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Sharan.  
Nie ważne gdzie. Ważne jak!
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Z klasą! Sharan.  
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Wyposażenie standardowe w wersji Trendline | S     Wyposażenie dodatkowe | O     
Wyposażenie standardowe w wersji Comfortline | C     Wyposażenie standardowe w wersji Highline | H 

Sharan oferuje dużo więcej niż 
przeciętny wielofunkcyjny samochód, 
a jego nowoczesna sylwetka jest 
więcej, niż atrakcyjna.  
Dynamiczna linia zapowiada pełną 
gotowość do podejmowania wyzwań. 
Innowacyjna koncepcja wnętrza 
przekracza najśmielsze oczekiwania.  
Sharan jest najlepszym dowodem  
na to, że funkcjonalne wnętrze  
i olśniewająca prezencja nie muszą się 
wzajemnie wykluczać.

03  Reflektory bi-ksenonowe z funkcją 

dynamicznego i statycznego doświetlania 

zakrętów są wyposażone w światła postojowe  

i dzienne w technologi LED.    | O

04  W Sharanie walory funkcjonalne idealnie 

współgrają z eleganckim wyglądem. Dach 
panoramiczny nie tylko rozjaśnia wnętrze 

samochodu, ale przekłada się na zupełnie 

nową jakość podróżowania. Duża płaszczyzna 

przeszklenia gwarantuje piękne widoki  

01  Duże tylne lampy gwarantują, że Sharan

jest doskonale widoczny przez innych 

uczestników ruchu.    | S

02 Obręcze „Sydney” ze stopu metali lekkich  

7J x 17, z samouszczelniającymi się oponami  

o rozmiarze 225/50 R17.    | O | H
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Wyposażenie



04
05

i przyjemny klimat, a łatwo dostępny przycisk 

obsługi pozwala w wygodny sposób uchylić  

lub otworzyć dach. Zintegrowana z dachem  

i specjalnie wyprofilowana osłona przeciwwietrzna 

sprawia, że nawet podczas szybkiej jazdy 

pasażerowie mogą w pełni cieszyć się słońcem  

i orzeźwiającym powietrzem.    | O

05  Wygodne w obsłudze tylne drzwi 
przesuwne (w opcji elektrycznie sterowane) 

ułatwiają pasażerom wsiadanie oraz 

usprawniają załadunek. Dzięki nim dostęp  

do trzeciego rzędu siedzeń nie stanowi żadnego 

problemu. Drzwi przesuwne zwiększają też 

wygodę zapinania pasów bezpieczeństwa  

w fotelikach najmłodszych pasażerów.    | S
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04  Sharan w wersji Comfortline jest 

wyposażony w komfortowe fotele,  

które dzięki regulacji podparcia odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa, zapewniają wygodę 

nawet podczas długich podróży. Kierownica 

oraz gałka dźwigni zmiany biegów są obszyte 

skórą; auto wyposażone jest także w welurowe 

dywaniki. Funkcjonalność wnętrza gwarantują: 

składane oparcie siedzenia pasażera, 

przestronne szuflady pod regulowanymi  

na wysokość przednimi fotelami i składane 

stoliki w oparciach. Klimatyzacja „Climatronic”, 

czujnik deszczu, czujnik zmierzchu automatycznie 

włączający światła, czy automatycznie 

przyciemniane lusterko wsteczne potwierdzają,  

że Sharan w wersji Comfortline zapewnia komfort 

użytkowania w każdych warunkach.  

