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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazené prvky výbavy za příplatek.
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05Sharan

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 s elektrickým 

ovládáním 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.

1622_Sharan_K15.indd   05 27.05.16   16:10

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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07Sharan - ExteriérSériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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01 Čelní partie se projevuje velmi suverénním dojmem a upoutá nárazníkem lakovaným v barvě vozu a černou 
mřížkou chladiče, která je opatřena ušlechtilými chromovanými lamelami. Bi-xenonové světlomety s integrova-
nými světly pro denní svícení tvořenými LED diodami a dynamickými odbočovacími světly se postarají o efek-
tivní osvětlení vozovky a navíc zaujmou i svou dlouhou životností. SO

02 Směrová světla využívající technologii LED diod jsou elegantně integrována 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 opatřena tepelně izolačním sklem a v rámci sériové výbavy částečně 
vybavena technologií LED diod, projevuje Sharan svou eleganci i zezadu. Volitelné chromované lišty okolo 
bočních oken jsou pak završením obrazu kvality tohoto automobilu. SO

Centrem pozornosti již při příjezdu.
„Sem bych se okamžitě nastěhoval.“ Tato věta by v budoucnu mohla platit i pro Vaše auto. 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 proti prorezivění. 
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09Sharan - Komfort & Nabídka prostoru

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. Mimořádné množství světla i čerstvý vzduch pak zajistí 

velké panoramatické výklopné/posuvné střešní okno (výbava na přání) 

s tónovaným sklem a elektricky ovládanou žaluzií, kterou je možné plynule 

otevřít a zavřít i při otevřeném okně. Vy sami si tak určíte, kolik slunce 

budete ve Vašem voze Sharan mít.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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11Sharan - Komfort & Nabídka prostoru

04 Nejvyšší komfort zajistí přední sedadla s 12 elek-
tricky nastavitelnými parametry a elektricky nastavi-
telnou bederní opěrkou. Abyste do cíle Vaší cesty 
dorazili vždy maximálně uvolnění, je sedadlo řidiče 
navíc vybaveno také masážní funkcí. SO

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

05 Elektricky ovládané boční posuvné dveře usnad-
ňují 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
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Pozvěte někdy 
také přátele.

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

01 Sharan v pětimístném provedení nabízí velký zavazadlový prostor o objemu 
955 litrů. Přitom máte možnost tři sedadla zadní řady a opěradlo sedadla spolu-
jezdce¹⁾ samostatně posunout a sklopit a zvětšit tak velikost zavazadlového pro-
storu až na 2 430 litrů. S

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  1) Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce je součástí sériové výbavy od linie Comfortline.
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13Sharan - Komfort & Nabídka prostoru
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Když je někdy nutné 
dát garáž do auta.
Někdy je toho prostě potřeba 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 transport. Další komfort zajistí volitelný kryt 

zavazadlového prostoru a osvětlení okolí vozu.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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15Sharan - Multimédia & Infotainment

Domácí zábava
pro cestování.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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02 Rádio „Composition Colour“²⁾ s barevným doty-
kovým TFT displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců) 
je vybaveno CD přehrávačem s podporou formátů 
MP3 a WMA, šesti reproduktory a má výkon 4x 20 W. 
Jeho výbava dále zahrnuje slot na SD kartu a multi-
mediální rozhraní AUX-IN.

Multimédia & Infotainment

01 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio 
„Composition Media“ je vybaven barevným dotyko-
vým TFT displejem s přibližovacími senzory s úhlo-
příčkou 16,5 cm (6,5 palce), předinstalovanými 
mapami Evropy, CD přehrávačem s podporou for-
mátů MP3 a WMA a osmi reproduktory. Dále dispo-
nuje dvěma sloty na SD karty, multimediálním 
rozhraním AUX-IN, USB konektorem a protokolem 
bluetooth pro připojení mobilního telefonu. Na jeho 
displeji se mimo jiné zobrazuje vnější teplota. Díky 
službám Car-Net Guide & Inform budete mít na 
Vašich cestách vždy ty nejaktuálnější informace. SO

