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Sharan.
Doma je to nejlepší.
Návrat domů je pro mnoho lidí stejně krásný jako odjezd na cestu.
S vozem Sharan lze však nyní obojí spojit dohromady. Díky jeho flexibilní
koncepci prostoru, praktickým bočním posuvným dveřím a maximálnímu komfortu na všech sedadlech ve třech řadách se v něm budete
cítit téměř jako v oblíbeném domácím křesle. A kromě vysoce kvalitních materiálů v interiéru má Sharan také stylový exteriér. Cítíte se
v něm prostě jako doma – i když jste od domova daleko.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Centrem pozornosti již při příjezdu.
„Sem bych se okamžitě nastěhoval.“ Tato věta by v budoucnu mohla platit i pro Váš automobil. Sharan díky
svému elegantnímu a nadčasovému designu působí tak atraktivním dojmem, že by do něj člověk nejraději
okamžitě nastoupil. A protože nadčasovost je také otázkou kvality, je na jeho plně pozinkovanou karoserii
poskytována dvanáctiletá záruka na prorezavění.

01

01 Čelní partie se projevuje velmi suverénním způsobem. Zaujme nárazníkem lakovaným v barvě vozu
a černou mřížkou chladiče, která je opatřena ušlechtilými chromovanými lamelami. Volitelné bi-xenonové
světlomety s integrovanými světly pro denní svícení tvořenými LED diodami a dynamickými světly pro přisvěcování zatáček se postarají o efektivní osvětlení vozovky a navíc zaujmou i svou dlouhou životností. SO

02

02 Směrová světla využívající technologii LED diod jsou elegantně zakomponována do vnějších zpětných zrcátek, jejichž kryty jsou lakovány v barvě vozu. Vnější zpětná zrcátka jsou elektricky nastavitelná a vyhřívaná. S
03 Díky zadním světlům, která jsou v rámci sériové výbavy částečně vybavena LED technologií, projevuje
Sharan svou eleganci i zezadu. Volitelné chromované lišty okolo bočních oken jsou pak završením obrazu
kvality tohoto automobilu. SO

03

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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Vezměte místo.
Spoustu místa.
Co činí domov tak krásným? Spousta místa a spousta světla. Obojího
nabízí Sharan dostatek. Jeho flexibilní koncepce prostoru a až sedm
sedadel zaujmou ve všech variantách a nezáleží na tom, zda cestujete
sami nebo s velkou rodinou. Ještě více světla i čerstvý vzduch pak zajistí
velké panoramatické výklopné/posuvné střešní okno (výbava na přání).
Sharan kombinuje kompaktní vnější rozměry s inteligentní koncepcí
interiéru. Vy si tak můžete kromě dokonalého přehledu užívat i spoustu
místa pro nohy, což je zejména při cestování na dlouhé vzdálenosti
významný přínos pro komfort.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Pozvěte někdy také přátele.

05

05 Elektricky ovládané boční posuvné dveře usnadňují nastupování i vystupování například na těsných
parkovacích místech a současně přispívají k většímu
komfortu při nakládání zavazadel. Otevírání a zavírání
se uskutečňuje pohodlně stisknutím tlačítka. SO

03

01

01 Sharan v pětimístném provedení nabízí velký zavazadlový prostor o objemu
955 litrů. Přitom máte možnost tři sedadla zadní řady a opěradlo sedadla spolujezdce samostatně posunout a sklopit a zvětšit tak velikost zavazadlového prostoru až na 2 430 litrů. S

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

02

02 Sharan v sedmimístném provedení umožňuje
cestujícím bezproblémový přístup na sedadla ve třetí
řadě. Díky funkci pro usnadnění nastupování „Easy
Entry“ lze sedadla druhé řady pohodlně sklopit
a posunout dopředu. Vznikne tak volný přístup ke
dvěma samostatným zadním sedadlům. SO

03 Druhá řada sedadel může být na přání vybavena
jednou nebo dvěma praktickými integrovanými dětskými sedačkami. Ty jsou určeny pro děti s hmotností
mezi 15 až 36 kilogramy a zahrnují boční opěrky hlavy,
jež se snadno instalují a které kromě hlavy dítěte
chrání i jeho krční páteř. Všechny dětské sedačky
značky Volkswagen samozřejmě splňují ty nejvyšší
bezpečnostní standardy. SO

04

(Bez vyobrazení.) Díky optické a akustické signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů (sériová
výbava), která se dodává i pro sedadla druhé a třetí
řady, budete mít přehled o tom, zda jsou Vaši spolucestující skutečně připoutáni. S

04 Spoustu komfortu nabízejí přední sedadla
s 12 elektricky nastavitelnými parametry a elektricky
nastavitelnou bederní opěrkou. Abyste do cíle Vaší
cesty dorazili vždy maximálně uvolnění, je sedadlo
řidiče navíc vybaveno masážní funkcí. SO
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Někdy je nutné
dát garáž do auta.
Někdy zkrátka potřebujeme všeho více. Například více zavazadlového prostoru. Transport
dlouhých předmětů umožňuje zcela sklopné opěradlo sedadla předního spolujezdce. Díky
zavazadlovému prostoru, který lze pomocí funkce „EasyFold“ zvětšit až na 2 430 litrů,
je pak Sharan připraven na téměř každý velký náklad. Další komfort zajistí volitelné dveře
zavazadlového prostoru s osvětlením okolí vozu.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Domácí zábava
i na cestách.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Multimédia & infotainment
Navigační systém s dotykovou obrazovkou zná nejenom každou cestu, ale vždy k tomu
přidá také tu správnou hudbu. Navíc Vám umožňuje intuitivní ovládání CD přehrávače
i Vašeho vlastního playlistu z MP3 přehrávače nebo chytrého mobilního telefonu. Osm
reproduktorů a výkon 4x 20 wattů pak zajistí sytý zvuk na všech místech.