Seryjne 16" obręcze aluminiowe „Memphis” 

podkreślają elegancką sylwetkę auta.     | O | C
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01  Aby wszystko, co ważne i niezbędne,

pozostało w zasięgu ręki, przedni podłokietnik 
z regulacją przesuwną i wysokości został 

wyposażony w przestronny schowek.     | O | H

02  Najwyższy komfort podróżowania

zapewniają siedzenia umożliwiające regulację 

przesuwną, wysokości, kąta pochylenia 
oparcia i podparcia odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa.     | O 

03  Przyciski wielofunkcyjnej kierownicy
obszytej skórą pozwalają na wygodną

obsługę systemów radiowo-nawigacyjnych  

lub telefonu komórkowego. Dźwigienki 

umieszczone przy kierownicy gwarantują  

łatwą obsługę przekładni automatycznej  

(dla wersji z DSG).     | O | H
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05  Sharan w wersji Highline to luksus  

w najczystszej postaci. Siedzenia częściowo 

obszyte skórą Alcantara oraz listwy dekoracyjne 

Titansilber oferują najwyższy komfort  

i elegancki wygląd. Ogrzewany, sportowy fotel 

kierowcy posiada funkcję elektrycznej regulacji 

ustawień. W każdym rzędzie siedzeń znajdują 

się praktyczne uchwyty na kubki z napojem. 

Schowki w podsufitce i desce rozdzielczej 

pozwalają optymalnie zagospodarować 

przestrzeń. Estetykę wnętrza podkreślają: 

trójramienna kierownica wielofunkcyjna i gałka 

dźwigni zmiany biegów, obszyte skórą.  

Sharan w wersji Highline wyposażony jest także 

w tempomat, komputer pokładowy MFA Plus 

(informujący m. in. o średnim zużyciu paliwa, 

temperaturze zewnętrznej i czasie jazdy),  

światła przeciwmgielne, chromowane relingi 

dachowe, czy 17" obręcze ze stopu metali 

lekkich „Sydney”.     | H

Wyposażenie standardowe w wersji Trendline | S     Wyposażenie dodatkowe | O     
Wyposażenie standardowe w wersji Comfortline | C     Wyposażenie standardowe w wersji Highline | H 
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01  W wersji 5-miejscowej Sharan imponuje 

przestrzenią bagażową o pojemności 885 litrów.

Po złożeniu oparć tylnego rzędu siedzeń 

pojemność ta wzrasta do nawet 2430 litrów.      
| S

02  Pakiet schowków obejmuje takie

praktyczne elementy wyposażenia, jak dwa 

schowki w podłodze, dwa uchwyty na kubki  

w drugim rzędzie siedzeń, przenośny pojemnik 

na śmieci czy składane stoliki w oparciach 

przednich siedzeń.      | C  | H

03  Funkcja Easy Entry, dostępna  

w 7-miejscowej wersji Sharana, umożliwia 

szybkie złożenie oparcia siedzeń drugiego 

rzędu i przesunięcie siedzenia do przodu.  

Dzięki temu rozwiązaniu pasażerowie 

podróżujący w trzecim rzędzie mogą wygodnie 

zająć miejsce w samochodzie. Gdy autem 

podróżuje pięć osób siedzenia trzeciego rzędu 

można łatwo złożyć jednym ruchem ręki. 

Powstała w ten sposób płaszczyzna znacznie 

zwiększa przestrzeń bagażową. Maksymalną 

pojemność bagażnika w Sharanie uzyskuje się 

poprzez złożenie oparć drugiego i trzeciego 

rzędu siedzeń oraz oparcia przedniego fotela 

pasażera.      | O
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03
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Wyposażenie standardowe w wersji Trendline | S     Wyposażenie dodatkowe | O     
Wyposażenie standardowe w wersji Comfortline | C     Wyposażenie standardowe w wersji Highline | H 

04 05
0604  Wygodny i uniwersalny bagażnik w wersji 

7-miejscowej oferuje, w zależności od układu 

siedzeń, przestrzeń bagażową o pojemności  

od 300 do 2297 litrów.      | O

05  Wygodne rozwiązanie – klapę bagażnika 

można elektrycznie otwierać i zamykać z wnętrza 

auta.      | O

06  System zarządzania przestrzenią 
bagażową pozwala na optymalne 

przygotowanie samochodu do podróży.  

