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Sharan är den perfekta följeslagaren för en aktiv livsstil – förpackad i elegant design och full av innovationer. Här finns plats för den stora familjen, 
 vännerna, barnens kompisar och skrymmande packning. Skjutdörrar gör det enkelt på trånga parkeringar. Bilen har fem, sex eller sju fullstora sittplatser 
beroende på  utrustningsnivå. Fäll stolarna och du får upp till 2 297 liter bagageutrymme med ett lättlastat golv. Kraften kommer från de effektiva TSI-  
och TDI-motorerna som tillsammans med DSG-lådan ger låg förbrukning och låga utsläpp. Upptäck Sharan, en mästare i flexibilitet och komfort.

Storheten sitter i detaljerna.



Klädslar
Tygklädsel Move

Titanium Black

Tygklädsel Bridge

Sportkomfortstolar med delläder/Alcantara

Läderklädsel Vienna (mot tilläggskostnad)

Läderklädsel Vienna (mot tilläggskostnad)

Titan Black

Titan Black

Titan Black 

Titan Black 

Titan Black/Buffalo

Titan Black/Buffalo

Palladium Grey  

Palladium Grey  Corn Silk Beige

Metallic-lacker (6.500:–)

Silver Leaf Pantheon Grey Indium Grey Toffee BrownNight BlueReflex Silver

Solida lacker (standard) Pärleffekt-lacker (6.500:–)

Candy White Urano Grey Deep Black

Lacker

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack- och klädselkombinationer.

Sharan masters

Sharan GT

Sharan

Samtliga modeller
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• Färddator
• Förarstol med höjdinställning
• Förvaringsfack i alla dörrar,  hållare 

för 1,5 liters flaskor och atlas i fram-
dörrarna

• Förvaringsfack i takkonsol
• Förvaringsfack på  instrumentpanelen
• Gröntonat värmeskyddsglas
• Handskfack, belyst och låsbart med 

kylmöjlighet 
• Handtag och ytterbackspeglar, 

 lackerade i bilens färg
• Instrumentbelysning, vit med röd 

nattdesign för manöver knappar och 
vred

• Insynsskydd, utdrag- och urtagbart
• Komfortblinkers, lätt touch på spaken 

ger tre blinkningar
• Kupébelysning fram och bak med 

fördröjningsautomatik samt två 
 läslampor fram

• Kylargrill, svart med kromlister 
på lamellerna

• Ljusströmställare och varnings-
blinkers, kromade

03 Luftkonditionering, AC
• Läderratt, tre-ekrad

04  Mittarmstöd fram, ställbart i höjd 
och längsled

• Mugghållare fram, förvarings-
fack i mittkonsol bak

• Radio RCD 210 med 4 högtalare 
och CD-spelare

• Ratt, ställbar i höjd- och längsled
• Servostyrning, elektromekanisk 

och hastighetsberoende 
(Servotronic)

• Skjutdörrar bak
• Solskydd med speglar
• Spolarmunstycken, automatiskt 

eluppvärmda
• Start-stoppsystem med broms-

kraftsåtervinning
05  Stålfälg 16"

• Stötfångare, lackerade i bilens 
färg

Utrustning
Sharan
– grundutförande
Standard för TSI 150 BlueMotion Technology, 
TDI 140 BlueMotion Technology och 
TDI 140 4MOTION BlueMotion Technology

Luftkonditionering, AC

03

SHARAN
• 12-voltsuttag i mittkonsol fram och 

i bagageutrymme
01   5-sitsutförande med Easy Fold-

system, baksätena skjutbara i längs-
led, ställbar rygg stödslutning och 
möjlighet att fälla

• AdBlue, reningssystem för TDI 
(transparent lösning som till-
sammans med SCR-katalysatorn 
reducerar kväveoxiderna. 
Räckvidd cirka 1500 mil)

• Backspeglar, eluppvärmda och 
 elektriskt inställbara

• Bagagerumsgolv med förvarings-
fack (enbart vid 5-sits utförande)