(Bez vyobrazení.) Nejrychlejší cesta k novým navigačním mapám. Data Vašeho navigačního systému
„Discover Media“ budete mít stále aktuální. Stačí jen
navštívit stránku www.volkswagen.com, zadat model
vozu, rok výroby a navigační systém a stáhnout si
aktuální data navigačních map na SD kartu. Tato služba je bezplatná a je Vám k dispozici ještě pět let po
ukončení výroby daného navigačního systému. SO

01

01 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio
„Composition Media“ je vybaven barevným dotykovým TFT displejem se senzorem přiblížení s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce), předinstalovanými mapami
Evropy, CD přehrávačem s podporou formátů MP3,
AAC a WMA a osmi reproduktory. Dále disponuje
dvěma sloty na SD karty, USB portem a protokolem
bluetooth pro připojení mobilního telefonu. Díky
službám Car-Net¹⁾ „Guide & Inform“ budete mít
po uzavření separátní smlouvy se společností
Volkswagen AG na Vašich cestách k dispozici vždy
dobrý přístup k internetu. Rychlé a jednoduché
připojení k internetu pro Váš navigační systém
„Discover Media“ může zajistit také přístupový bod
CarStick LTE. Služby Car-Net pak můžete využívat
velmi efektivně. SO

02 Díky rozhraní Volkswagen Connect²⁾ se Váš vůz
Volkswagen promění na automobil zapojený do sítě.
V kombinaci s jednotkou DataPlug³⁾ získáte prostřednictvím naší bezplatné aplikace (pro iOS/Android) úplnou kontrolu nad Vaším vozem. Jednotka DataPlug se
s chytrým mobilním telefonem spojuje přes protokol
bluetooth. Vy tak máte přehled o důležitých datech
automobilu, jako je stav kilometrů, nebo o datech
určujících nadcházející servisní kontroly, resp. varovných hlášeních. Kromě toho jste stále spojeni s asistenční službou, kterou můžete kontaktovat přímo
z aplikace 24 hodin denně na horké lince v příslušné
zemi nebo můžete kontaktovat nejbližší servis
Volkswagen. Praktické nástroje, jako je digitální kniha
jízd, monitor čerpání paliva nebo uložení doby a místa
parkování Vám pak pomáhají každý den i v případě, že
právě nesedíte ve voze. Prostřednictvím aplikace
získáte také statistiky a analýzy Vašeho jízdního stylu
na Vašich každodenních cestách. Můžete si pak určit
vlastní mety a sbírat body a trofeje za jeho optimalizaci. Další výhody a funkce rozhranní Volkswagen
Connect najdete na adrese vwconnect.com. S

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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03 Ve Vašem automobilu je možné aktivovat wifi síť.
V případě, že se společností Volkswagen AG uzavřete
separátní smlouvu, můžete využívat výhody, které
přinášejí mobilní služby online Car-Net¹⁾. Wifi hotspot
pro neomezený přístup k internetu⁴⁾ ve Vašem voze
Volkswagen vytvoří přístupový bod CarStick LTE.
V kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“
zajistí ve Vašem vozidle online připojení. Protože
CarStick LTE obsahuje vlastní SIM kartu (SIM karta není
součástí dodávky), lze mobilní služby online Car-Net
využívat nezávisle na Vašem chytrém mobilním
telefonu, u kterého byste jinak museli aktivovat funkci
wifi hotspotu (tethering). SO

03

(Bez vyobrazení.) Softwarové rozhraní Car-Net
App-Connect⁵⁾ paralelně zobrazuje aplikace běžící
na Vašem chytrém mobilním telefonu na displeji infotainment systému. Car-Net App-Connect podporuje
tři technologie – Apple CarPlay™, Android Auto™ od
Google a MirrorLink®, jež Vám nabízejí užitečné
i zábavní funkce. SO

1) Viz zadní strana obálky.
2) Další informace včetně podmínek používání aplikace Volkswagen
Connect, platné znění Prohlášení o ochraně osobních údajů, stejně
jako funkce aplikace, často kladené otázky a informace o kompatibilitě s dalšími modely od roku výroby 2008 získáte na adrese
www.vwconnect.com.
3) Jednotku DataPlug získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
4) V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem
mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat
dodatečné náklady (např. za roaming). Originální příslušenství
Volkswagen® proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Další informace
o využívání mobilních zařízení a služeb Car-Net najdete v palubní
literatuře Volkswagen.
5) Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect zahrnuje technologie
Apple CarPlay™, Android Auto™ a MirrorLink®. Podpora jednotlivých
technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány.
Rozhraní Car-Net App-Connect v současnosti podporuje již mnoho
modelů chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje
s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory
a zrychlení implementace technologií sdružených pod rozhraním
Car-Net App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových
mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na adrese:
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

(Bez vyobrazení.) Telefonní rozhraní „Comfort“
umožňuje pohodlné telefonování v průběhu jízdy.
Handsfree sada má vynikající kvalitu přijímaného signálu a lze ji pohodlně ovládat pomocí multifunkčního
displeje palubního počítače, multifunkčního volantu
nebo pomocí dotykového displeje rádia. Rozhraní
„Comfort“ je navíc vybaveno dalším USB portem pro
připojení externích zařízení. SO

04 Díky dvěma USB portům na zadní straně středové konzoly mohou Vaši spolucestující na zadních
místech snadno nabíjet své mobilní přístroje. SO

02

04
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Doma je člověk
tam, kde se cítí
bezpečně.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Asistenční systémy & bezpečnost

03 Multikolizní brzda po srážce automaticky brzdí
vozidlo. V ideálním případě tak může zabránit
následným kolizím.²⁾ S

Je to dobrý pocit, když člověk není sám. A sami ve voze Sharan v žádném případě nebudete.