(Bez vyobrazení.) Softwarové rozhraní App-Connect¹⁾. 
Díky třem inovativním rozhraním pro připojení mobil-
ního telefonu MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™ 
můžete prostřednictvím displeje na středové konzole 
snadno a bezpečně ovládat speciální aplikace běžící 
na Vašem chytrém mobilním telefonu – displej mobilu 
se přitom paralelně zobrazuje na displeji rádia nebo 
navigačního systému. Aplikace Volkswagen „My 
Guide“, „Drive & Track“ či „Shared Audio“ pak jedno-
duše vyhledají nejbližší občerstvení, zaznamenají prů-
běh Vaší cesty nebo vytvoří hudební program společně 
s Vašimi spolucestujícími. Každá jízda tak přinese ještě 
více pohody. SO

03 Rádio „Composition Media“ s barevným TFT dis-
plejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce) je vybaveno 
dotykovou obrazovkou s přibližovacími senzory a CD 
přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA. Osm 
reproduktorů a výkon 4x 20 wattů jsou zárukou multi-
mediálního zážitku. Rádio dále disponuje slotem na 
SD kartu, multimediálním rozhraním AUX-IN, USB 
konektorem a možností připojení mobilního telefonu 
prostřednictvím protokolu bluetooth. S

Navigační systém s dotykovou obrazovkou zná nejenom každou cestu, ale vždy k tomu přidá 

také ten správný soundtrack. Navíc Vám umožňuje intuitivní ovládání CD přehrávače 

i Vašeho vlastního playlistu z Vašeho MP3 přehrávače nebo chytrého mobilního telefonu. 

Osm reproduktorů a výkon 4x 20 wattů pak zajistí sytý zvuk na všech místech.

1)  Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo 
s navigačním systémem „Discover Media. Car-Net App-Connect 
zahrnuje tři technologie – MirrorLink™, CarPlay™ a Android Auto™. 
Dostupnost jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na 
zemi, ve které jsou využívány. Technologie CarPlay™ a Android Auto™ 
nejsou v České republice podporovány. Ověřte prosím, zda je Vaše 
koncové zařízení kompatibilní s rozhraním MirrorLink™, protože stan-
dard MirrorLink™ je podporován pouze omezeným množstvím mobil-
ních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci 
mobilních telefonů s cílem zajistit širokou podporu a urychlení 
implementace technologie MirrorLink™. Aktuální informace o kom-
patibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, 
najdete na adrese http://volkswagen-carnet.com. Využívání aplikací 
MirrorLink™ se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho mobil-
ního telefonu. Zkontrolujte prosím smluvní podmínky Vašeho mobil-
ního operátora s ohledem na datové přenosy a připojení k internetu.

2)  Není v nabídce pro Českou republiku.

(Bez vyobrazení.) Telefonní rozhraní „Comfort“ 
přináší spoustu výhod, díky kterým je hands free 
telefonování ještě komfortnější. Rovněž nabíjení 
telefonu je velmi jednoduché – telefon stačí pouze 
uložit do odkládací přihrádky a připojit k USB portu, 
který je v ní umístěn. Spojení s vnější anténou vozu 
přispívá k vynikajícímu příjmu. Systém lze volitelně 
ovládat prostřednictvím multifunkčního displeje 
palubního počítače, multifunkčního volantu v kůži 
nebo pomocí navigačního systému. SO
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Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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19Sharan - Asistenční systémy & Bezpečnost
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Doma je 
člověk tam, 
kde se cítí 
bezpečně.

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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21Sharan - Asistenční systémy & Bezpečnost

05 Multikolizní brzda po srážce a v případě, že řidič 
sám nereaguje, v rámci možností daných systémem 
automaticky brzdí vozidlo až do rychlosti 10 km/h. 
Lze tak zabránit následným kolizím nebo alespoň 
zmírnit jejich následky. S

04 Systém kontroly okolí „Front Assist“ s funkcí 
nouzového brzdění City může v rámci daných mož-
ností zmírnit následky kolize s vpředu jedoucím vozi-
dlem nebo v ideálním případě srážce zcela zabrání.