• Bakrutetorkare med intervall-
funktion

• Centrallås, fjärrstyrt
• Dekorpanel Krom matt för instru-

mentpanel och framdörrar
• Elektronisk parkeringsbroms

02  Elfönsterhissar, fram och bak
• Eluppvärmda framsäten

06  Tygklädsel Move, normalsäten
• Varselljus fram
• Vindruta i akustikutförande för 

ökad komfort
• Väskkrok i bagageutrymme

07  Ytterbackspeglar med integre-
rade LED-blinkers

• Yttertemperaturmätare

SÄKERHET/TRYGGHET
• Barnlås för bakdörrarna, 

 man övrerbart från förardörren
• Bältespåminnare för samtliga 

sittplatser
• Damm- och pollenfilter och 

insats med aktivt kol
• Däcktryckskontroll
• Elektroniskt antisladdsystem 

med ABS och bromsassistent, 
antispinn reglering, elektronisk 
differentialspärr och släp-
vagnsstabilisering

• ISOFIX-fästen för tre barn-
stolar i baksätet

5-sitsutförande5-sitsutförande5-sitsutförande

01

Elfönsterhissar, fram och bak

02
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Förarmiljö Sharan med tygklädsel 
Move Titan Black och dekorpanel 
Krom matt för instrumentpanel och 
dörrar

Strålkastare av halogentyp med 
 strålkastarrengöring

09

Ytterbackspeglar med 
integrerade LED-blinkers

07

Knäkrockkudde

08

Mittarmstöd fram

04

Stålfälg 16"

05

Stöldskyddslarm 

10

08  Knäkrockkudde förarsida
• Krockkuddar för förare och 

 passagerare, passagerarkudden 
urkopplingsbar med nyckel

• Lastöglor, 4 st i bagageutrymmet
• Punkteringsskyddade däck
• Sidokrockskyddsgardiner för fram- 

och baksätespassagerarna samt 
sidokrockkuddar fram

• Startspärr, elektronisk
09  Strålkastare av halogentyp med 

strålkastarrengöring
 10  Stöldskyddslarm med kupéöver-

vakning, bogseringslarm och 
backup horn

• Trepunktsbälten på alla sittplatser, 
de främre med bältessträckare och 
höjdinställning

• Varningsblinkersaktivering vid 
panikbromsning

• Varningsindikering för låg spolar-
vätskenivå

06
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Utrustning
Sharan masters
– utöver grundutförande
Tillval för TSI 150 BlueMotion Technology, 
TDI 140 BlueMotion Technology och TDI 140 
4MOTION BlueMotion Technology

pris:  19.900:– (ord. pris 36.000 kr)

7-sitsutförande med Easy Fold-system samt fällbar passagerarstol

02

Förvaringslådor under 
framstolarna

04

Förvaringsfickor och 
fällbord på  baksidan 
av framsätena

03

3-zons klimatanläggning, Climatonic

01

• Förvaringsfack på instrument-
panelen med lock

03  Förvaringsfickor och fällbord på 
baksidan av framsätena

04  Förvaringslådor under fram stolarna
• Glasögonfack i takkonsol
• Kromade lister kring sidorutor
• Kupébelysning fram och bak 

med fördröjningsautomatik samt 
två  läslampor fram och bak och 
ambiente belysning

• Kylargrill, svart med kromlister 
på lamellerna samt kromat nedre 
luftintag  

05  Lättmetallfälg Memphis 16" 
• Mugghållare fram och bak, för-

varingsfack i mittkonsol bak
06  Multifunktionsläderratt, tre-ekrad 

• Passagerarstol fällbar för ökad 
lastlängd

• Radio RCD 310 med 8 högtalare, 
mp3-funktion, AUX-ingång och 
CD-spelare

• Regnsensor och automatiskt avbländ-
bar innerbackspegel

• Solskydd med belysta speglar
• Sopkorg, urtagbar i höger skjutdörr
• Sport-komfortstolar