Składa się z dwóch pasów stabilizujących 

bagaż, uchwytów mocujących, dwóch prowadnic 

w podłodze oraz siatki stabilizującej.      | O
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01  Klimatyzacja automatyczna „Climatronic” 
umożliwia niezależną regulację temperatury  

dla kierowcy i pasażerów. Dzięki opcjonalnemu,

oddzielnemu panelowi obsługi również 

pasażerowie z tyłu mogą dostosować 

temperaturę do swoich potrzeb.      | S

02  System nawigacji satelitarnej RNS 510  

z odtwarzaczem płyt CD i plików MP3  

jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, 

umożliwiający czytelną prezentację map.  

System posiada również twardy dysk  

o pojemności 30 GB, gniazdo do odczytu 

kart SD oraz praktyczne złącze AUX-IN, 

pozwalające na podłączenie zewnętrznych 

urządzeń, takich jak odtwarzacz MP3.      | O

03  Bardzo wygodnym rozwiązaniem są 

elektrycznie otwierane i zamykane drzwi 
boczne, którymi z wnętrza auta można łatwo 

sterować za pomocą przycisku.      | O

Wyposażenie standardowe w wersji Trendline | S     Wyposażenie dodatkowe | O     
Wyposażenie standardowe w wersji Comfortline | C     Wyposażenie standardowe w wersji Highline | H 

01
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04  System Start-Stop umożliwia bardziej 

ekonomiczną i ekologiczną jazdę. Stając  

na czerwonym świetle lub w korku ulicznym 

wystarczy wcisnąć sprzęgło i zwolnić bieg, by silnik 

samoczynnie się wyłączył. Ponowne naciśnięcie 

sprzęgła automatycznie uruchamia silnik.      | S

05  Kamera cofania „Rear Assist” przekazuje  

na ekran systemu radiowego obraz najbliższego 

obszaru za pojazdem, umożliwiając precyzyjne  

i bezpieczne zaparkowanie.  

Urządzenie ułatwia też mocowanie przyczepy 

(dostępne tylko w połączeniu z systemem radiowym 

„RCD 510” oraz systemem nawigacji satelitarnej 

„RNS 315” lub „RNS 510”.      | O
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06  Logo „BlueMotion Technology”  

na pokrywie bagażnika potwierdza, że Sharan  

to najoszczędniejszy samochód w swojej klasie.  

Do obniżenia zużycia paliwa przyczyniają się  

ściśle ze sobą współpracujące systemy  

i urządzenia, takie jak system start-stop czy hamulec 

rekuperacyjny odzyskujący energię w czasie 

hamowania. Tym samym technologia BlueMotion 

obniżając wydatki na paliwo – chroni nie tylko 

środowisko, ale i budżet właściciela samochodu.        

07  Czołowe i boczne poduszki powietrzne  

dla kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne
obejmujące wszystkie siedzenia zapewniają 

bezpieczeństwo pasażerom Sharana. Bezpieczeństwo 

kierowcy zwiększa dodatkowo poduszka powietrzna 
chroniąca kolana. W przypadku kolizji poduszki 