04 Parkovací asistent „Park Assist“ rozpozná příčná
i podélná parkovací místa a při parkování automaticky
přebírá ovládání volantu.²⁾ Z podélných parkovacích
míst dokáže systém následně také vyjet. Vy přitom
ovládáte pouze pedály plynu, spojky a brzdy a pozorně sledujete okolí vozu.²⁾ SO

Množství bezpečnostních a asistenčních systémů Vám totiž pomůže v tom, abyste se při jízdě
mohli koncentrovat na to nejpodstatnější – na bezpečnou cestu do cíle. A i v cíli se Sharan
postará o Vás i Vaši rodinu – například tím, že Vám výrazně usnadní parkování.

05 „Blind spot“ senzor Vás v průběhu jízdy prostřednictvím LED signalizace ve vnějším zpětném zrcátku
varuje před automobily, které se nacházejí v tzv.
„mrtvém úhlu“.²⁾ V kombinaci se sériovým asistentem
pro udržování vozu v jízdním pruhu „Lane Assist“³⁾ Vás
„Blind spot“ senzor „Plus“ podporuje v určitých situacích také protipohybem řízení.²⁾ Při změně jízdního
pruhu tak může zabránit kolizi s ostatními automobily.²⁾ Asistent pro „vyparkování“ monitoruje při couvání z řady stojících vozidel prostor za Vaším vozem
a varuje Vás před vozidly blížícími se v příčném
směru.²⁾ S

03

01 Adaptivní tempomat ACC přizpůsobuje rychlost
Vašeho automobilu rychlosti vpředu jedoucího vozu –
až do Vámi zadané maximální rychlosti¹⁾ – a udržuje
od něj přednastavenou vzdálenost.²⁾ SO
02 Asistent nouzového brzdění „Front Assist“ může
v případě hrozící kolize s vpředu jedoucím vozidlem
zmírnit její následky nebo v ideálním případě srážce
zcela zabrání.²⁾ Systém dokáže rozpoznat automobily
v jízdní dráze a včas před nimi varuje řidiče.²⁾ Jestliže
řidič na varování nereaguje, systém začne automobil
nouzově brzdit.²⁾ S

(Bez vyobrazení.) Systém sledování únavy dokáže
rozpoznat odchylky od normálního chování řidiče
a prostřednictvím optických a akustických signálů
mu doporučí přestávku na odpočinek.²⁾ S
1) Až do max. rychlosti 210 km/h.
2) V rámci možností daných systémem.
3) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven
odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

04

05

01 | 02
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Akční model „Black Style“¹⁾

02

01 Zapůsobí svou elegancí. Sharan ve výbavě „Black
Style“¹⁾ zaujme zejména novým šedým metalickým
lakem „Beech“. Výčet prvků exteriéru dále zahrnuje
sériové xenonové světlomety, sedmnáctipalcová kola
z lehké slitiny „Odessa“, střechu v černé barvě včetně
černých podélných střešních nosníků, černé kryty
vnějších zpětných zrcátek, černé kryty spodních
šachet bočních oken a zatmavená zadní okna.
Důsledným pokračováním stylu v interiéru jsou pak
dekorační lišty v provedení „Piano Black“ a čalounění
sedadel v kombinaci dvou barev.
02 Detail, který upoutá pozornost: Polepové fólie
s nápisem „Black Style“ prozrazují již při prvním
pohledu, že se jedná o akční model.

03

03 V interiéru si budete užívat krásu a pohodlí. Komfortní sedadla „Top“ na předních místech jsou čalouněna kůží „Vienna“²⁾ v barevné kombinaci „Bonanza“
a titanově černá. Střední loketní opěrka s odkládacím boxem je pak spojením
komfortu a účelnosti. Dekorační lišty v provedení „Piano Black“ jsou akcentem,
který Vám připomíná, že sedíte v akčním modelu Sharan „Black Style“¹⁾.
1) Akční model „Black Style“ není v nabídce pro Českou republiku.
2) Střední plochy sedadla a vnitřní plochy jeho zvýšených boků jsou čaouněné kůží „Vienna“.