S

03 Automatická regulace odstupu ACC přizpůsobuje 
v rámci možností daných systémem rychlost Vašeho 
automobilu – až do zadané maximální rychlosti¹⁾ – 
rychlosti vpředu jedoucího vozu a udržuje od něj 
přednastavený odstup. S
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Je to dobrý pocit, když člověk není sám. A sami ve voze Sharan v žádném případě nebudete. 

Množství bezpečnostních a asistenčních systémů Vám totiž pomůže v tom, abyste se při jízdě 

mohli koncentrovat na to nejpodstatnější – bezpečně se dostat do cíle. A i v cíli se Sharan 

postará o Vás i Vaši rodinu – například tím, že Vám výrazně usnadní parkování. 

1) Až do rychlosti 210 km/h.

Asistenční systémy & Bezpečnost

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

02 Parkovací asistent „Park Assist“ dokáže (v rámci 
možností daných systémem) ve více krocích zaparko-
vat a následně vyjet z podélných parkovacích míst 
a ve více krocích popředu i pozadu zaparkovat do 
příčných parkovacích mezer. Jediné, co musíte při 
procesu parkování udělat, je zařadit zpátečku 
a Sharan samostatně zajede do parkovací mezery. 
Vy ovládáte pouze pedály plynu, spojky a brzdy. SO

01 „Blind spot senzor“ v rámci možností daných 
systémem varuje před automobily, které se nacházejí 
v tzv. „mrtvém úhlu“, a usnadňuje tak například 
změnu jízdního pruhu při předjíždění. Asistent pro 
„vyparkování“ Vás varuje a brzdí automobil v situaci, 
kdy se při couvání z parkovacího místa blíží do pro-
storu za vozem jiné vozidlo. SO

(Bez vyobrazení.) Systém sledování únavy v rámci 
daných možností rozpozná kritický stav únavy řidiče 
a doporučí mu prostřednictvím optických a akustic-
kých signálů přestávku na odpočinek. S
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01 Milníkem ve vývoji moderních převodovek je 
dvouspojková převodovka DSG. Tato inovativní 
převodovka automaticky během několika setin 
sekundy téměř nezaznamenatelně přeřadí na před-
volený převodový stupeň, aniž by se přitom přerušil 
přenos hnací síly. SO  
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Motory

 1)  Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží 
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, 
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). 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 ovlivnit spotřebu paliva i výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit 
v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na 
měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání 
na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

2)  Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich užitečné hmotnosti. Automobily, které dosahují průměr-
ných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C a ta, 
jejichž hodnoty jsou vyšší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.

3)  Systém SCR – „Selective Catalytic Reduction“ využívá vícestupňové ošetření výfukových plynů pomocí aditiva, které je nutné po ujetí určitého 
počtu kilometrů doplnit buď svépomocí, nebo v servisu Volkswagen. Bližší informace najdete v brožuře „Technika a ceny“.

4)  Není v nabídce pro Českou republiku.

Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné 
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10 
najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Benzinové motory 110 kW (150 k) TSI⁴⁾
BlueMotion Technology

162 kW (220 k) TSI
BlueMotion Technology

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou –
město/mimo město/kombinovaný provoz 7,9/5,5/6,4 –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 8,0/5,8/6,6 9,3–9,2/6,1–6,0/7,3–7,2
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: 149–148 –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 155–154 168–167
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou: B –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: B C

Naftové motory 85 kW (115 k) TDI (SCR)³⁾, ⁴⁾
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TDI (SCR)³⁾
BlueMotion Technology