07  Takreling, silver
• Textilmattor 
• Tygklädsel Bridge

SÄKERHET/TRYGGHET
• ISOFIX-fästen på alla bakre sittplatser

SHARAN MASTERS
01  3-zons klimatanläggning, 

Climatronic
02  7-sitsutförande med Easy Fold-

system, andra raden med skjut-
bara säten och samtliga platser 
med ställbar ryggstödslutning och 
möjlighet att fälla plant 

• Coming Home (manuell)- och 
Leaving Homefunktion hos strål-
kastarna

• Dekorpanel Triangle Titan för 
instrumentpanel och framdörrar

• Easy Entry, instegssystem till sista 
stolsraden

• Farthållare
• Framstolar med höjdinställning och 

svankstödsinställning, förarstolens 
svankstöd och ryggstödslutning 
 elektriskt ställbar

• Färddator Plus
• Förvaringsfack i golvutrymme bak, 

två stycken
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Lättmetallfälg Memphis 16" 

05

Silverfärgad takreling

0706

 Multifunktionsläderratt, tre-ekrad

7-sitsutförande
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Utrustning
Sharan GT
– utöver Sharan Masters
Standard för TSI 200 DSG och TDI 170 
DSG BlueMotion Technology

Lättmetallfälg Sydney 17" 

03

Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

05

DSG-automatväxellåda

01

SÄKERHET/TRYGGHET
• Instegs- och varningsbelysning 

i samtliga dörrar
05  Dimstrålkastare fram med statiskt 

kurvljus
• Säkerhetslåsning, automatisk efter 

start, hastighetsberoende, och 
avstängningsbar

SHARAN GT
• Dekorpanel Titan Silver för instru-

mentpanel och framdörrar
 01  DSG-automatväxellåda, sexstegad

• Golvrumsbelysning fram och i rad 
två

02  Klädsel delläder/Alcantara, mittdel 
i Alcantara

• Ljusströmställare och varnings-
blinkers, samt reglage för elhissar 
och elspeglar, kromade

03  Lättmetallfälg Sydney 17"
04  Mörktonade rutor från B-stolpen 

och bakåt
• Sportchassi
• Sport-komfortstolar

04
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Förarmiljö Sharan GT med sport-komfort-
stolar fram i delläder/Alcantara Corn 
Silk Beige och dekorpanel Titan Silver för 
instrument panel och framdörrar. Bilen 
på bilden är extra utrustad

02 
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Sharan? På volkswagen.se finner 
du fler tillval till kombinationspris. 

02

02

Dragpaket
 01   Backkamera
• Dragkrok delvis elektriskt 

utfällbar 
• Lastrumsmatta 
• Radio RCD 510 med pekskärm, 

CD-växlare och SD-kortläsare

Pris: 10.900:– (ord. pris 15.600:-) 01

Premiumpaket 
(till Masters och GT) 

•  Dimstrålkastare fram med statiskt kurvljus 
• Lättmetallfälg Avus 17" 
• Manöverpanel bak för klimatanläggningen
•  Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt 
•  Radio/navigation RNS 315 med AUX-ingång (endast Masters) 
•  Radio/navigation RNS 510 med AUX-ingång och  backkamera 

(endast GT) 
02   Panoramasoltak i glas, öppningsbart med elmanövrerat jalusi 

• Parkeringssensorer fram och bak

Pris: 22.500 (ord. pris: 36.000)

 

Avus 17" 
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Bagageförvarings paket
04   Fixerbart bagagenät

• Skenor längs bagagerumsväggarna

Pris 1.800:–

Ljus- och siktpaket 
(standard Masters och GT)

• Ambientebelysning 
• Automatiskt avbländbar innerbackspegel  
• Dubbla läslampor fram och bak  
• Coming Home (manuell)- och Leaving Homefunktion hos 

 strålkastarna  
03   Regnsensor  

Pris 2.600:– 

04

Förvaringspaket Plus 
(standard Masters och GT)

• Dubbla mugghållare fram och bak  
05   Fällbara bord på baksidan av framstolarna 

• Förvaringsfack i golvet i andra stolsraden 
• Förvaringsnät i bagageutrymmet 
• Uttagbar avfallsbehållare  

Pris 1.100:– 

03

05
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 Tillval
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en 
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta din 
lokala Volkswagen-återförsäljare för 
mer  information.

