
TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs

TDI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs

ACT Aktīvā Cilindru atslēgšanas sistēma

4Motion 4Motion  pilnpiedziņa

SCR Selektīvā katalītiskā redukcija – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma

OPF Benzīnmotora kvēpu filtrs – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma

BM BlueMotion tehnoloģija ar eco-coasting sistēmu

DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba

MAN Manuālā pārnesumkārba 

1volkswagen.lv

Jūsu ievērībai:

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie 
visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu 
reģistrācijas nodoklis un CO2 nodoklis. •  Šī cenu lapa ir izdota 28.10.2019., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Sharan

Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena Akcijas cena
Kods Tips Tips kW / Zs Tips EUR ar PVN EUR ar PVN

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

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

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

Drošības pakete
- Biksenona priekšējie lukturi ar dinamiskajām līkumgaismām un LED dienasgaismām
- Ražotāja signalizācija "Plus" ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga
- Sānu drošības spilveni un jostu savilcēji ārējiem 2.rindas sēdekļiem
- Bagāžas nodalījuma organizācijas pakete

●

Elektronikas un komforta pakete
- Parkošanās sensori priekšā un aizmugurē
- Automašīnas automātiskā atvēršanas un dzinēja palaišanas sistēma "Keyless Access"
- Elektriski vadāmas Sānu slīddurvis pasažieru salona kreisajā un labajā pusē 
- Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
- Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls 

●

Eksterjers

Vieglmetāla diski "Memphis" 6.5J x 16, riepas 215/60 R16 ●
Ārējie atpakaļskata spoguļi un durvju rokturi virsbūves krāsā ●
Hromētas logu aplodas ●
Sānu slīddurvis pasažieru salona kreisajā un labajā pusē ●
Melni jumta reliņi ●
Interjers

Auduma sēdekļu apdare "Stripes" ●
Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju un elektriski vadāma vadītāja sēdekļa atzveltne ●
Komforta priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju ●
Trīs atsevišķi krēsli otrajā sēdekļu rindā ar garenvirziena un atzveltnes regulāciju ●
Ādas apdares multifunkciju stūre ●
Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare  "New Brushed Design" ●
Sīklietu nodalījums griestu konsolē ●
Glāžu turētāji katrā sēdekļu rindā (priekšā aizverams) ●
Izvelkams un noņemams bagāžas nodalījuma pārsegs ●
Lasīšanas apgaismojums priekšā un aizmugurē ●
Drošība

Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ●
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā ●
Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējam atslēdzams), ceļgalu drošības spilvens vadītāja pusē ●
Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ●
Elektriski vadāms bērnu drošības slēdzis no vadītāja sēdvietas ●
"Blind Spot" uzraudzības sistēma ar brīdinājuma funkciju par šķēršļiem automašīnas sānos un "Line Assist" ●
Brīdinājuma skaņas signāls par nepiesprādzētām drošības jostām aizmugurē ●
ISOFIX stiprinājumu vietas aizmugurējā sēdeklī 2 bērnu sēdeklīšiem ●
Funkcionalitāte un cits aprīkojums

Karstumu aizturošs vējstikls ●
Automātiskā gaisa kondicionēšanas sistēma "Climatronic" ar 3-zonu temperatūras kontroli ●
Priekšējo sēdekļu apsilde ●
Adaptīvā kruīza kontrole (ACC)
Modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī "Stop & Go" funkcija ●
Lietus sensors ●
Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, "Leaving Home" un "Coming Home" funkcija ●
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ●

Sharan : Standartaprīkojums
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Funkcionalitāte un cits aprīkojums

Navigācijas sistēma "Discover Media"
- 16,5 cm skārienjutīgs ekrāns, 
- FM Radio
- CD/MP3 atskaņošana, 
- SD karšu ligzda,
-  8 skaļruņi, 
- Mobilā telefona brīvroku sistēma Bluetooth, 
- USB ligzda

●

Mobilie tiešsaistes pakalpojumi Car-Net “Guide & Inform”
Limitēts bezmaksas lietošanas periods ●
Multifunkcionāls displejs "Plus" (borta dators) ●
Atvilktnes zem priekšējiem sēdekļiem, sīklietu novietne otrajā sēdekļu rindā gan labajā, gan kreisajā pusē ●
Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne ●
Nolokāmi galdiņi uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm ●
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju ●
Tekstila paklāji ●