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
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Highline

01 Výbava Highline vozu Sharan projevuje svou exkluzivitu až do nejmenšího detailu,
a to nejen díky 17" kolům z lehké slitiny „Sydney“. Potahy sedadel v šedé barvě
„Palladium“ dodávají interiéru tu nejvyšší kvalitu jak při vizuálním, tak při fyzickém
kontaktu. Mimořádné pohodlí zajišťují vyhřívaná přední sedadla s bederními opěrkami.
Díky multifunkčnímu ukazateli palubního počítače „Premium“, parkovacímu systému
ParkPilot a multifunkčnímu volantu v kůži máte vždy vše ve svém zorném poli a pod
kontrolou. Četné praktické odkládací přihrádky zajistí při každé jízdě ten nejlepší pořádek. A třízónová klimatizace „Climatronic“ s antialergenním filtrem se postará o nejlepší vzduch i spoustu komfortu. H

01
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Comfortline
02 Výbavová linie Comfortline zaujme mnoha
atraktivními a komfortními prvky, ke kterým patří
například čalounění sedadel látkovými potahy
„Stripes“ v titanově černé barvě, resp. v šedé barvě
„Palladium“, jež svou mimořádnou kvalitu projeví
nejenom na předních sportovních a komfortních
sedadlech. Sedadlo na místě řidiče je navíc vybaveno
elektricky nastavitelnou bederní opěrkou. Díky sériovému multifunkčnímu volantu v kůži budete mít vždy
vše pod kontrolou. Řada odkládacích přihrádek se
postará o to, aby vše zůstalo na svém místě, a sklopné stolky na zadních stranách opěradel předních
sedadel zajistí spoustu komfortu pro cestující na
zadních místech. Vnitřní zpětné zrcátko je vybavené
funkcí automatického zatmavení a atraktivitu interiéru dále umocňuje osvětlení „Ambiente“. S

02
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Originální příslušenství Volkswagen®
Originální příslušenství Volkswagen® je vyrobeno výhradně z vysoce kvalitních materiálů a hotové produkty
jsou před svým schválením do provozu podrobeny náročným bezpečnostním testům. Kompletní nabídku
příslušenství najdete u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾
04 Atraktivní ochranná lišta se vzhledem chromu je
zářivým zakončením dveří zavazadlového prostoru.
Snadno se nalepí na spodní hranu dveří zavazadlového prostoru a účinně ji tak chrání před poškozením.
SO

02

05

06 Působivý detail i účinná ochrana: Kryty vnějších
zpětných zrcátek se vzhledem ušlechtilé oceli lze
snadno a rychle instalovat na sériové kryty vnějších
zpětných zrcátek. SO

04

01 Střešní spoiler nejenom dobře vypadá, ale má
i praktický význam. Díky svému decentnímu, sportovně-elegantnímu vzhledu značně vylepšuje design,
zadní partie Vašeho vozu, přispívá k lepšímu zatížení
zadní nápravy i k dokonalé aerodynamice. SO

01

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

03

02 Mimořádně odolné lapače nečistot chrání jak Váš
vůz, tak také ty, kteří jedou za Vámi, před zvířenými
nečistotami, vodou a nebezpečnými odletujícími
kamínky. SO

05 Optimální odvětrání i přísun čerstvého vzduchu
do interiéru vozu zajišťují deflektory, které přispívají
k lepšímu klimatu a tím i k většímu komfortu jízdy.
Vy si tak můžete užívat cirkulující čerstvý vzduch
i v případě, že venku prší nebo sněží. V horkých dnech
pak mírně otevřená okna eliminují nepříjemné přehřívání interiéru. Deflektory se snadno udržují a jsou
stabilní při průjezdu automyčkou. Jsou vyrobeny
z vysoce kvalitního akrylátu. SO

1) Další informace získáte na adrese https://www.volkswagen.cz/servis-aprislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy

03 Ať už je důvodem motorový člun, karavan nebo
pouze další místo, k tomu, abyste mohli připojit přívěs, potřebujete praktické odnímatelné tažné zařízení (na přání je k dispozici také v pevném provedení).
Součástí dodávky je rovněž elektrická sada, která je
dokonale sladěna s řídícími prvky, zajišťuje vysokou
spolehlivost a podporuje i rozšíření stabilizačního
systému pro přívěs (stabilizace jízdní soupravy). SO

Originální příslušenství Volkswagen® je určeno pro německý trh.
O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen.

06
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10

07

09

07 Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů se snadno
instaluje a umožňuje přepravu až šesti párů lyží, resp.
čtyř snowboardových prken. Velká otevírací tlačítka
zajišťují jeho pohodlné ovládání i v silných rukavicích.
Praktická možnost vysunutí pak usnadňuje nakládání
i vykládání. SO

08

08 Díky nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho
vozu Sharan bezpečným způsobem přepravovat Váš
bicykl ve stabilní svislé poloze. Jízdní kolo díky samonastavitelným podpěrám a držáku rámu kola automaticky drží ve vertikální poloze. Inovativní otočná
upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

zajistí komfortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné
rozložení upínací síly a ochranu rámu kola je držák
opatřen polstrováním s velkou plochou. Nosič byl
testován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO
09 Uzamykatelný střešní box představuje další
neocenitelný prostor pro zavazadla. Lze jej pohodlně
otevřít ze strany řidiče i spolujezdce. K příčníkům,
které představují systémovou základnu pro montáž
všech střešních nástaveb a které jsou instalovány na
podélných střešních nosnících, se připevňuje pomocí
rychloupínacího mechanismu. Nabídka zahrnuje
střešní boxy o objemu 340 a 460 litrů. SO

