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Volkswagen i Sverige 
Sharan. Med plats för alla känslor.

De allra första Volkswagenbilarna i 

Sverige rullade av färjan i Helsingborg 

den 14 juli 1948. Idag är de ett själv-

klart inslag på de  svenska vägarna 

och det finns modeller för alla smaker 

och behov. Från små, energieffektiva 

varianter till kraftfulla familjebilar och 

sportbilar för fartentusiasterna. Listan 

är imponerande: Passat, Golf, Beetle, 

Polo, Sharan, Touareg och Tiguan 

med flera. Oavsett vad du behöver så 

erbjuder Volkswagen alltid ett av de 

allra bästa alternativen. Du får gediget 

 byggda bilar anpassade för svenska 

förhållanden. Volkswagen satsar också 

stora resurser på att göra bilarna 

mer miljövänliga, bränsle snålare och 

säkrare. Självklart utan att förlora 

den körglädje som är förknippat med 

Volkswagen.

Sharan

Ända sedan introduktionen för drygt 

20 år sedan har Sharan varit en favorit 

för alla de som behöver en rymlig och 

mångsidig bil med sju fullvärdiga sitt-

platser, bra köregenskaper och utsökt 

komfort. Totalt har fler än 800 000  

kunder över hela världen satt sig  

bakom ratten på en ny Sharan.

Sharan har blivit mer kraftfull med vas-

sare motorer och ännu mer mångsidig 

med sitt flexibla sätseskoncept. De 

innovativa förarassi stans systemen har 

gjort en redan säker bil ännu säkrare, 

såväl på landsvägen som i staden eller 

när du backar ut från parkeringsplatsen. 

Sharan är kort sagt i bättre form än 

någonsin och en riktig familjevän. 

Välkommen in till din Volkswagen-

återförsäljare för att upptäcka och  

provköra en av marknadens mest 

mångsidiga och rymliga familjebil. 
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Något för alla
Fylld med innovationer och utrymme 

När du sätter dig i en Sharan är käns-

lan alltid densamma: tänk att sju 

personer kan åka så bekvämt med 

bibehållen personbilskänsla. Här är 

bilen för den stora familjen eller för 

dig som behöver rejäla lastutrymmen 

men inte vill göra avkall på köregen-

skaperna. Du kan dessutom få bilen 

med 4MOTION fyrhjulsdrift så du kan 

bemästra alla väglag. 

Sharan sätter en ny nivå när det gäl-

ler säkerhetssystem i klassen. Redan 

som standard är bilen utrustad med 

autobroms och multi kollisionsbroms. 

Som tillval har du mängder av inno-

vativa  system att välja på. Här finns 

till exempel bekvämligheter som 

elektriska skjutdörrar eller Easy Open 

som låter dig öppna bakluckan utan 

att använda händerna – bara svep 

med foten under bilens bakparti. 

De energieffektiva TSI- och TDI-

motorerna  upp fyller  kraven i 

utsläppsnormen Euro 6 och är både 

starkare och upp till 15  procent 

bränsle snålare jämfört med sina 

föregångare.

Sharan

Sharan är rikligt utrustad redan från start. 

Säkerhetssystemen City Emergency brake och 

Front Assist är standard liksom skjutdörrarna på 

båda sidorna bak som gör det enkelt att kliva i 

och ur bilen på trånga  parkeringar. Elektronisk 

parkeringsbroms med Auto Hold-funktion gör 

att bilen automatiskt  bromsar vid stilla stående 

och inte riskerar att rulla iväg. Sharan erbjuds 

med bensin eller  dieselmotor på 150 hk som 

kan kombineras med DSG-växel låda. 

Dieselmotorn TDI 150 kan väljas med fyrhjuls-

driften 4MOTION och  manuell växellåda.
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 Bygg din bil 
Prova olika utföranden

I bilkonfiguratorn på  volkswagen.se kan du 

bygga ihop din egen personliga Sharan. Här kan 

du välja olika lack färger, testa olika fälgar och 

tillval och se hur din nya bil ser ut. Du får direkt 

veta vad den kostar och kan enkelt räkna ut en 

månadskostnad för din Volkswagen Sharan. 

