Sharan Highline 2.0 TDI BMT SCR 6DSG

Model
Sharan Highline 2.0 TDI BMT SCR 6DSG
Celková cena

1 229 600,-

Motor
1968 cm3 Přední pohon Aut. DSG6
Výkon: 130 kW / 177 koní
Spotřeba paliva: 5.6 l/100km
Emise CO2: 147 CO2 g/km

1 107 900,-

Vnější lakování
K8K8

Bílá Silver metalíza

17 900,-

Potah
BW

Potah: Alcantara
Vnitřní barva: Šedá Palladium
Koberec: Tmavě šedá Palladium
Přístrojová deska: Titanově černá

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že
tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci,
výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou
ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.
Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.
Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2 Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do
NEDC hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např.
vestavené díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a
individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit. Dne 1. září 2018 byl starý standard NEDC (New European Driving Cycle) nahrazen novým standardem
WLTP pro všechny vozy registrované jako osobní (M1), Od 1. září 2019 dojde k podobné změně i pro vozy s registrací jako nákladní (N1 / N2).
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Výbava
12V zásuvka
17" kola z lehkých slitin "Sydney"
7 J x 17"
samozacelující pneumatiky 225/50 R17
2 držáky nápojů v každé řadě
vpředu zakrytelné
5místné provedení
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
Akustický parkovací systém Parkpilot
zvuková signalizace dopředu i dozadu
zobrazení situace na displeji rádia
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
Boční a hlavové airbagy vpředu
hlavové airbagy vzadu
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Výbava
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
v kombinaci bez alarmu
2 klíče
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
možnost deaktivace u spolujezdce
kolenní airbag řidiče
Čelní sklo snižující průnik hluku
termoizolační
Dekorace interiéru "Piano Black"
dekorace přístrojové desky
dekorace obložení dveří vpředu
Dešťový senzor
Dvojitá koncová světla
brzdové světlo LED
Dvoutónový klakson
Elektrické dětské pojistky
pro zadní dveře, ovladatelné u řidiče
Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizační systém ESP
hydraulický brzdový asistent
ABS plus, EDS, ASR, MSR
Emisní norma EU6
Halogenové světlomety
s denním svícením
Chromované lišty okolo bočních oken
Chromované orámování
spínače světlometů
panelu pro ovládání vnějších zpětných zrcátek a oken
Koncové mlhové světlo
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Výbava
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu
Kryt zavazadlového prostoru
zatažitelný a odnímatelný
manuálně
Lane assist + Multifunkční kamera
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Mlhové světlomety
se statickým odbočovacím světlem
Multifunkční 3ramenný volant v kůži
s možností řazení pod volantem
ovládání rádia
ovládání telefonu
ovládání palubního počítače
hlavice řadicí páky v kůži
Nádoba na odpadky
vyjímatelná
Nekuřácké provedení
odkládací prostor ve středové konsole vpředu
odkládací prostory v zadních dveřích
Odklací schránky v prostoru pro nohy
vlevo a vpravo v 2.řadě
Odkládací kapsy a sklopné stolky
na zadní straně předních sedadel
Odkládací prostor s víkem na přístrojové
desce
Odkládací přihrádky pod předními sedadly
Osvětlení prostoru pro nohy
Palubní literatura v českém jazyce
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Výbava
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
Podélný střešní nosič stříbrný eloxovaný
Posilovač řízení
s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti
Potahy sedadel
středový pruh Alcantara
boky v kožence
5místné provedení
Přední opěrky hlavy vpředu nastavitelné
podélně a výškově
integrovaná tlačítka pro odjištění
Přihrádka ve stropě uzavíratelná
Přístrojová deska
elektronický tachometr
počítadlo celkových a denních kilometrů
otáčkoměr
Rádio "Composition Media"
6,5" barevný dotykový displej
8 reproduktorů
CD přehrávač
FM příjem
slot na SD kartu
USB
Bluetooth handsfree
Telefonní rozhraní
Sedadlo řidiče i spolujezdce
výškově nastavitelné
elektrické nastavení sklonu opěradla u řidiče
Sedadlo spolujezdce zcela sklopné
opěradlo sedadla zcela sklopné
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Výbava
Signalizace nezapnutých bezpečn. pásů
akustická a světelná
Soubor zimní výbavy
vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
vyhřívaná přední sedadla
Sportovní komfortní sedadla vpředu
Středová loketní opěrka vpředu
Systém sledování okolí
Front Assist
City Brake
Systém sledování únavy řidiče
vyhodnocováním pohybu volantu
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
Volkswagen Connect
Vyhřívaná přední sedadla
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Výbava
Výstraha nezapnutí bezpečnostních pásů
zvuková a světelná výstraha při nezapnutí
bezpečnostních pásů vpředu a vzadu
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
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Volitelná výbava
QA6

2 integrované dětské sedačky

12 300,-

vpravo a vlevo
s bočním držením a hlavovou opěrkou
pro děti od 3 let
v druhé řadě sedadel
vyklopitelné
W15KA26XQ4E7WXE4X4

Akční paket Comfort View

36 400,-

Bi-xenonové světlomety pro potkávací i dálková světla,
dynamicky reagující na směr jízdy, s automatickou
regulací sklonu, ostřikovače světlometů
Denní LED svícení
Elektrické otevírání a zavírání víka zavazadlového
prostoru
Zpětná kamera zobrazující situaci za vozem na displeji
rádia
Boční airbagy pro druhou řadu sedadel včetně
předepínačů bezpečnostních pásů vzadu
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a
vyhřívaná, automatické naklonění vnějšího zpětného
zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
W16WG49AUGZ6

Akční paket Space+
7místné provedení

55 100,-

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
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Technické údaje
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Motor - typ

1968 Diesel

Výkon

130 kW 177 koní

Objem

1968 cm3

Převodovka

Aut. DSG6

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Vlastní hmotnost

1740 kg

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2390 kg

Spotřeba paliva

5.6 l/100km

Emise CO2

147 CO2 g/km
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Moje financování

Volkswagen Financial Services

Stav 09.01.2019. Další informace k produktům naleznete na stránkách www.vwfs.cz
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Číslo nabídky
TEBWQG

Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit
Vaši nabídku a poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit
platnost při produktových změnách.

QR kód
Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na
Vašem mobilním telefonu či tabletu.
Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple
Store nebo Google Play.
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