110 kW (150 k) TDI (SCR)³⁾
4MOTION
BlueMotion Technology

135 kW (184 k) TDI (SCR)³⁾
BlueMotion Technology

135 kW (184 k) TDI (SCR)³⁾
4MOTION
BlueMotion Technology

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou 6stupňovou –
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,1–6,0/4,6–4,5/5,1–5,0 6,1–6,0/4,6–4,5/5,1–5,0 6,7/5,0/5,6 6,7/4,5/5,3 –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 6stupňovou – 6stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz – 5,9/4,7/5,2 – 6,1/4,8/5,3 6,7–6,6/5,2–5,1/5,8–5,7
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: 132–130 132–130 147–146 139–138 –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – 137–136 – 139–138 152–149
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou: A A A A –
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – A – A B–A
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Highline

01 Výbava Highline vozu Sharan projevuje svou exkluzivitu až do nejmenšího detailu, 
a to nejen díky sedmnáctipalcovým kolům z lehké slitiny „Sydney“. Potahy „Alcantara“ 
v šedé barvě „Palladium“ nebo v béžové barvě „Corn Silk“ dodávají interiéru tu nejvyšší 
kvalitu jak při vizuálním, tak při fyzickém kontaktu. Mimořádné pohodlí zajišťují vyhří-
vaná přední sedadla s bederními opěrkami. Díky multifunkčnímu ukazateli palubního 
počítače „Premium“, systému ParkPilot a tříramennému multifunkčnímu volantu v kůži 
máte vždy vše ve Vašem zorném poli a pod kontrolou. Četné odkládací přihrádky zajistí 
při každé jízdě ten nejlepší pořádek. A třízónová klimatizace „Climatronic“ s antialer-
genním filtrem se postará o nejlepší vzduch i spoustu komfortu. H
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Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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03 Součástí sériové výbavy vozu Sharan je mnoho komfortních a zajímavých 
funkcí. Kromě výškově nastavitelného sedadla řidiče zaujmou i tři samostatná 
sedadla druhé řady, která je možné posouvat v podélném směru a lze u nich měnit 
sklon opěradel. Kromě toho jsou vybavena funkcí „EasyFold“, díky níž je lze kom-
pletně složit. Četné odkládací přihrádky, např. ve střední loketní opěrce mezi před-
ními sedadly, zajistí ten nejlepší pořádek, držáky nápojů vpředu se pak postarají 

02 Výbava Comfortline zaujme mnoha atraktivními 
a komfortními prvky, ke kterým například patří čalou-
nění sedadel látkovými potahy „Stripes“ v titanově 
černé barvě, resp. šedé „Palladium“, jež svou mimo-
řádnou kvalitu projeví nejenom na předních spor-
tovních a komfortních sedadlech. Sedadlo na místě 
řidiče je navíc vybaveno elektricky nastavitelnou 
bederní opěrkou. Díky volitelnému tříramennému 
multifunkčnímu volantu v kůži budete mít vždy vše 
pod kontrolou. Řada odkládacích přihrádek se postará 
o to, aby vše zůstalo na svém místě, a výklopné stolky 
na zadních stranách opěradel předních sedadel zajistí 
spoustu komfortu na zadních místech. Vnitřní zpětné 
zrcátko je vybavené funkcí automatického zatmavení 
a atraktivitu interiéru umocňuje osvětlení „Ambiente“.

C

Sériová výbava

o bezpečné uložení kelímků s kávou. Kryt zavazadlového prostoru, který lze srolo-
vat nebo zcela vyjmout, chrání před zvědavými pohledy zvenčí a závěsy na tašky 
zajistí, aby v zavazadlovém prostoru mělo vše své bezpečné místo. A platí to i pro 
osvětlenou a uzamykatelnou přihrádku na palubní desce, která může být doplněna 
chlazením. S

Sharan - Linie výbavy
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Comfortline

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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29Sharan - Originální příslušenství Volkswagen®

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

04 Atraktivní ochranná lišta se vzhledem chromu je 
zářivou tečkou dveří zavazadlového prostoru. Snadno 
se nalepí na spodní hranu dveří zavazadlového pro-
storu a účinně ji tak chrání před poškozením. SO

05 Optimální odvětrání i přísun čerstvého vzduchu 
do interiéru vozu zajišťují deflektory, které tak přispí-
vají 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 pře-
hřívání interiéru. Deflektory se snadno udržují, jsou 
stabilní při průjezdu automyčkou a jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního akrylátu. SO