10 Nosič jízdních kol „Basic Flex“ je možné sklopit
ve velkém úhlu od automobilu a zajistit tak přístup
do zavazadlového prostoru. Po sešlápnutí aretačního
pedálu se uvolní mechanismus sklopení nosiče.
Následně je možné otevřít výklopné dveře zavazadlového prostoru, a to i v případě, že jsou na nosiči
již instalována jízdní kola. Nosič je velmi vhodný i pro
transport elektrokol, protože rozestup nosných lišt
poskytuje dostatek prostoru pro akumulátory elektrokol. Instalace nosiče je velmi snadná – stačí jej pouze
nasunout na kouli tažného zařízení, stlačit ovládací
páku a uzamknout. Zámek na páce znemožňuje odcizení upevněných kol. Ovládání nosiče je díky inovativním odnímatelným distančním držákům s pojistkou
proti odcizení a rychloupínacím sponám velmi jednoduché. Nosič je dále vybaven držákem na poznávací
značku Volkswagen Original. Skládací rámy nosiče
umožňují jeho rychlé složení do kompaktního tvaru.
Na přání je k dispozici také rozšiřující sada pro transport třetího jízdního kola. SO
11 Praktický nosič jízdních kol „Comfort“ na zadní
výklopné dveře s ochranou proti odcizení má nosnost
až 60 kg a umožňuje transport až tří jízdních kol. Je
dodáván ve smontovaném stavu, a jeho instalace
je proto velmi snadná. Otevírání zadních dveří není
instalací nosiče nijak omezeno, a to ani v případě,
že na něm jsou připevněna jízdní kola. SO

11
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13

14

17

17 Je pěkné, když designový prvek neplní jen estetickou funkci, ale přispívá i ke zvýšení hodnoty Vašeho
vozu Sharan. Ochrana nákladové hrany z plastu se
vzhledem vysoce kvalitní ušlechtilé oceli se snadno
nalepí na plochu nárazníku a chrání jej před poškozením při nakládání i vykládání zavazadel. SO

15

13 Vana do zavazadlového prostoru s krytem a třemi
posuvnými dělicími přepážkami zajistí v zavazadlovém
prostoru pořádek. Je určena pro 5místné provedení.
Vana je omyvatelná a díky vysokému okraji chrání
zavazadlový prostor vozu před znečištěním. SO
12

12 Dělicí mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro cestující a dodává se jak pro pětimístné, tak i pro
sedmimístné provedení. Stabilní mříž z ocelového pletiva s povrchovou úpravou z černé práškové barvy se
pohodlně instaluje bez nutnosti vrtání za zadní sedadla mezi jejich opěradla a strop. Použití krytu zavazadlového prostoru není instalací dělicí mříže nijak omezeno. Pro zajištění většího pořádku je k dispozici i přepážka
pro rozdělení zavazadlového prostoru, která se velmi snadno instaluje k připraveným kotevním bodům. Přepážku je možné použít pouze v kombinaci s dělicí mříží a je určena pouze pro sedmimístné provedení. SO

15 Zavazadlový prostor lze chránit velmi snadným
způsobem: Pěnová vložka do zavazadlového prostoru
je přesně přizpůsobená jeho konturám a spolehlivě
brání jeho znečištění. SO

16

14 Pěnová vložka na dno zavazadlového prostoru
s nápisem „Sharan“ je rozměrově přesně přizpůsobená a představuje jeho praktickou ochranu. Její čtyři
centimetry vysoký okraj chrání podlahu vozu před
znečištěním náhodně rozlitými tekutinami. V nabídce
je pro pěti- i sedmisedadlovou verzi. SO
16 Praktická ochrana nákladové hrany zavazadlového prostoru z transparentní fólie chrání lak zadního
nárazníku před poškozením při nakládání a vykládání
zavazadel. Rozměrově přesně přizpůsobená fólie
se jednoduše nalepí na nákladovou hranu zadního
nárazníku. SO

18

18 Vysoce kvalitní textilní koberce jsou vyrobené
z hustě tkaného veluru a jsou tak velmi odolné proti
opotřebení. Při pohledu na ně upoutá stříbrný nápis
„Sharan“. Koberce jsou pevně ukotveny na podlaze
vozu a jsou tak zajištěny proti pohybu. Barva: černá.
SO

19 Dokonalá ochrana před vlhkostí: Tvarově přesná
sada celoročních koberců s reliéfním nápisem
„Sharan“ na předních místech chrání podlahu před
znečištěním a vlhkostí. Přední koberce jsou díky
upevňovacímu systému pevně spojené s podlahou
vozu a jsou tak zajištěné proti pohybu. Barva: černá.
Nabídka zahrnuje koberce pro přední, střední i zadní
řadu sedadel. SO

19

21

20 Robustní ochranné fólie na nástupní prahy v černo-stříbrné kombinaci
chrání lak prahů v exponovaném prostoru předních i zadních dveří před škrábanci
a poškozením. Tento smysluplný a funkční detail zajistí, aby Vám pohled na Sharan
přinášel ještě dlouho radost. SO
21 Individuální ochrana pro Váš Sharan: Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitní
ušlechtilé oceli s nápisem „Sharan“ vpředu nejenom chrání velmi namáhaný
nástupní prostor, ale současně představují vizuálně atraktivní detail. SO

20

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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28

27

29

24

22

22 Termoizolační box o objemu 25 litrů udrží svačinu i nápoje v té správné teplotě. Díky své výšce umožňuje transport stojících dvoulitrových lahví. Napájení je
zajištěno buď z autobaterie, nebo pomocí pevného síťového připojení. SO
23 Vždy je uklizeno: Taška na odpadky na flexibilním závěsu se upevňuje k nosné
konstrukci opěrky hlavy předního sedadla. Po vyjmutí vnitřního pytle s odpadky
dojde k jeho automatickému nahrazení dalším prázdným pytlem. Dodávka zahrnuje dvě role pytlů na odpadky po padesáti kusech. SO