Sharan GT

Vill du ha Sharan i ett sportigare utförande ska 

du titta närmare på Sharan GT. Chassit är sänkt 

med 15 mm för att ge lägre luftmotstånd  

och bättre väghållning. Visuellt ger mörkto-

nade glas från B-stolpen och bakåt ett  sportigt  

och  exklusivt intryck som förstärks av 17-tums 

Sydney lättmetallfälgar. Välj  mellan en diesel-

motor på 184 hästkrafter och en  kraftfull 

 bensin motor på 220 hästkrafter. I båda  fallen 

får du njuta av Volkswagens sex växlade 

automat  växellåda DSG6 med dubbla   

kopplingar och på TDI 184 ingår dessutom 

4MOTION fyrhjulsdrift.
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Sharan TDI 150 är flexibel, rymlig och 

rikligt utrustad. Som standard ingår 

bland annat  App-Connect för att 

spegla mobil telefon-appar i info-

tainment systemet, 8 högtalare för  

en högklassig ljudupplevelse, sport-

komfortstolar fram,  farthållare och 

Climatronic 3-zons klimatanläggning, 

bara för att nämna några exempel.  

Den kraftfulla och effektiva TDI-

diesel motorn, här på 150 hästkarafter,  

erbjuder för biltypen riktigt låga för-

brukningsvärden. Motorn kan kombine-

ras med en 6-stegad DSG-växellåda 

med frirullning som kopplar bort 

motorn från drivlinan när du  släpper 

gasen och därmed  minskar 

 förbrukningen ytterligare. Du kan även 

få Sharan TDI 150 med 4MOTION 

 fyrhjulsdrift och manuell växellåda. 

 
SHARAN TDI 150

Utrustad med bland annat:

• 7 säten

• App-Connect (MirrorLink, Apple CarPlay, 

Android Auto1))

• Adaptiv farthållare med autobroms

• Bluetooth handsfree med audiostreaming

• Climatronic, 3-zons klimatanläggning

• Farthållare

• Färddator Plus

• Lättmetallfälgar Memphis 16 tum

• Multifunktionsratt, läderklädd

• Skjutdörrar bak, vänster och höger

• Radio Composition Media, 8 högtalare

01

03

Familjelycka
TDI 150 
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01  Integrerade barnstolar och bältessträckare 
för ytterplatserna i andra raden  |  T

02 Takreling, silvereloxerad  |  S
03 Skjutdörrar bak, elmanövrerade  |  T
04  Förarmiljö Sharan med bland annat 

klimatanläggning Climatronic, med 3-zons 
temperaturreglering  |  S

05  Lättmetallfälgar Memphis 16 tum  |  S

02

04 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds finns Produktportalen som du 
hittar i din mobil, läsplattta eller dator 
på produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Sharan på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval och 
direkt se hur din nya bil ser ut och vad den 
kostar. 
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Kraft och design 
TDI 184 DSG 4MOTION GT

 
SHARAN GT

Utöver Sharan utrustad med bland annat:

• Dimstrålkastare

• Läderklädd, 3-ekrad multifunktionsratt 

med växlingspaddlar

• Lättmetallälgar Sydney 17 tum

• Mörktonade rutor från B-stolpen och 

bakåt

• Servostyrning elektromekanisk, 

Servotronic

• Sportchassi

• Sport-komfortstolarna med klädsel  

i läder/alcantara och sittytor i textil

01

04

Sharan GT ger dig utrymme,  flexibilitet 

och kraft, allt i samma bil. Den kraft-

fulla dieselmotorn TDI 184 med DSG 

automat och 4MOTION fyrhjulsdrift 

gör den till en perfekt tjänstebil för den 

stora familjen eller för dem som är i 

behov av ett riktigt stort lastutrymme. 

