Sharan Highline 1,4 TSI 6DSG
Kód vozu FVNBG2

Cena
Sharan Highline 1,4 TSI 6DSG
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Celková cena

1 293 499,99 Kč
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Motor
1395 cm2 Přední pohon Aut. DSG6
Výkon 110 kW / 150 PS
Benzin:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 8,80 l/100km
Emise CO2 - kombinované: 200 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 200 g/km
Emise NOx: 0,0224 g/km

Vnější lak
šedá

Šedá Indium metal

Potah sedadel
Čalounění: Titanově černá
Přístrojová deska: Titanově černá
Koberce: Titanově černá
Potah: Titanově černá
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18 600,- Kč

Výbavy
Rádio "Composition Media"
- 6,5" barevný dotykový displej - 8 reproduktorů - CD přehrávač - FM/AM příjem - slot na
SD kartu - USB - Bluetooth handsfree - Aux-in zdířka
Rádio "Composition Media"
- 6,5" barevný dotykový displej - 8 reproduktorů - CD přehrávač - FM/AM příjem - slot na
SD kartu - USB - Bluetooth handsfree - Aux-in zdířka
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu
Palubní literatura v českém jazyce
Elektronický stabilizační systém ESP
- hydraulický brzdový asistent - ABS plus, EDS, ASR, MSR
Posilovač řízení
- s proměnlivým účinkem v závislosti na rychlosti
Odkládací kapsy a sklopné stolky
- na zadní straně předních sedadel
Sedadlo spolujezdce zcela sklopné
- opěradlo sedadla zcela sklopné
Sedadlo řidiče i spolujezdce
výškově nastavitelné - elektrické nastavení sklonu opěradla u řidiče
Podélné střešní nosiče
- stříbrně eloxované
Sportovní komfortní sedadla vpředu
Kryt zavazadlového prostoru
- zatažitelný a odnímatelný - manuálně
Vyhřívaná přední sedadla
Čelní sklo snižující průnik hluku
- termoizolační
Elektrické dětské pojistky
pro zadní dveře, ovladatelné u řidiče
Tepelně izolující tónovaná skla
- v zeleném odstínu - postranní a zadní skla
Vnitřní zpětné zrcátko
- s automatickou clonou
2 držáky nápojů v každé řadě
- vpředu zakrytelné
Odkládací prostor s víkem na přístrojové
desce
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- možnost deaktivace u spolujezdce - kolenní airbag řidiče
Odklací schránky v prostoru pro nohy
- vlevo a vpravo v 2.řadě
Chromované lišty bočních oken
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Výbavy
Zadní 3 sedadla s Isofix
- příprava pro upevnění 3 dětských sedaček na sedadlech druhé řady - 3 samostatná
sedadla v druhé řadě sedadel, posuvná a sklopná s funkcí Easy Fold - možnost nastavení
sklonu opěradla
Dekor interiéru "Piano Black"
- dekorace přístrojové desky - dekorace obložení dveří vpředu
Vnější zpětné zrcátko na straně
spolujezdce - asferické
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
- s osvětlením
Aktivní přední opěrky hlavy
- nastavitelné podélně a výškově - integrovaná tlačítka pro odjištění
Středová loketní opěrka vpředu
Systém sledování okolí
- Front Assist - City Brake
Osvětlení prostoru pro nohy
Vnější zpětná zrcátka
- elektricky nastavitelná a vyhřívaná - na straně řidiče asferické
Elektronický imobilizér
12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Start-Stop systém
- rekuperace kinetické energie při brždění
Emisní norma EU6
2 uzavíratelné přihrádky ve stropě
Bederní opěrky vpředu
- u řidiče el. nastavitelná - u spolujezdce manuálně nastavitelná
Parkovací senzory Park Pilot
- senzory vpředu a vzadu - zobrazení na displeji
Halogenové přední světlomety
- s denním svícením
Automatický spínač světlometů
- denní svícení - Coming/Leaving home - vnitřní zpětné zrcátko s aut. clonou - dešťový
senzor - osvětlení prostoru pro nohy
Dešťový senzor
8 reproduktorů
- 4 vpředu a 4 vzadu
Vnitřní osvětlení
- s opoždeným zhasínáním a ztmíváním - 2 lampičky na čtení vpředu a vzadu
Dvojitá koncová světla
- brzdové světlo LED
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Výbavy
ACC - automatická regulace odstupu