03 Ať už je důvodem motorový člun, karavan nebo 
pouze další místo, k tomu, abyste mohli připojit pří-
věs, potřebujete 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 spolehli-
vost a podporuje i rozšíření stabilizačního systému 
pro přívěs (stabilizace jízdní soupravy). SO02 Mimořádně odolné lapače nečistot chrání jak 

Váš vůz, tak také ty, kteří jedou za Vámi, před zvíře-
nými nečistotami, vodou a nebezpečnými odletu-
jícími kamínky. SO

1)  Další informace získáte na adrese http://www.volkswagen.cz/
servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen.

Příslušenství Volkswagen se vztahuje pouze na německý trh. O odchyl-
kách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce 
automobilů Volkswagen.

06 Působivý detail i účinnou ochranu zajistí kryty 
vnějších zpětných zrcátek se vzhledem ušlechtilé 
oceli. Lze je snadno a rychle instalovat na sériové 
kryty vnějších zpětných zrcátek. SO
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Originální příslušenství Volkswagen®
Originální příslušenství Volkswagen® je vyrobeno výhradně z kvalitních materiálů a hotové produkty jsou před 

svým schválením do provozu podrobeny náročným bezpečnostním testům. Kompletní nabídku příslušenství 

získáte u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériová výbava Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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31Sharan - Originální příslušenství Volkswagen®

10 | 11 Uzamykatelný nosič jízdních kol na tažné zaří-
zení umožňuje transport dvou jízdních kol. Pro zacho-
vání přístupu do zavazadlového prostoru je nosič 
možné snadno sklopit, případně jej lze jednoduše slo-
žit do kompaktního tvaru (viz obrázek nahoře) a uložit 
do zavazadlového prostoru. Na přání je k dispozici 
také provedení pro transport tří jízdních kol. SO

12 Praktický nosič jízdních kol 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 i v případě, že na něm 
jsou připevněna jízdní kola. SO

1622_Sharan_K15.indd   31 27.05.16   16:10

08 Aerodynamický nosič jízdních kol z plastu odol-
ného proti UV záření a držáku rámu kola z chromo-
vané oceli se upevňuje k příčníkům. Díky samonasta-
vitelným podpěrám kol jízdní kolo automaticky drží ve 
vzpřímené poloze. Vy tak máte obě ruce volné k tomu, 
abyste mohli kolo pohodlně upevnit. Nosič je uzamy-
katelný a byl testován ve zkouškách City-Crash. SO  

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  

09 Uzamykatelný střešní box představuje další 
neocenitelný prostor pro zavazadla. Lze jej pohodlně 
otevřít jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce. K příč-
níkům, které představují systémovou základnu pro 
montáž všech střešních nástaveb a které jsou instalo-
vány na podélných střešních nosičích, se připevňuje 
pomocí ráčnového rychloupínacího mechanismu. 
Nabídka zahrnuje boxy o objemu 340 a 460 litrů. SO  

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.
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33Sharan - Originální příslušenství Volkswagen®

18 Je pěkné, když designový prvek neplní jen este-
tický účel, ale přispívá i ke zvýšení hodnoty Vašeho 
vozu Sharan. Ochrana nakládací hrany z plastu se 
snadno nalepí na plochu nárazníku a chrání jej před 
poškozením při nakládání a vykládání zavazadel. SO

19 Vysoce kvalitní ochranné fólie na nástupní prahy 
v černo-stříbrné kombinaci chrání lak prahů v expo-
novaném 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  

20 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

21 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  
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13 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 zavazadlo-
vého 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. Pře-
pážku je možné použít pouze v kombinaci s dělicí mříží a je určena pouze pro sedmimístné provedení. SO

15 Pěnová vložka na dno zavazadlového prostoru 
s nápisem „Sharan“ je praktická a přesně přizpůsobená 
rozměrům vozu. Je omyvatelná, odolná proti kyselinám 
a její čtyři centimetry vysoký okraj chrání podlahu 
vozu před znečištěním náhodně rozlitými tekutinami. 
V nabídce je pro pěti- i sedmisedadlovou verzi. SO  