Jarama 17"

06

Avus 17"

05

Brisbane 16" 

04

Elmanövrerad 
bagagelucka

02

• Multifunktionsratt med växlings-
paddlar (DSG-versioner)

• Mörktonade rutor från B-stolpen och 
bakåt (standard GT)

• Panoramasoltak i glas, öppningsbart 
med elmanövrerat jalusi

 09 Parkeringsvärmare, fjärrstyrd
•  Radio RCD 310 med åtta högtalare, 

mp3-funktion, AUX-ingång och 
CD-spelare som även kan spela 
mp3-filer

• Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och pek-
skärm, SD-kortläsare, AUX-ingång 
i mittkonsolen, 4 x 20 W och åtta 
högtalare. CD-spelaren kan även 
spela mp3-filer

  10  Radio/navigation RNS 315 med 
pekskärm i färg, 4 GB flashminne, 
SD-kortläsare, AUX-ingång och åtta 
högtalare. Navigationsdata för 
Västeuropa (lagrad i flashminnet). 
Ej svenskspråkig

 

Toulon 18"

07

Bi-xenonstrålkastare inklusive 
LED-varselljus

01

• Farthållare (standard Masters 
och GT)

• Framstolar med 12-vägs elmanövre-
ring, minnesfunktion för förarstolen 
(till Masters och GT)

• Fällbar passagerarstol för ökad 
lastlängd (standard Masters och GT)

• Färddator Plus (standard Masters 
och GT)

• Förvaringslådor under fram stolarna 
(standard Masters och GT)

• Integrerade solskyddsgardiner 
i bakdörrarna

• Keyless Access
• Lastnät

03  Läderklädsel Vienna (till Masters 
och GT)

04  Lättmetallfälg Brisbane 16" 
(till Sharan)

05  Lättmetallfälg Avus 17" 
(till Masters och GT)

06  Lättmetallfälg Jarama 17" 
(till Masters och GT)

07  Lättmetallfälg Toulon 18" 
(till Masters och GT)

• 230-volts uttag bak
• 3-zons klimatanläggning, Climatronic 

(standard Masters och GT)
• 6-sitsutförande (kostnadsfritt tillval 

Masters och GT)
• 7-sitsutförande (standard Masters 

och GT)
 01  Bi-xenonstrålkastare inklusive 

 LED-varselljus
• CD-växlare
• Dekorpanel Brun ask (till Masters 

och GT)
• Dragkrok, delelektriskt utfällbar
• Dynamic Chassis Control (DCC) med 

reglering av chassit i tre olika lägen 
(Normal, Comfort och Sport)

• Dynaudio Contour 300 W,  
8-kanals digital förstärkare 
med 8 hög talare och totaleffekt 
300 Watt 

• Elektriskt infällbara speglar
02 Elmanövrerad bagagelucka

• Eluppvärmd vindruta, värme-
dämpande (till Masters och GT)

08  Manöverpanel bak för klimat-
anläggningen

• Mobiltelefonförberedelse för 
telefoner med BlueToothfunktion 
och handsfreeprofil, HFP. Stödjer 
BlueTooth Audio Streaming A2DP och 
AVRCP (Audio/Video Remote Control 
Profile)

• Mobiltelefonförberedelse Plus. Utöver 
mobiltelefonförberedelse erbjuder 
detta tillval en hållare på instrument-
panelen som kompletteras med en 
 modellspecifik telefon hållare från 
Volkswagen Till behör. Den senare ger 
både en säker plats för mobiltele-
fonen, åtkomst till den yttre antennen 
och laddning

• Mobiltelefonförberedelse Premium 
för telefoner med rSAP (remote 
SIMaccess Profile)

• Multimediauttag MEDIA-IN inklusive 
USB-kabel i mittarmstödet fram (finns 
även med iPod-kabel)