23

24 Dětská sedačka Volkswagen Original G0 plus ISOFIX zajišťuje vysokou úroveň ochrany a komfortu malým dětem do hmotnosti 13 kilogramů nebo do věku
15 měsíců. S karoserií vozu je základna sedačky bezpečně spojena prostřednictvím úchytných bodů ISOFIX, lze ji však upevnit také tříbodovým bezpečnostním
pásem bez použití systému ISOFIX. Dítě je v sedačce pevně zajištěno výškově
nastavitelným pětibodovým bezpečnostním pásem v podobě šlí. Součástí sedačky
je navíc také nastavitelné a odnímatelné madlo a protisluneční stříška. Na kompletní nabídku dětských sedaček se prosím informujte u prodejce automobilů
Volkswagen. SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

25

25 Pomocí USB kabelu „Premium“ můžete k infotainment systému Vašeho vozu Volkswagen pohodlně připojit chytrý mobilní telefon nebo jiné mobilní
zařízení. Ideálním způsobem je pak možné využívat
softwarové rozhraní App-Connect.¹⁾ Současně přitom
dochází k nabíjení baterie připojeného přístroje.
Kabel s délkou 30 cm nebo 70 cm má vysoce kvalitní
textilní opláštění a chromované konektory s logem
Volkswagen. Dodává se buď s micro-USB, USB-C
nebo s Apple Lightning. SO

26

26 Vaše šaty zůstanou nepomačkané: Stylové ramínko na šaty²⁾ se rychle a snadno připevňuje k nosné konstrukci opěrky hlavy předního sedadla. Vaše košile, saka i ostatní části oděvu můžete nechat jednoduše viset
a zabránit tak jejich pomačkání. SO
27 Sluneční clony pro zadní boční okna, boční okna zavazadlového prostoru a sklo okna dveří zavazadlového
prostoru chrání zadní část interiéru před přílišným zahříváním a přímým slunečním zářením, aniž by omezovaly
výhled řidiče dozadu, a tím i bezpečnost provozu. SO

28 | 29 Jestliže jste si již při pořízení vozu neobjednali
funkci hlasového ovládání pro navigační systém
„Discover Media“, můžete si ji nechat dodatečně
aktivovat. Váš telefon, rádio nebo navigační systém
můžete pak velmi praktickým způsobem ovládat
svým hlasem. Po aktivaci funkce Vám červený symbol mikrofonu signalizuje, že Váš pokyn byl přijat.
Na obrazovce jsou pak přehledně zobrazeny příkazy,
které jsou aktuálně použitelné. SO

(Bez vyobrazení.) V případě, že jste si již z výroby
neobjednali softwarové rozhraní Car-Net AppConnect, můžete si jej také nechat aktivovat dodatečně. Díky technologii MirrorLink® lze na displeji
navigačního systému³⁾ paralelně zobrazovat různé
aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním telefonu.
Navíc jsou podporovány i aplikace třetích výrobců,
které jsou kompatibilní s technologií MirrorLink®.
Podmínkou je, že Váš chytrý mobilní telefon musí
tuto funkci podporovat. Informace o standardech
„CarPlay“ (Apple) a „Android Auto“ (Google) získáte
u Vašeho operátora. SO

1) Dodává se pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“. Car-Net App-Connect podporuje technologie Apple CarPlay™, Android
Auto™ a MirrorLink®. Podpora jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou využívány. Car-Net App-Connect v současnosti podporuje již mnoho modelů chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologií sdružených pod rozhraním Car-Net App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě
nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na internetové adrese: www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Lze použít pouze v případě, že na daném místě zadního sedadla nesedí žádný cestující.
3) Vhodné pro navigační systém „Discover Media“ (Gen2) od modelového roku 2016.
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Volkswagen Lifestyle

06 Ten je můj: Přívěsek na klíče z černé kůže s kovovým logem Volkswagen. SO
07 Věrná kopie: Přívěsek na klíče ze zinku ve formě
kola z lehké slitiny Volkswagen „Luxor“. SO
01 Nadčasový design: Náramkové hodinky z kolekce
Volkswagen okouzlí svým pouzdrem z ušlechtilé oceli
s matným povrchem upraveným jemným kartáčováním a řemínkem z vysoce kvalitní rukavicové kůže.
Na výběr máte elegantní chronograf s černým ciferníkem a hnědým řemínkem nebo hodinky, jež ukazují
čas ve dvou časových zónách, se žlutým ciferníkem
a tmavě hnědým řemínkem. Třetí možností jsou
hodinky v kompletně černém provedení, s automatickým natahováním. Všechny modely jsou vybaveny
fluoreskující malou a velkou ručičkou a jsou doplněny
decentním logem Volkswagen na ciferníku. SO

01

02

02 Stylový deštník: Držadlo tohoto vysoce kvalitního skládacího deštníku je potažené originální kůží
Volkswagen, která se používá na čalounění sedadel,
a jeho švy připomínají obšití volantu. SO
03 Zde jsou Vaše věci uloženy tím nejlepším způsobem: Taška na kosmetické potřeby a batoh jsou
nejenom praktické, ale díky žlutým úchytkám na
jezdcích zipů na sebe přitahují pozornost. SO
04 Nabízí spoustu místa, sám ho však zabere málo:
Z černého skládacího boxu lze několika jednoduchými úkony vytvořit praktickou přepravku s nosností
až 30 kg. SO