17 Praktická ochrana nakládací 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 nakládací hranu zadního náraz-
níku. SO  

14 Plastová vana do zavazadlového prostoru s kry-
tem a třemi posuvnými dělicími přepážkami zajistí 
v zavazadlovém prostoru pořádek. Je určena pro 
5místné provedení. Vana je omyvatelná a odolná proti 
kyselinám. Díky jejímu vysokému okraji je podlaha 
vozu chráněna před znečištěním. SO

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériová výbava Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

16 Zavazadlový prostor lze chránit velmi snadným 
způsobem: Pěnová vložka do zavazadlového prostoru 
je přesně přizpůsobená jeho konturám a spolehlivě 
brání jeho znečištění. SO
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26 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 ok 
ISOFIX, lze ji však upevnit také tříbodovým bezpeč-
nostním 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 odní-
matelné madlo a protisluneční stříška. Na kompletní 
nabídku dětských sedaček se prosím informujte 
u prodejce automobilů Volkswagen. SO  

27 V dětské sedačce Volkswagen Original G2-3 ISOFIT 
mohou bezpečně a pohodlně cestovat děti od 
3 do 12 let (od 15 do 36 kg). Díky výškově nastavitelné 
opěrce hlavy, jež zajišťuje podporu při spaní, a indivi-
duálnímu nastavení sklonu a výšky ji lze variabilně 
přizpůsobit postavě dítěte. Sedačka se připevňuje 
k úchytným okům ISOFIX a dítě je v ní zajištěno tří-
bodovým bezpečnostním pásem. Ochranný potah 
sedadla se snadno čistí, má protiskluzový povrch 
a zajišťuje dodatečnou ochranu choulostivého potahu 
sedadla. Praktické odkládací kapsy představují další 
úložný prostor. Na kompletní nabídku dětských seda-
ček se prosím informujte u svého prodejce automo-
bilů Volkswagen. SO  

25 Chladicí termoizolační box o objemu 25 litrů 
udrží svačinu i nápoje v té správné teplotě. Díky své 
výšce umožňuje i transport stojících dvoulitrových 
lahví. Napájení je zajištěno buď z autobaterie, nebo 
pomocí pevného síťového připojení. SO  
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22 Sluneční clony pro zadní boční okna, boční okna 
zavazadlového prostoru a sklo okna dveří zavazadlo-
vého prostoru chrání zadní část interiéru před příliš-
ným zahříváním a přímým slunečním zářením, aniž 
by omezovaly výhled řidiče, a tím i bezpečnost 
provozu. SO  

23 Čistá záležitost: Taška na odpadky na flexibilním 
závěsu se upevňuje k nosné konstrukci opěrky hlavy 
předního sedadla. Po vyjmutí vnitřního pytle s odpad-
ky dojde k jeho automatickému nahrazení dalším 
prázdným pytlem. Dodávka zahrnuje dvě role pytlů 
na odpadky po padesáti kusech. SO  

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

24 Vaše šaty zůstanou nepomačkané: Stylové ramínko na šaty 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 pomač-
kání. SO  
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Potahy sedadel
Všechny potahy mají dvě věci společné: kvalitní materiály a jejich nekom-

promisně vynikající zpracování. Díky tomu jsou sedadla dokonale chráněna 

proti opotřebování – a Vy si na nich budete moci déle užívat radost.

0 1 Látkové potahy „Campus“, titanově černá BY*
02 Látkové potahy „Stripes“, titanově černá BY C

03 Látkové potahy „Stripes“, „Palladium“ BW C

04 Potahy v alcantaře, titanově černá BY H

05 Potahy v alcantaře, šedá „Palladium“ BW H  
06 Potahy v alcantaře, béžová „Corn Silk“ XU H

07 Potahy v kůži „Vienna“, titanově černá BY*
08 Potahy v kůži „Nappa“, Volkswagen R, černá-titanově černá-šedá „Art“ OX SO

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C. * Nejsou v nabídce pro Českou republiku.