• Multifunktionsratt (standard Masters 
och GT)
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Radio/navigation RNS 315

Läderklädsel Vienna03
 * Endast i kombination med backkamera Rear Assist 

 11   Radio/navigation RNS 510 DVD med 
pekskärm, 30 GB HD, SD-kortläsare, 
AUX-ingång och åtta högtalare. 
Navigationsdata för Västeuropa 
(lagrad på HD) och svenska meny-
texter. Stöd för mp3- och WMA-
format. Vid stillastående kan DVD-
filmer visas*  

 12 Skjutdörrar, elmanövrerade
• Sportchassi (standard GT)
• Takreling, svart (till Sharan)
• Utan emblem bak

SÄKERHET/TRYGGHET
• Auto Hold (manuell växellåda, 

till Sharan och Masters)
• Backkamera Rear Assist
• Dimstrålkastare fram med statiskt 

kurvljus (standard GT)
• Domkraft (Volkswagen Tillbehör)
• Fjädring bak med automatisk nivå-

reglering

 13  Integrerad barnstol med stöd-
krage, 1 st 

• Integrerade barnstolar med stöd-
kragar, 2 st

•  Lane Assist, förarassistenssystem 
som övervakar vägens kantlinje med 
hjälp av en kamera och korrigerar 
rattutslaget

• Lastnät
•  Park Assist, styr automatiskt in dig 

i parkeringsfickor och klarar nu i 
andra generationen ännu mindre 
utrymmen

• Parkeringssensorer fram och bak
• Sidokrockkuddar bak
• Trötthetsvarnare

Manöverpanel bak för 
 klimatanläggningen

Elmanövrerade skjut-
dörrar som öppnas med 
ett lätt knapptryck på 
fjärrkontrollen eller via 
knappen i mittkonsolen 

12

08

Fjärrstyrd parkeringsvärmare

09

Två integrerade barnstolar 
med  stödkragar

13

Radio/navigation RNS 510

10 11
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Vi gör miljöanpassade bilar för miljömedvetna kunder med höga krav. 
Vi kallar det kort och gott för ”Think Blue.”.

Säkerhet, komfort och hållbar utveck-
ling är viktiga nyckelord när vi tillverkar 
bilar. Men det räcker inte. Vi vill mer. 
Vi vill vara en förebild för rörlighet på 
vägarna med bilar som är spännande, 
attraktiva – och miljö anpassade.
I vår modellserie BlueMotion 
Technology hittar du extra bränsle-
effektiva motorer kombinerat med 
tekniska lösningar som minskar 
 bränsleförbrukningen och ger låga 
 koldioxidutsläpp.
Sharan imponerar med sin flexibla 
interiör, höga säkerhet och väl till-
tagna standardutrustning. Bilen är en 
 föregångare i klassen vad gäller låg 

förbrukning och miljöhänsyn. Effektiva  
TSI- och TDI-motorer i kombination 
med automatväxellådan DSG är en 
del av hemligheten. En annan är 
innovationer som start-stoppsystem, 
bromsåtergivning och det nya renings-
systemet AdBlue i TDI-motorerna. 
Samtliga Sharanmodeller utom TSI 
200 DSG bär namnet BlueMotion 
Technology. 
BlueMotion Technologies omfattar 
flera typer av teknologier, alla med 
samma fokus: att bidra till en så låg 
miljöbelastning som möjligt.

Think Blue.
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Innovationer
och Säkerhet

Håll kursen med Lane Assist
En kamera i vindrutans ovankant 
övervakar vägmarkeringarna 
framför bilen i farter över 65 
km/h. Lane Assist kan sedan 
 korrigera placeringen på vägen 
så att du håller perfekt kurs i för-
hållande till vägmarkeringarna. 
Du kan lätt styra emot om du vill 
och systemet griper inte in då du 
använder blinkers för att byta fil. 
Precis som för alla andra förar-
assistenssystem är det alltid du 
som förare som har ansvar för 
fullgod uppmärksamhet.