08 Nezbytná výbava pro milovníky klobás: Sada
dvou porcelánových misek currywurst, resp. misek
na hranolky, a dvou napichovátek z ušlechtilé oceli
s vygravírovaným logem Volkswagen. SO
09 Káva na cestu: Designová termoska z ušlechtilé
oceli s objemem 0,4 litru je dokonalým doplňkem
pro cestování. Díky dvojitým stěnám, mezi nimiž je
vakuum, udrží teplotu nápojů po dlouhou dobu
na téměř konstantní hodnotě. Termosku je navíc
možné mýt v myčce na nádobí. Představuje tak ideální
doplněk, který se velmi snadno udržuje v čistotě. SO
10 Je vzadu vše v pořádku? Díky praktickému
organizéru pro zadní sedadla zcela určitě ano. Do
organizéru je možné uložit vše, co chtějí mít Vaše
děti s sebou. Do velké kapsy s motivem turbo medvěda lze uložit například obrázkovou knihu, která
hravým dětským způsobem vypráví, jak jedna rodina získala vůz Volkswagen – od objednání až po
dodání. Do organizéru lze uložit také vkládací dřevěné puzzle se sedmi modely Volkswagen a Užitkovými vozy Volkswagen, které je vhodné pro automobilové nadšence od věku cca 12 měsíců. SO

05

08

09

06

05 Šedá v šedé je velmi atraktivní: Klasická baseballová čepice Jersey je na čelní straně opatřena
reliéfním logem Volkswagen. Plastová spona na zadní
straně umožňuje nastavení velikosti čepice. SO

03

04

07

10
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Potahy sedadel
Všechny potahy mají dvě věci společné: vysoce kvalitní materiály
a jejich nekompromisně vynikající zpracování. Díky tomu jsou sedadla
dokonale chráněna proti opotřebení – a Vy si na nich budete moci déle
užívat radost.

01

03

01
02
03
04
05
06
07

Látkové potahy „Stripes“ titanově černá BY C
Látkové potahy „Stripes“ šedá „Palladium“ BW C
Potahy v alcantaře titanově černá BY H
Potahy v alcantaře šedá „Palladium“ BW H
Potahy v alcantaře béžová „Corn Silk“¹⁾ XU
Potahy v kůži „Vienna“ ²⁾ titanově černá BY SO
Potahy v kůži „Vienna“ ²⁾ hnědá „Bonanza“ a titanově černá¹⁾ UU

06

SO

1) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
2) Kůží „Vienna“ jsou čalouněny střední plochy sedadla a vnitřní plochy zvýšených boků.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají
ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.
Materiál potahové látky se na jednotlivých sedadlech nebo jejich částech může odlišovat.
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Sériová výbava/Comfortline

S

Sériově pro Highline

H

Výbava za příplatek

SO

04
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07

Sharan - Potahy sedadel

39

Laky
Nákladný proces lakování vozů Volkswagen splňuje ty nejnáročnější požadavky
a zaručuje Vašemu automobilu spolehlivou ochranu proti korozi.

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO
Šedá „Urano“ základní lak 5K S
Šedá „Beech“ metalický lak 1P SO
Modrá „Ravenna“ metalický lak 5Z SO
Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO
Modrá „Atlantic“ metalický lak H7 SO
Bílá „Silver“ metalický lak K8 SO
Hnědá „Black Oak“ metalický lak P0 SO
Šedá „Indium“ metalický lak X3 SO
Modrá „Petroleum“ metalický lak Z3 SO
Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T
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SO

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové
barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve
skutečnosti.

03

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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Kola
Nemusí se trefit do každého vkusu, ale jen do toho Vašeho. Je proto skvělé,
že můžete vybírat z více možností. Přesněji řečeno z osmi.
Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Více informací získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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03

06

01
02
03
04
05
06
07
08

16" kola z lehké slitiny „Memphis“ S SO
16" kola z lehké slitiny „Jakarta“ SO
16" kola z lehké slitiny „Corvara“,¹⁾ Originální příslušenství Volkswagen®
17" kola z lehké slitiny „Stratford“ SO
17" kola z lehké slitiny „Sydney“ H
17" kola z lehké slitiny „Odessa“ SO
18" kola z lehké slitiny „Toulon“,²⁾ Volkswagen R SO
18" kola z lehké slitiny „Marseille“,²⁾ Volkswagen R SO

07

08

SO

1) Nabídka Originálního příslušenství Volkswagen®. Více informací získáte na adrese https://www.volkswagen.cz/servis-a-prislusenstvi/originalni-prislusenstvi-volkswagen/ceniky-a-katalogy
2) Nabídka společnosti Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
01

