provedení;Elektrické ovládání posuvných dveří; otevírání a zavírání bočních dveří

− ○ 56 300

$SS Extra zvýhodnění servisního balíčku Akce platí do vyprodání zásob, nebo 31.12.2021 ○ ○ -12 650

Vnější výbava

WXE Bi-xenonové světlomety
potkávací i dálková světla; dynamicky reagující na směr jízdy; automatická regulace sklonu; ostřikovače světlometů

− ○ 38 800

WXF Bi-xenonové světlomety
potkávací i dálková světla; dynamicky reagující na směr jízdy; automatická regulace sklonu; mlhové světlomety; ostřikovače světlometů

○ − 43 500

4E7 Elektrické ovládání pátých dveří ○ ○ 16 100

GZ6 Elektrické ovládání posuvných dveří
otevírání a zavírání bočních dveří

○ ○ 20 600

6XQ Paket Zrcátka
vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná; automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky

○ ○ 4 900

1M6 Tažné zařízení
výklopné s el. odjištěním

○ ○ 26 700

Vnitřní výbava
○ − 41 600

WG1
7místné provedení
3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel; 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel; nastupování Easy Entry; příprava pro připevnění dětských sedaček Isofix; předepínače
bezpečnostních pásů; zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu; 1 přihrádka ve stropě uzavíratelná − ○ 56 200

6X2 Madlo pro lehčí výstup a nástup
u spolujezdce

○ ○ 800

WW1 Zimní paket
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla; vyhřívané přední sedadla

○ − 6 700
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Příplatková výbava

Kód Výbava
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

Asistenční systémy a funkčnost

PXX Dynamic Light Assist
regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozu v protisměru; částečné clonění pomocí maskovací funkce

○ ○ 12 300

PE1
Easy Open
dálkově ovladatelné elektrické otevírání a zavírání pátých dveří; otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem; bezklíčové odemykání Keyless
včetně bezklíčového startování

○ ○ 29 300

4I3 Keyless Advanced
bezklíčové odemykání a startování

○ ○ 13 100

4F2 Keyless Advanced se SAFELOCK
bezklíčové odemykání a startování; v kombinaci s alarmem

○ ○ 13 100

PW9 Nezávislé topení
s dálkovým ovládáním

○ ○ 43 000

KA2 Zpětná kamera ○ ○ 11 100

Multimédia a navigace

9WX App-Connect včetně VW Media Control
propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace)

○ ○ 8 000

9VE Soundsystem "DYNAUDIO Contour"
8 reproduktorů; 8-kanálový zesilovač; výkon 300 Watt

○ ○ 16 800

9ZE Telefonní rozhraní Comfort
oproti sériovému telefonnímu rozhraní umožňuje připojení k vnější anténě vozu, a tím zajišťuje komfortní hands-free s nizkým rušením

○ ○ 11 100

Kola a podvozky
− ○ 2 600

PJ4 17" kola z lehké slitiny Stratford
rozměr 7 J x 17; pneumatiky 225/50 R17; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby; samozacelující pneumatiky ○ − 15 500

PJ9 18" kola z lehké slitiny Marseille
Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby

− ○ 22 900

− ○ 22 900
PJ8 18" kola z lehké slitiny Toulon

Volkswagen R; rozměr 7,5 J x 18; pneumatiky 225/45 R18; leštěný povrch; bezpečnostní šrouby ○ − 35 700

WDD Adaptivní regulace podvozku DCC
jízdní režimy Sport, Comfort a Normal (nastavuje tlumiče a přizpůsobuje posilovač řízení)

○ ○ 31 100

WDE Nivomat
automatické dorovnávání světlé výšky vozidla bez ohledu na zatížení vozidla (zadní tlumiče); přední tlumiče sériové

○ ○ 22 200
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Příplatková výbava

Kód Výbava
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

Prodloužená záruka

EA6 Prodloužená záruka 4 roky/120.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ ○ 19 400

EA5 Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ ○ 14 600

Servisní balíčky

$9B
Service - 5 let / 100 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček
(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ ○ 36 500

$9C
Service - 5 let / 150 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček
(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ ○ 56 900

$9A
Service - 5 let / 60 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček
(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ ○ 25 300

$9N

Service Plus - 5 let / 100 000 km
Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové
kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém; Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný
materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

○ ○ 62 200

$9O

Service Plus - 5 let / 150 000 km
Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové
kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém; Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný
materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

○ ○ 105 800

$9M

Service Plus - 5 let / 60 000 km
Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové
kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém; Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný
materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

○ ○ 35 700

Design interiéru/Vnitřní výbava

WB4

Sportovně komfortní sedadla vpředu
elektricky nastavitelná v 12 směrech; s masážní funkcí na straně řidiče; sedadlo řidiče s pamětí; bederní opěrky vpředu elektricky nastavitelné; odpadá možnost úplného
sklopení sedadla spolujezdce a přihrádky pod předními sedadly; vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná, s pamětí; automatické naklonění
vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při řazení zpátečky; osvětlení prostoru pro nohy vpředu i vzadu

○ ○ 31 500
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Příplatková výbava

Kód Výbava
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Cena v Kč
vč. 21% DPH

− ○ 19 700
WL8 Výbava v kůži "Vienna"

potahy sedadel v kůži "Vienna" ○ − 64 900

Design exteriéru/Vnější výbava

PFU Panoramatické střešní okno
elektricky ovládané; 1 uzaviratelná přihrádka ve stropě

○ ○ 35 200

4KF Zatmavená zadní okna
boční zadní okna; okno pátých dveří; 65% absorpce světla

○ ○ 8 200
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Technická data

1,4 TSI BMT 1,4 TSI BMT

Zdvihový objem (ccm) 1395 1395

Výkon (kW) 110 110

Výkon (k) 150 150

Převodovka Aut. DSG6 Manuální 6 st.

Pohon Přední pohon Přední pohon

Max. rychlost 198 200

Palivo Benzin Benzin

Komb. spotřeba 6.9/7 6.6/6.8

Spotřeba ve městě 8.2/8.4 8.4/8.5

Spotřeba mimo město 6.1/6.2 5.7/5.8

Emise CO2 187/195 178/185

Délka 4854 4854

Šířka 1904 1904

Výška 1698 1698

Rozvor 2920 2920

Celková přípustná hmotnost 2350 2330

Celková přípustná hmotnost nebržděneho přívěsu 750 750
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Rozměry 

Sharan 

 

Sharan - rozměry 

Velikost zavazadlového prostoru, l 

955 

Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými 

zadními sedačkami, l 

2 430 

Poloměr otáčení, m 

cca 11,9 