4MOTION har vid normal kör-
ning det mesta av  driv ningen på 
framhjulen, vilket bidrar till lägre 
bränsleförbrukning. Men så fort 
körsituationen ändras fördelas 
 kraften optimalt mellan de fyra 
hjulen. Det sköts av den svenska 
Haldex kopplingen, en elektrohy-
draulisk lamellkoppling som elek-
troniskt anpassar sig  efter hastig-
het, acceleration, kurvtagning och 
motorbroms. Allt sker automatiskt 
på bråkdelar av en sekund.

Park Assist
Parkeringshjälpen 
Park Assist styr 
auto matiskt in dig i 
parkerings fickor och 
klarar nu, i andra 
generationen, ännu 
 mindre  utrymmen. 
Bilens längd plus 
80  cm  räcker. Ut 
ur parkerings rutan 
räcker det med 50 cm 
– ovärderligt om man 
skulle bli  inparkerad. 
Park Assist  klarar 
även  parkering 
i vinkel,  vilket är 
 praktiskt till exempel 
på stormarknads-
parkeringar.

Säkerhet
Sharan är byggd med säkerhet som ledord. 
Fem stjärnor i Euro-NCAP vittnar om en stabil 
konstruktion. Här finns mängder av säkerhets-
lösnignar där till exempel bältesindikering visar 
föraren att alla har bältet på. Bilen är rikligt 
försedd med skydd i form av krockkuddar 
och sidokrockkuddar på både på förar- och 
 passagerarsidan fram, sidokrockskydds-

gardiner längs alla sätesrader och  knä krockkudde på 
förarplatsen. Krockkuddarna utlöses i händelse av kolli-
sion, för att skydda bilens passagerare, och fylls då på 
ett par  millisekunder via en gasgenerator.

DCC 
På tusendelar av en sekund anpassar den adap-
tiva chassiregleringen (DCC) stötdämparna efter 
ändrade väg- och körförhållanden. Med en 
enkel knapptryckning bestämmer du själv hur 
chassit ska vara inställt. Det finns tre lägen att 
välja mellan: normal, comfort och sport. I läget 
sport  anpassas dessutom servostyrningen för 
sportig körning.

Testresultat Euro NCAP:   
www.euroncap.com
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Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com
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Sharan TSI 150 BMT TSI 200 DSG GT TDI 140 BMT
TDI 140  

4MOTION BMT
TDI 170  

DSG GT BMT
Motor 4 cylindrar, 16 ventiler

Direktinsprutning, Twincharger
Turbo och kompressor

Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning

Turbo
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning
Turbo, Laddluftkylare

Variabel turbingeometri
Partikelfilter

Common Rail teknologi

4 cylindrar, 16 ventiler 
Högtrycksinsprutning 
Turbo, Laddluftkylare 

Variabel turbingeometri 
Partikelfilter 

Common Rail teknologi

4 cylindrar, 16 ventiler
Högtrycksinsprutning
Turbo, Laddluftkylare

Variabel turbingeometri
Partikelfilter

Common Rail teknologi

Volym cm3 1390 1984 1968 1968 1968
Effekt kW (hk) vid r/min 110(150)5800 147(200)6000 103(140)4200 103(140)/4200 125(170)4200
Max vridmoment (Nm) vid r/min 240/ 1750 – 4000 280/ 1700 – 5000 320/ 1750 – 2500 320/1750–2500 350/ 1750 – 2500
Växellåda man/aut 6/DSG 6 –/DSG 6 6/DSG 6 6/– –/DSG 6
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 10,7/10,7 –/8,3 10,9/10,9 11,4/– –/9,8
Toppfart (km/h) man/aut 197/197 –/221 194/191 191/– –/210

   

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram Fyrhjulsdrift, 4MOTION Fram
Hjulupphängning fram/bak Fram: McPherson, krängningshämmare. Bak: Multilänkaxel med krängningshämmare.
Spårvidd fram/bak (mm) 1569/1617 1569/1617 1569/1617 1569/1617 1569/1617
Axelavstånd (mm) 2919 2919 2919 2919 2919
Markfrigång (mm)1) 163 163 163 163 163
Styrsystem Servostyrning, elektromekanisk och hastighetsberoende (Servotronic)
Vändcirkel (m) 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
Bromsar Skivbromsar fram och bak