aktywują się i wypełniają gazem w ciągu ułamków 

sekundy.      | S

08  Elektroniczny system kontroli stabilności
jazdy (ESP), ingerujący w razie niebezpieczeństwa

w układ hamowania i układ sterowania silnikiem, 

pozwala na bezpieczne przywrócenie właściwego 

toru jazdy.      | S

09  Najnowszy Asystent parkowania „Park 
Assist” pozwala sprawnie wykonać manewr  

w prostopadłych lub równoległych do drogi 

lukach parkingowych. Asystent rozpoznaje 

miejsce wystarczające do zaparkowania  

i automatycznie kieruje samochodem.      | O

10  Automatyczna skrzynia biegów DSG
stanowi krok milowy w rozwoju nowoczesnych 

przekładni. Zmiana biegu odbywa się w ciągu 

zaledwie kilku setnych sekundy w sposób 

niemal nieodczuwalny dla kierowcy i bez utraty 

momentu obrotowego.      | O
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Dla jednych ważne jest, by móc 
wygodnie przewozić np. rowery, innym 
najbardziej zależy na wyróżniającym 
się wyglądzie samochodu. 
Volkswagen daje takie możliwości. 
Równolegle z powstawaniem Sharana 
konstruktorzy tworzyli, rozwijali  
i testowali odpowiednie do niego 
akcesoria. Dzięki temu wszystkie 
Oryginalne akcesoria Volkswagen® 

cechuje nie tylko najwyższa jakość, 
maksymalna funkcjonalność oraz 
bezpieczeństwo użytkowania,  
ale przede wszystkim idealne 
dopasowanie techniczne i stylistyczne 
do samochodu. Wszystko w myśl 
zasady – samochód jest tak doskonały, 
jak doskonała jest najmniejsza jego 
część.  
Pełnych informacji na temat szerokiej 
oferty Oryginalnych akcesoriów 
Volkswagen® udzielą Państwu 
Partnerzy Serwisowi Volkswagena. 

Oryginalne akcesoria
Volkswagen®

01
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01  Wysokiej jakości oryginalne rozwiązania 

transportowe to gwarancja komfortu  

i bezpieczeństwa w podróży. Belki na relingi 

umożliwiają mocowanie różnego rodzaju 

przystawek. Są stabilne, lekkie, ale przede wszystkim 

szybkie w montażu do relingów dachowych 

Sharana. Dzięki innowacyjnemu systemowi DuoLift 

bagażniki dachowe wygodnie otwierają się  

z dwóch stron. Aerodynamiczne, wykonane  

z trwałych materiałów w 3 różnych rozmiarach 

(pojemność 310, 340 i 460 litrów) dostosowane 

na każdą okazję. Trzypunktowy zamek centralny 

zapewnia dodatkową ochronę przed kradzieżą.

02 03

05

04

02  Metalowa siatka oddzielająca bagażnik  

od kabiny pasażerskiej stanowi idealne 

zabezpieczenie przed przemieszczaniem się  

bagażu do kabiny podczas gwałtownego 

hamowania. Łatwy i wygodny montaż  

pomiędzy górną krawędzią tylnej kanapy,  

a sufitem. Nie wymaga dodatkowych wierceń,  

co umożliwia szybkie wymontowanie bez 

pozostawiania śladów.  

W ofercie jest również dodatkowa siatka 

dzieląca przestrzeń bagażową dostępna 

zarówno dla 5 i 7-miejscowych wersji Sharana.

03  Rowery bez problemu można przewozić  

na bagażniku montowanym do tylnej klapy. 

Aluminiowa konstrukcja profilu idealnie 

współgra z linią samochodu. Wyposażony  

w zabezpieczenie antykradzieżowe.

04  Wanna bagażnika z dowolnie 

konfigurowanymi przegrodami i pokrywą.  

Zabezpiecza przed brudem, odporna  

na przenikanie płynów i kwasów. Idealnie 

dopasowana do bagażnika Sharana, 

zapobiega przesuwaniu towarów podczas 

transportu. Wysoki rant zapobiega przenikaniu 

nieczystości oraz wilgoci.

05  Dotykowy zestaw Bluetooth oferuje 

najwyższy komfort obsługi oraz maksymalne 

bezpieczeństwo. Sterowanie komendami 

słownymi oraz obsługa poprzez ekran dotykowy 

umożliwiają wygodne posługiwanie się 

telefonem komórkowym podczas jazdy.
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Wybrane elementy wyposażenia standardowego

Wyposażenie standardowe w wersji TRENDLiNE

Zewnętrzne
– drzwi tylne przesuwne,     
– kierunkowskazy boczne (LED) zintegrowane w obudowach lusterek,
– kierunkowskazy przednie zintegrowane w reflektorach głównych, 
– obręcze stalowe 6,5 J x 16,
– opony 205/60 R16, samouszczelniające się,
– reflektory główne, halogenowe,
– szyba przednia z folią tłumiącą akustycznie,   
– szyby termoizolujące,      
– zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia.