04

05
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu kol tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,2 do 6,4; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 135 do 168
Sériová výbava/Comfortline S Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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Objevte svět automobilů
Volkswagen.
Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozmanitými atrakcemi tohoto jedinečného světa
automobilů.
V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK,
která mapuje historii výroby vozů Volkswagen,
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN.
Můžete žasnout i nad tím, jak si Vaši nejmenší udělají dětský řidičský průkaz, nebo si na terénním či
bezpečnostním polygonu můžete ověřit své řidičské dovednosti.
Autostadt, který je prezentačním centrem automobilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve
Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před jednadvaceti lety v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavilony všechny koncernové značky, tedy
Audi, Bentley, Lamborghini, Scania, Seat, Škoda,
Volkswagen a Volkswagen Užitkové vozy. Zcela
v souladu s výjimečným charakterem značky se
automobilka Volkswagen v Autostadtu prezentuje
originálním pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém
se ukrývá koule fascinujících rozměrů.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými
symboly racionální dokonalosti a zároveň představují výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových
cest a postupů – právě proto zvolili architekti pro
pavilon automobilky Volkswagen toto symbolické
emotivní pojetí.
Unikátem pavilonu značky Volkswagen je sférické
kino ukrývající se právě v kouli o průměru osmnáct
metrů. V kině, ve kterém diváci sedí v kruhu ve
spodní části koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském hledání cesty za uznáním a úspěchem.
Díky unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci
doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela
obklopují a oni se stávají součástí promítaného
příběhu.
Po opuštění sférického kina přicházejí návštěvníci
pavilonu značky Volkswagen do prostor, které
nejsou zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté
pod přírodním pahorkem. Zde se na otáčivém
pódiu představují nejnovější modely vozů značky
Volkswagen a ve vitrínách na stěnách a v podlaze
jsou ukázky nejvyspělejších technických prvků
vystavených modelů.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit den
objevováním nových, dosud nepoznaných zážitků
spojených s automobily a motory, testovat svoje
smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad smyslem
a významem uměleckých plastik… V každém případě
je Autostadt dalším výrazným bodem, který by si
mezi své potenciální cíle měl uložit každý motorista,
pro nějž automobil není jenom prostým „nástrojem
mobility“. Svět automobilů je stále ještě skvělým
místem pro výpravy za poznáním i dobrodružstvím.
Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální prohlídku okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích. Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro
internet a iPod, Vám umožní poutavým způsobem
zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa
automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou
virtuální realitou světa Volkswagen – stáhněte si
ji jako aplikaci v iTunes Store nebo na adrese
https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/
volkswagen-magazin.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty,
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro
volný čas.
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1) Pro užívání služeb Car-Net je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský
účet, ke kterému se přihlašuje pomocí uživatelského jméno a hesla. Další podmínkou je
uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí
vozidla 90denní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.portal.volkswagen-we.com.
Při pozdější registraci se zkracuje doba, po kterou mohou být služby bezplatně využívány.
Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci
s navigačním systémem „Discover Media“ nebo „Discover Pro“, které jsou součástí výbavy
na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení umožňující přístup k internetu
(např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot. Alternativně je možné využít kombinaci funkce telefonního rozhraní „Business“ a chytrého
mobilního telefonu s podporou Remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM karty s možností využití datových a telefonních služeb. V kombinaci s navigačním systémem „Discover
Media“, jenž je součástí výbavy na přání, je také možné využít přístupový bod CarStick LTE,
který rovněž může zajistit bezproblémový přístup k internetu pro Váš navigační systém
a v automobilu může vytvořit wifi hotspot. Mobilní služby online Car-Net jsou přístupné
pouze na základě stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem
a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy
s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net
se z důvodu velkého objemu přenášených dat důrazně doporučuje uzavřít s mobilním
operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Dostupnost služeb Car-Net
se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich
obsah se v průběhu trvání smlouvy může měnit. Pro užívání bezplatné aplikace We Connect
je nutný chytrý mobilní telefon s operačním systémem – iOS nebo Android – a SIM karta
umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva mezi
Vámi a mobilním operátorem. Bližší informace o mobilních službách online získáte na
adrese www.connect.volkswagen-we.com nebo u Vašeho prodejce automobilů
Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
Uvedené hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření. Od 1. 9. 2017
platí při homologaci pro určování spotřeby paliva a emisí CO₂ některých nových osobních
automobilů a lehkých užitkových vozů nový, celosvětově harmonizovaný standard WLTP
(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), který realističtějším způsobem vystihuje
skutečné podmínky provozu. Od 1. 9. 2018 standard WLTP nahradil dosavadní standard
NEDC (nový evropský jízdní cyklus – New European Driving Cycle). Z důvodu postupu měření,
který se více blíží provozu automobilu v reálných podmínkách, jsou hodnoty spotřeby paliva
i emisí CO₂ v mnoha případech vyšší než při měření standardem NEDC. Z tohoto důvodu
mohou od 1. 9. 2018 nastat změny ve zdanění vozidel. Více informací o rozdílech mezi WLTP
a NEDC získáte online na adrese www.volkswagen.cz/konektivita-a-technologie/wltp nebo
u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Aktuálně jsou pro komunikaci stále povinné hodnoty stanovené při měřicím cyklu NEDC. U nových vozidel homologovaných podle standardu
WLTP jsou hodnoty NEDC odvozeny od hodnot WLTP. Udávání hodnot získaných podle standardu WLTP je až do jeho povinného zavedení pouze dobrovolné. Protože jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ získané podle standardu NEDC udávány v určitém intervalu, nevztahují se na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání
jednotlivých typů vozidel. Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.)
mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit
spotřebu paliva, resp. energie, emise CO₂ a jízdní výkony vozidla. Více informací o oficiálně
udávané spotřebě a oficiálních emisích CO₂ nových modelů osobních automobilů získáte
podle nařízení 1999/94/EG, v platném znění, v Návodu na měření spotřeby paliva, emisí CO₂
a energetické spotřeby nových osobních automobilů, který je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de/co2.

Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena výbavou na přání. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG®, 4MOTION® a TSI® –
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu
Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové
společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny
vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese www.volkswagen.com nebo
na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), která je v rámci Německa
bezplatná.