Fälgar/Däck  
                   Rekommenderad vinterhjulsdimension

Stål 6½ J x 16, 205/60 R16 
6½ J x 16, 205/60 R16

Lättm. 7 J x 17, 225/50 R17 
6½ J x 16, 205/60 R16

Stål 6½ J x 16, 205/60 R16 
6½ J x 16, 205/60 R16

Stål 6½ J x 16, 205/60 R16 
6½ J x 16, 205/60 R16

Lättm. 7 J x 17, 225/50 R17 
6½ J x 16, 205/60 R16

   

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140/68 180/68 180/68 180/68 180/68
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm)* 5-sits 132,9/208,8 132,9/208,8 132,9/208,8 132,9/208,8 132,9/208,8
 7-sits 44,4/212,8 44,4/212,8 44,4/212,8 44,4/212,8 44,4/212,8
Volym uppfällt/nedfällt säte (l)* 5-sits 885/2430 885/2430 885/2430 885/2430 885/2430
 7-sits 300/2297 300/2297 300/2297 300/2297 300/2297
Tjänstevikt 2)      man/aut 1771/ 1790 –/1853 1822/1851 1816/– –/1853
Totalvikt 5-sits     man/aut 2290/2310 – 2340/2370 2530/– –
 6-sits     man/aut 2440/2460 –/2490 2470/2500 2550/– –/2500
 7-sits     man/aut 2480/2500 –/2530 2510/2540 2580/– –/2540
Max släpvagnsvikt (kg) man/aut 1800/1800 –/2200 2200/2200 2400/– –/2200
Max taklast (kg) 100 100 100 100 100

   

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut 7,2/7,6 –/8,5 5,5/5,7 6,0/– –/5,8
Stadskörning  man/aut 9,2/9,4 –/12,5 6,8/6,9 7,4/– –/7,3
Landsvägskörning  man/aut 6,1/6,6 –/7,2 4,8/5,0 5,2/– –/5,0
Tankvolym, liter ca 70 70 70 70 70
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 97/92 –/82 127/123 116/– –/119

   

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri 95 Blyfri 95 Diesel Blyfri 95 Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) – – Ja – Ja
Miljöklass 3 ) EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Miljöbil 4) – – – – –
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 167/178 –/198 143/149 158/– –/154

  

Pris (kr) ** man/aut 273 900/293 800 –/374 900 293 900/313 800 300 800/– –/384 900
Förmånsvärde (kr) 5 )   man/aut 1 746/1 833 –/2 383 1 833/1 917 1 863/– –/2 471
Fordonsskatt (kr) man/aut 1 300/ 1 520 –/ 1 920 2 341/ 2 647 3 106/– –/ 2  902

  

Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Samtliga utsläppsvärden under avsnitten Bränsle- och 
Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre utrust-
ningsnivå och eventuell unik svensk utrustning ger högre 
vikt och därmed högre bränsleförbrukning och  
CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om avgas-
certifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret. För att se 
hur fordonsskatten beräknas, gå in på www.transport-
styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, ”Fordonsskatt”,  
”Hur bestäms skattens storlek” i nämnd ordning).

Återvinning
Minst 85 % används till återvinning och återanvändning. 
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att 
kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. 
För mer information om auktoriserade mottagnings-
stationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Angivet värde gäller för bil vid tjänstevikt 

2)   Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste-
vikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. 
Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna 
totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

3)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

4)      Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil 
 •  Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning 

om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 
(2004:1364)”. Se www.transportstyrelsen.se 

 •  Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skatte-
lagstiftningen. Se www.skatteverket.se

 •  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  
Se hemsidor på respektive kommun.

5)     Preliminärt förmånsvärde vid 50 % marginalskatt 
(exkl. bränsle) baserat på SKV-nybilspris alternativt 
bilens på gatan-pris (vid trycktillfället), reducerat för-
månsvärde för etanol (E85), fordonsgas och hybrid.