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.
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Laky
Nákladný proces lakování vozů Volkswagen splňuje ty nejná-

ročnější požadavky a zaručuje Vašemu automobilu spolehlivou 

ochranu proti korozi po celou dobu jeho životnosti.

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

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

0 1 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K S

03 Červená „Crimson“ metalický lak 5P SO

04 Modrá „Hudson Bay“ metalický lak 7E SO

05 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO

06 Zlatá „Pyramid“ metalický lak I2 SO

07 Hnědá „Black Oak“ metalický lak P0 SO

08 Šedá „Indium“ metalický lak X3 SO

09 Modrá „Night“ metalický lak Z2 SO

 10 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO

 1 1 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R SO
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41Sharan - Kola

0 1 16palcová kola z lehké slitiny „Memphis“ C SO

02 16palcová kola z lehké slitiny „Jakarta“ SO

03 17palcová kola z lehké slitiny „Stratford“ SO

04 17palcová kola z lehké slitiny „Sydney“ H

05 17palcová kola z lehké slitiny „Jarama“ SO

06 18palcová kola z lehké slitiny „Toulon“, Volkswagen R SO

07 18palcová kola z lehké slitiny „Marseille“, Volkswagen R SO
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Kola
Nemusí se trefit do každého vkusu, ale jen do toho Vašeho. Je proto velmi 

dobře, že můžete vybírat z více možností. Přesně řečeno ze sedmi.

Sériová výbava S  Sériově pro Comfortline C  Sériově pro Highline H  Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Informujte se prosím u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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43Sharan - Kombinace & Autostadt

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 rozma-
nitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa 
automobilů. 

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby automobilů Volkswagen, 
nebo se zde můžete seznámit s novinkami, které se 
týkají tématu udržitelného rozvoje, a v této souvis-
losti můžete zhlédnout výstavu LEVEL GREEN. 
Můžete také žasnout 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 automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o rozloze 
28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve Wolfs-
burgu. Do provozu byl uveden před osmnácti lety 
v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné pavi-
lony 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 racio-
nální dokonalosti a zároveň představují výzvu k neu-
stálému 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 lid-
ském hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky uni-
kátnímu 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 přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu představují 
nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších technických prvků vystavených modelů. 

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. 

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 prohlíd-
ku okouzlujícího světa mobility v nových dimenzích. 
Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro internet 
a iPod, Vám umožní poutavým způsobem zažít pro-
dukty, akce, sponzoring a životní styl světa automo-
bilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou virtuální 
realitou světa Volkswagen – stáhněte si ji jako apli-
kaci v iTunes Store nebo na adrese 
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.

1622_Sharan_K15.indd   43 27.05.16   16:10

Kombinace

Symbol u potahové látky udává, které čalounění je dodáváno sériově S  , nebo jako výbava za příplatek C  , H  , SO  . Přiřazení v tabulce znázorňuje, zda je příslušný lak dodáván sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  .
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,0 do 7,3; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 130 do 168; energetická třída: A až C. * Nejsou v nabídce pro Českou republiku.

Potahová látka Koberce Přístrojová deska
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Látkové potahy „Campus“*
titanově černá (BY) černá titanově černá – – – – – – – – – – –
Látkové potahy „Stripes“ C

titanově černá (BY) černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

šedá „Palladium“ (BW) černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v alcantaře H

titanově černá (BY) černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

šedá „Palladium“ (BW) černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

béžová „Corn Silk“ (XU) béžová „Corn Silk“ titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Potahy v kůži „Vienna“*
titanově černá (BY) černá titanově černá – – – – – – – – – – –
Potahy v kůži „Nappa“, Volkswagen R SO

černá-titanově černá-šedá „Art“ (OX) černá titanově černá SO S SO SO SO SO SO SO SO SO SO
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. 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 vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® 
a TSI® – v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami 
koncernu Volkswagen AG. 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 recyklova-
telné 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.
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