Wewnętrzne
– fotel kierowcy z regulacją wysokości,    
– kierownica 3-ramienna z tworzywa sztucznego,   
– lusterka „Make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, 
– lusterko wsteczne, przyciemniane,
– obramowanie przełącznika świateł, włącznika świateł awaryjnych, chromowane, 
– podłokietnik z przodu regulowany wzdłużnie i na wysokość ze schowkiem,  
– roleta bagażnika z możliwością demontażu, 
– schowek na środku deski rozdzielczej, otwarty,
– schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany, z funkcją chłodzenia,
– schowek w konsoli dachowej, podwójny, zamykany,
– schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje i gniazdem 12V,
– schowki w bocznych ściankach bagażnika,
– schowki w podłodze bagażnika (tylko w wersji 5-miejscowej),
– siedzenia z tyłu, pojedyncze, przesuwane z funkcją łatwego składania „EasyFold”,
– tapicerka siedzeń „Move”,
– uchwyty na torby w bagażniku,
– wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i drzwiach „Chrom matt”,
– zaczepy do mocowania bagażu w bagażniku.

Bezpieczeństwo
– dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera,
– ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania  
 i stabilizacją toru jazdy przyczepy,
– Isofix – przygotowanie do montażu 3 fotelików dla dzieci w drugim rzędzie,
– kierunkowskazy z automatycznym włączaniem podczas awaryjnego hamowania, 
– kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla przednich foteli z sygnałem dźwiękowym,
– pasy bezpieczeństwa, trzypunktowe dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami, 
– poduszki powietrzne (7): czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera z przodu,  
 kurtyny powietrzne na całej długości samochodu, poduszka kolanowa kierowcy,  

– sygnalizator spadku ciśnienia w oponach,
– światełka odblaskowe w przednich drzwiach,
– zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser),
– zabezpieczenie przed otwarciem tylnych drzwi i okien, elektryczne.
   

Elektryczne i funkcjonalne
– centralny zamek, zdalnie sterowany,
– gniazdo 12 V w bagażniku,
– hamulec postojowy, elektryczny (dla samochodow z DSG z funkcją AutoHold),  
– klimatyzacja „Climatronic”, regulowana automatycznie, 3-strefowa,   
– kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach,   
– komputer pokładowy MFA,
– kontrolka braku płynu do spryskiwaczy,
– kontrolka niezamkniętych drzwi i klapy bagażnika,
– lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lewe lusterko asferyczne,  
– oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem, dwie lampki do czytania z tyłu,  
– system radiowy RCD 310 z 8 głośnikami,
– system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania*,
– system Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju*,
– szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu,
– światła do jazdy dziennej,
– wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne – zależne od prędkości  
 samochodu.   
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Dodatkowe w stosunku do wersji Trendline elementy wyposażenia 
standardowego w wersji COMFORTLiNE
     
– czujnik deszczu,
– czujnik zmierzchu – automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming/Leaving Home,
– dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu,
– fotel pasażera z regulacją wysokości i składanym oparciem,
– fotele przednie sportowo-komfortowe z regulacją odcinka lędźwiowego oraz pochylenia oparcia,  
 dla kierowcy elektryczną; w oparciach składane stoliki i kieszenie,
– gałka drążka zmiany biegów obszyta skórą,
– kierownica obszyta skórą,
– listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i przednich drzwiach „Triangle Titan”,
– listwy dookoła szyb bocznych i obramowanie wlotu powietrza do chłodnicy w zderzaku,   
 chromowane,
– lusterka „Make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera, podświetlane,
– lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane,
– obręcze ze stopu metali lekkich „Memphis” 6,5 J x 16",
– opony 215/60 R16, samouszczelniające się,
– relingi dachowe, czarne,
– schowek w konsoli dachowej, zamykany,
– schowek w konsoli środkowej z przodu z dwoma miejscami na napoje zamykany,
– schowki w podłodze za przednimi fotelami,
– szuflady pod przednimi siedzeniami,
– tapicerka siedzeń „Bridge”,
– tempomat,
– uchwyty na napoje z tyłu, zamykane.