od vpředu jedoucího vozu do 160km/h - s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a
varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce zastavení vozu - funkce City nouzové brzdění (do 30km/h)
Koncové mlhové světlo
Mlhové světlomety
- se statickým odbočovacím světlem
Dvoutónový klakson
Nekuřácké provedení
- odkládací prostor ve středové konsole vpředu - odkládací prostory v zadních dveřích
Signalizace nezapnutých bezpečn. pásů
- akustická a světelná
Výstraha nezapnutí bezpečnostních pásů
- zvuková a světelná výstraha při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu
Palubní počítač Premium
s barevným displejem - funkční rozšíření palubního počítače o možnost nastavení
nezávislého vodního topení, rychlostního limitu pro zimní pneu, paketu světla a výhled,
hodin, volby jazyka a jednotek
12V zásuvka
Telefonní rozhraní
Systém sledování únavy řidiče
vyhodnocováním pohybu volantu
5místné provedení
Zadní dveře vpravo i vlevo posuvné
LED osvětlení SPZ
Potahy sedadel
- středový pruh Alcantara - boky v kožence - 5místné provedení
ACC - automatická regulace odstupu
od vpředu jedoucího vozu do 210 km/h - s funkcí Front Assist - zkrácení brzdné dráhy a
varování při nebezpečném snížení odstupu - funkce zastavení vozu (pouze u vozu s DSG)
- funkce City - nouzové brzdění (do 30 km/h) - tempomat
Blind Spot Senzor
- systém hlídání mrtvého úhlu vnějšího zpětného zrcátka - výstraha při nebezpečí vzniku
kolize při změně jízdního pruhu - v kombinaci s Parkassistem zabraňuje vzniku kolize při
vyparkování - Lane assist
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Výbavy
Navigace "Discover Media"
- 6,5" barevný dotykový display - Bluetooth - 4 reproduktory vpředu, 4 vzadu - CD
přehrávač - navigační data pro Evropu na SD kartě - Car-Net "Guide & Inform" - připojení
mobilního zařízení - Volkswagen Media Control - od modelového roku 2020
Nádoba na odpadky
- vyjímatelná
Chromované orámování
- spínače světlometů - panelu pro ovládání vnějších zpětných zrcátek a oken
Odkládací přihrádky pod předními sedadly
Rozpoznávání dopravních značek
pomocí kamery - rozšíření navigace "Discover Media"
Digitální rádiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání - závislý na síle signálu v daném místě
Přístrojová deska
- elektronický tachometr - počítadlo celkových a denních kilometrů - otáčkoměr
2x USB
- USB port vpředu - USB vzadu pro napájení - funkční také s IPhone
Elektromechanická parkovací brzda
- s funkcí Auto Hold
Automatická klimatizace Climatronic
- automatická regulace - 3zónová teplotní regulace - klimatizovaná přihrádka
spolujezdce
Zimní paket
- vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla - vyhřívané přední sedadla
Rádio "Composition Media"
- 6,5" barevný dotykový displej - 8 reproduktorů - CD přehrávač - FM/AM příjem - slot na
SD kartu - USB - Bluetooth handsfree - Aux-in zdířka - Telefonní rozhraní
Rádio "Composition Media"
- 6,5" barevný dotykový displej - 8 reproduktorů - CD přehrávač - FM/AM příjem - slot na
SD kartu - USB - Bluetooth handsfree - Aux-in zdířka - Telefonní rozhraní
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Výbavy na přání
Tire mobility set

1 399,99 Kč

Tažné zařízení
- výklopné s el. odjištěním

25 500,- Kč

Ochranná sluneční roleta
- pro boční okna vzadu

2 899,99 Kč

Boční airbagy vzadu
- bezpečnostní pásy s předepínači pro vnější sedadla vzadu
Madlo pro lehčí výstup a nástup
- u spolujezdce

800,- Kč

Prodloužená záruka 3 roky/60.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

6 799,99 Kč

Zpětná kamera

10 600,- Kč

Easy Open
- dálkově ovladatelné elektrické otevírání a zavírání pátých dveří
- otevírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním
nárazníkem - bezklíčové odemykání Keyless včetně
bezklíčového startování

28 399,99 Kč

18" kola z lehké slitiny Toulon
- Volkswagen R - rozměr 7,5 J x 18 - pneumatiky 225/45 R18 leštěný povrch - bezpečnostní šrouby

21 900,- Kč

Nezávislé topení
- s dálkovým ovládáním

41 200,- Kč

Dynamic Light Assist
- regulace dálkových světlometů umožňující trvalé použití
dálkových světel bez oslňování vozu v protisměru - částečné
clonění pomocí maskovací funkce

11 800,- Kč

1 integrovaná dětská sedačka vpravo
- s bočním držením a hlavovou opěrkou - pro děti od 3 let - v
druhé řadě sedadel - vyklopitelné

6 700,- Kč

Slevový kod - Comfort View
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9 800,- Kč

-39 800,- Kč

Akční paket Space+
- 7místné provedení - 3 samostatná sedadla v 2. řadě sedadel 2 samostatná sedadla v 3. řadě sedadel - nastupování Easy
Entry - příprava pro připevnění dětských sedaček Isofix předepínače bezpečnostních pásů - zvuková a světelná výstraha
při nezapnutí bezpečnostních pásů vpředu a vzadu -Samostatné
ovládání klimatizace v druhé řadě - Climatronic s automatickou
regulací v druhé řade a u 6/7 místného provedení -Elektrické
ovládání posuvných dveří - otevírání a zavírání bočních dveří

56 400,20 Kč

Paket Sport 2 včetně DCC
- Adaptivní regulace podvozku DCC - režim Sport, Comfort nebo
Normal - Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná a
vyhřívaná, s pamětí - automatické naklonění vnějšího zpětného
zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky - odpadají přihrádky
pod předními sedadly a sedadlo spolujezdce zcela sklopné boční okna vzadu a zadní okno ztmavené 65% absorpce světla sportovně komfortní sedadla vpředu - elektricky nastavitelná
sedadla ve 12 směrech, u řidiče s pamětí - bederní opěrky
vpředu elektricky nastavitelné - masážní funkce na straně řidiče

45 500,10 Kč

Výbavy na přání
Bi-xenonové světlomety
- potkávací i dálková světla - dynamicky reagující na směr jízdy automatická regulace sklonu - ostřikovače světlometů

37 100,- Kč

Řídící kód

0,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

1.4 Benzin 95

Výkon

110 kW 150 PS

Zdvihový objem

1395 cm2

Převodovka

Aut. DSG6

Pohon

Přední pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

7

Celková povolená hmotnost

2480 kg

Pohotovostní hmotnost

1827 kg

Skutečná hmotnost

1923 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Benzin)

8,80 l/100km

Emise CO2 - kombinované

200 g/km

Emise NOx

0,0224 g/km

VIN

WVWZZZ7NZMV006381

Prodejce
CB Auto Tábor
Soběslavská 2985
39005 Tábor
393 033 973
vw.tabor@cb-auto.cz
https://cbauto-tabor.porschegroup.cz
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