*    Det högre värdet avser Sharan med samtliga 
 baksäten nedfällda.

**   Angivna priser tillämpas i Stockholm, februari 2012. 
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen 
prissättning.
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GaranTier. Nybilsgaranti – 2 år. 
Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti – 3 år. 
Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav 
på efterbehandling. Garantivillkoren finns 
beskrivna i garantibeviset.

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar 
bil som inte vållats av föraren och omfattar 
hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på 
hotell. Förnyas vid varje intervallservice 
utförd av auktoriserad Volkswagenverkstad.

ServiceinTervaller. Bilen har flexibelt 
serviceintervall enligt bilens intervallindi
kering (individuell), dock max 24 månader.

volkSwaGen ServiceavTal.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad och 

vet vad din service kommer 
att kosta. Serviceavtal kan kom

bineras med alla våra finansieringsformer.

volkSwaGen FinanSierinG. Nyckeln 
till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren 
erbjuder en rad bra finansierings alternativ 
till privatpersoner eller företag. Anpassade 
efter dina egna, eller företagets förutsätt
ningar, fyllda med valmöjligheter. Din 
Volkswagensäljare ger gärna tips och 
 aktuella villkor för finansiering baserad  
på dina förutsättningar. Här hittar du 
 kortfattad information om några av våra 
populära finansieringsformer.

volkSwaGen Billån. Vårt vanligaste 
lån med flera individuella valmöjligheter 
avseende tid, kontantinsats (lägst 20 % för 
privatperson) och om kontraktet ska vara 
med eller utan restskuld.

volkSwaGen priSlån. Betala 1 % per 
månad oavsett vilken Volkswagenmodell 
som du är intresserad av.

volkSwaGen FinanSFörSäkrinG. 
Rabatterad försäkring i kombination med 
vår finansiering, med ersättnings nivå och 
innehåll utöver det vanliga. Eventuell skada 
repareras med Volkswagen Originaldelar 
hos auktoriserad Volkswagenverkstad.

volkSwaGen leaSinG. Vi erbjuder indivi
duellt anpassad finansiering för stora och 
små företag. Du kan med fördel kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och för
säkring. Allt på samma faktura specificerat 
för sig. Momsavlyft på leasingavgiften och 
serviceavtalet ger ekonomiska fördelar. 

volkSwaGen perSonalBil. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings
modell, som ger den anställda en löne
för mån. Erbjudandet personalbil är kost
nadsneutralt för företaget och attraktivt  
för personalen. 

volkSwaGen BUSineSSFleX. Vi har gjort 
det så enkelt det bara går att vara företags
kund hos Volkswagen. Ditt företag kanske 
har ett par bilar, eller en något större vagn
park. BusinessFlex samlar finansiering, 
service och reparationer, försäkring, driv
medel, däck, tvätt och parkeringsavgifter 
i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat 
bilinnehav och mer tid att ägna åt företa
gets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare 
blir din kontakt för allt som har med bilen 
eller bilarna att göra.

volkSwaGenkorTeT viSa. Du som äger 
en Volkswagen kan få ett kort fulltankat 
med unika förmåner, helt kostnadsfritt. 
Med kortet kan du till exempel dela upp 
dina kostnader för service, reparationer  
och tillbehör på 6 månader utan ränta  
eller avgifter. Dessutom fungerar

Volkswagenkortet VISA som betalnings
medel på 24 miljoner inköpsställen runt om 
i världen och ger dig rabatt på driv medel 
hos Preem.
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EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning 
av våra instruktörer. Mer information om 
kursplatser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

Mer information om kursplatser och 
datum finner du på www.carevents.se

åTervinninG. Minst 85 % används till 
åter vinning och återanvändning. I enlighet 
med förordningen om producentansvar  
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina 
ut tjänta bilar för återvinning. För mer 
infor  mation om hur Volkswagen arbetar  
för att underlätta och förenkla återvin
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det lättare 
och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.