* obecnie niedostępne w wersji z silnikiem 2.0 TSI 200 KM.

Dodatkowe w stosunku do wersji Trendline elementy wyposażenia 
standardowego w wersji HiGHLiNE
    
– automatyczna blokada drzwi po rozpoczęciu jazdy,
– czujnik deszczu,
– czujnik zmierzchu – automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming/Leaving Home,
– dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu,
– fotel pasażera z regulacją wysokości i składanym oparciem,
– fotele przednie podgrzewane,
– fotele przednie sportowo-komfortowe, w środkowej części pokryte skórą Alcantara,  
 z regulacją odcinka lędźwiowego oraz pochylenia oparcia, dla kierowcy elektryczną;  
 w oparciach składane stoliki i kieszenie,
– gałka drążka zmiany biegów obszyta skórą,
– kierownica multifunkcyjna obszyta skórą (dla samochodów z DSG z funkcją Tiptronic),
– komputer pokładowy MFA Plus,
– lampki ostrzegawcze w drzwiach,
– listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej i przednich drzwiach „Titansilber”,
– listwy dookoła szyb bocznych i obramowanie wlotu powietrza do chłodnicy  
 w zderzaku, chromowane,
– lusterka „Make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera,    
 podświetlane,
– lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane,
– obręcze ze stopu metali lekkich „Sydney” 7J x 17",
– opony 225/50 R17, samouszczelniające się,
– oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu,
– reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów,
– relingi dachowe, chromowane,
– schowek na środku deski rozdzielczej, zamykany,
– schowek w konsoli dachowej, zamykany,
– schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje zamykany,
– schowki w podłodze za przednimi fotelami,
– spryskiwacze szyby przedniej z podgrzewanymi dyszami,
– szuflady pod przednimi fotelami,
– tempomat,
– uchwyty na napoje z tyłu, zamykane.
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Charakterystyka techniczna wybranych wersji silnikowych

1.4 TSi 1.4 TSi 2.0 TDi-CR 

Silnik Rodzaj silnika: 4 cyl. benzynowy 4 cyl. benzynowy 4 cyl. wysokoprężny

Pojemność, l/cm3 1,4/1390 1,4/1390 2,0/1968

Moc maksymalna, kW(KM) przy obr./min 110(150)/5800 110(150)/5800 103(140)/4200

Maks. moment obr., Nm przy obr./min 240/1750-4000 240/1750-4000 320/1750-2500

Poziom emisji spalin EURO 5 EURO 5 EURO 5

Skrzynia biegów Seryjnie manualna, 6-biegowa autom. DSG 6-stopniowa manualna, 6-biegowa

Osiągi Prędkość maksymalna, km/h 197 197 194

Przyspieszenie 0-80/0-100 km/h, s 6,9/10,7 6,6/9,9 7,7/10,9

Zużycie paliwa, l/100 km Rodzaj paliwa benzyna bezołowiowa
min. 95 okt.1, 2

benzyna bezołowiowa
min. 95 okt.1, 2

olej napędowy o min.
liczbie cetanowej 513

W cyklu miejskim 9,2 9,4 6,8

Poza miastem 6,1 6,6 4,8

Średnio 7,2 7,6 5,5

Poziom emisji CO2 g/km 167 178 143

Wymiary Dł./szer./wys., mm                                            4854/1904/1720 (1740)*