5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ●
Lietotāja rokasgrāmata ●

Sharan : Standartaprīkojums
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Virsbūves krāsa

"Urano Grey" pelēka virsbūves krāsa 5K5K ○ 0

"Pure White" balta virsbūves krās 0Q0Q ○ 145

Metāliska virsbūves krāsa XXXX ○ 561

"Beech grey" virsbūves krāsa 1P1P ○ 718

Diski / riepas

Vieglmetāla diski "Stratford" R17
- Vieglmetāla diski 7J x 17
- Riepas 225/50 R17

PJ4 ○ 547

Vieglmetāla diski "Marseille" R18
- Vieglmetāla diski 7,5J x 18
- Riepas 225/45 R18

PJ9 ○ 1 266

Riepu remontkomplekts (12 V kompresors un hermētiskās putas) 1G8 ○ 52

Gaismas

Dinamiska tālo gaismu regulācija "Dynamic Light Assist"
Tikai ar WXF

PXX ○ 448

Biksenona priekšējo lukturu paka
- Biksenona priekšējie lukturi
- Dinamiskajās līkumgaismas 
- LED dienasgaismas
- Priekšējie miglas luktri ar statiskajām līkumgaismām
- Priekšējo lukturu apskalotāji

WXF ○ 255

Audio / navigācijas un multivides sistēmas

Skaņas sistēma "DYNAUDIO Contour"
- 8 kanālu digitālais pastiprinātājs
- 8 skaļruņi
- 300 W kopējā skaņas jauda

9VE ○ 581

Multifunkcionāls krāsu displejs "Premium" 9Q4 ○ 218

Savienojamība

App Connect funkcija 9WX ○ 269

Klimata un apsildes sistēmas

Papildus vadības elementi Climatronic sistēmai 2. sēdekļu rindā PH4 ○ 127

Elektriski vadāma stikla jumta lūka PFU ○ 1 249

Autonomā apsilde un ventilācija ar tālvadību un laika iestatīšanu PW9 ○ 1 462

Sharan : Papildaprīkojums
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Interjera apdare un sēdekļi

Sporta dizaina komforta sēdekļi priekšā ar 12-punktu elektrisku regulāciju
- Priekšējie sēdekļi ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkcija vadītāja sēdeklim
- Elektriska muguras komforta regulācija
- Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju
- Grīdas apgaismojums priekšējiem un aizmugurējiem sēdekļiem
- Bez sīklietu novietnēm zem priekšejiem sēdekļiem

Tikai ar WL8

WB2 ○ 753

Ādas "Vienna" apdare 
- Sēdekļi ar "Vienna" ādas apdari

WL8 ○ 2 130

Septiņu sēdvietu pakete
- 3 atsevišķas sēdvietas ar ISOFIX stiprinājuma vietām sēdekļu otrajā un 2 trešajā rindā, ar "Easy Fold" funkciju
- Brīdinājuma skaņas signāls par nepiesprādzētām drošības jostām aizmugurē

WG4 ○ 818

1 bērnu sēdeklis otrajā sēdekļu rindā QA2 ○ 243

2 bērnu sēdekļi otrajā sēdekļu rindā QA6 ○ 477

Funkcionalitāte un cits aprīkojums

Elektriska bagāžas nodalījuma vāka atvēršana un aizvēršana 4E7 ○ 570

Atlokāms piekabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu 1M6 ○ 939

Sudraboti jumta reliņi 3S1 ○ 414

Smēķētāju aprīkojums
- Pelnu trauks un cigarešu aizsmēķējamais salona priekšpusē un aizmugurējā daļā
- Izņemama gružu tvertne aizmugurē

9JB ○ 35

Bagāžas nodalījumu atdalošais tīkls 3CX ○ 229

Bagāžas stiprināšanas tīkls 6M3 ○ 76

Manuāli vadāmas aizmugurējo durvju stiklu žalūzijas 3Y7 ○ 109

Stāvvietā novietošanas palīgs "Park Assist" 7X5 ○ 260

Atpakaļskata kamera KA2 ○ 385

Automātiska automašīnas aizmugures līmeņa regulācija
Ne ar WDD

1JH ○ 776

Adaptīva piekares regulēšana WDD ○ 1 020

Garantija

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ 755

Sharan : Papildaprīkojums

 bāzes aprīkojums             papildaprīkojums