Pojemność bagażnika, l                                            wersja 5-miejscowa 885-24304

                                           wersja 7-miejscowa 300-22974

Koła Obręcze                                            6,5 J x 16" stalowe z kołpakami (Trendline)
                                           6,5 J x 16" ze stopu metali lekkich „Memphis” (Comfortline)
                                           7 J x 17" ze stopu metali lekkich „Sydney” (Highline)

Opony                                            205/60 R 16 samouszczelniające się (Trendline)
                                           215/60 R 16 samouszczelniające się (Comfortline)
                                           225/50 R 17 samouszczelniające się (Highline)
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**  z relingami dachowymi

1  Użycie zwykłej benzyny bezołowiowej (min. 91 oktan) zamiast benzyny bezołowiowej 95 oktan może  
 spowodować obniżenie osiągów silnika.
2  Przy zastosowaniu benzyny bezołowiowej (min. 95 oktan) w miejsce benzyny bezołowiowej 98 oktan  
 należy liczyć się z obniżeniem osiągów silnika.
3  Użycie paliwa RME oraz FAME (Biodiesel) nie jest dopuszczalne.
4  Objętość bagażnika przy złożonych siedzeniach.

Poza wielkością zużycia paliwa, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej 
mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem 
cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.  
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest 
dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów.

Parametry techniczne prezentowane w tym wydawnictwie mogą ulec zmianie. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Przedstawione w tym katalogu pojazdy są częściowo z wyposażeniem dodatkowym, dostępnym  
za dopłatą. Na temat specyfiki danego kraju, informacji udzieli miejscowy Partner Volkswagena.
Wszelkie prawa zastrzeżone. DSG®, TDI® i TSI® są zastrzeżonymi nazwami towarowymi Volkswagen AG 
oraz innych podmiotów Grupy Volkswagen w Niemczech i innych państwach. 

Faktu, że jakaś nazwa w tym dokumencie nie występuje ze znakiem ®, nie należy interpretować, że nie jest 
ona zarejestrowanym znakiem towarowym i/lub użyta być mogła bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen 
AG. Volkswagen przyjmuje i zajmuje się utylizacją starych pojazdów. Wszystkie samochody Volkswagen są 
ekologicznie zdatne do utylizacji i przy spełnieniu ustawowych wymogów mogą zostać darmowo zwrócone.

2.0 TDi-CR 2.0 TDi-CR 2.0 TDi-CR 

4 cyl. wysokoprężny 4 cyl. wysokoprężny 4 cyl. wysokoprężny

2,0/1968 2,0/1968 2,0/1968

103(140)/4200 125(170)/4200 125(170)/4200

320/1750-2500 350/1750-2500 350/1750-2500

EURO 5 EURO 5 EURO 5

autom. DSG 6-stopniowa manualna, 6-biegowa autom. DSG 6-stopniowa

191 210 210

7,7/10,9 6,7/9,5 6,6/9,8

olej napędowy o min.
liczbie cetanowej 513

olej napędowy o min.  
liczbie cetanowej 513

olej napędowy o min.  
liczbie cetanowej 513

6,9 7,3 6,7

5,0 5,0 5,4

5,7 5,8 5,9

149 152 154

                                           4854/1904/1720 (1740)*

                                           wersja 5-miejscowa 885-24304

                                           wersja 7-miejscowa 300-22974

                                           6,5 J x 16" stalowe z kołpakami (Trendline)
                                           6,5 J x 16" ze stopu metali lekkich „Memphis” (Comfortline)
                                           7 J x 17" ze stopu metali lekkich „Sydney” (Highline)

                                           205/60 R 16 samouszczelniające się (Trendline)
                                           215/60 R 16 samouszczelniające się (Comfortline)
                                           225/50 R 17 samouszczelniające się (Highline)
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