De mörktonade rutorna från B-stolpen 

och bakåt förstärker bilens designspråk 

och adderar elegans och sportighet. Till 

intrycket bidrar även sportchassit som 

är sänkt med 15  millimeter och de stil-

fulla 17-tumsfälgarna Sydney.  

När du kliver in i en Sharan GT sätter  

du dig bekvämt tillrätta i sportkomfort-

stolarna klädd i läder/alcantara med  

sitt ytor i tyg för bästa komfort. 

GT-känslan fortsätter med dekorpaneler 

i titansilver på dörrsidor och instrument-

panel. Här är en Sharan för dig som gillar 

kraft och design.
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01  Bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus 
och dynamiskt kurvljus  |  T

02    Sport-komfortstolar med klädsel  
i läder/alcantara och sittytor i textil  |  S

03  Med säteskonceptet EasyFold kan sätena 
enkelt fällas ned i golvet. Baksätena i den 
2:a sätesraden kan skjutas i längdled och 
ryggstöden vinklas 20 grader  |  S

04 DSG-växellåda med dubbla kopplingar   |  S
05   Förarmiljö Sharan GT med Navigation 

 Discover Media  |  T
06  Lättmetallfälgar Sydney 17 tum  |  S

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra utrustade. 
För dig som önskar en full ständig inblick 
i  vilken utrustning som erbjuds finns 
Produktportalen som du hittar i din mobil, 
läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Sharan på  
volkswagen.se/byggdinbil. Här kan du  
välja olika lack färger, fälgar samt tillval och 
direkt se hur din nya bil ser ut och vad den 
kostar. 

02 03

05 06
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Design och komfort

Flexibel och rymlig 
Du känner genast igen Sharan på 

den klassiska grundformen, med den 

välavvägda profilen och de bekväma 

skjutdörrarna. Flexibilitet och rymlig-

het är nyckeln till Sharans framgångar. 

Här kan du njuta av det väl tilltagna 

innerutrymmet med sju sittplatser där 

alla reser bekvämt. Tack vare sätes-

konceptet EasyFold fäller du enkelt 

ner de säten du inte använder i golvet 

och får snabbt en lastvolym på hela 

2 430 liter. Baksätena i den andra 

sätesraden kan skjutas i längsled och 

ryggstöden vinklas 20 grader. 

Med tillvalet panorama soltak blir 

rymd känslan ännu större. Klimat-

anläggningen Climatronic med 3-zons 

temperaturreglering ser till att alla har 

en behaglig temperatur under resan. 

Vill du satsa extra på komfort vid 

långa resor väljer du 12-vägs-sätet 

med massagefunktion som tillval. 

Andra attraktiva tillval är elskjutdörrar, 

solskyddsgardiner för bakdörrarna och 

automatisk nivå reglering på fjärdingen 

bak.

I nya Sharan har exteriören förfinats 

med LED-baklyktor och nytt utbud av 

fälgar, som de nya 18-tums lättmetall-

fälgarna Marseille. 

Interiört erbjuds de nya dekoralterna-

tiven Platinasilver, Piano Black och 

Mirror Oak som skapar  premiumkänsla.
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 DCC, Dynamic Chassis Control
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Innovationer

Enklare liv med ny teknik

 

Easy Open Park Assist

Precis som du förväntar dig av en 

Volkswagen ger Sharan tillgång till 

mängder av innovationer som gör 

ditt liv enklare och behagligare. Med 

till valet Keyless Access kan du låta 

bilnyckeln ligga kvar i fickan eller i väs-

kan. Bilen känner av nyckeln, dörren 

låses upp så fort du rör dörrhandtaget 

och sedan är det bara att trycka på 

startknappen och åka. Behöver du 

öppna bakluckan kan du göra det utan 

att använda händerna med hjälp av 

 tillvalet Easy Open. Svep med foten 

under bilens bakparti så låses bakluckan 

upp och öppnas automatiskt, sedan är 

det bara att ställa allt du har i händerna 

i det generösa lastutrymmet.

Med tillvalet Dynamic Chassis Control 

(DCC) kan du ställa stötdämparnas 

hårdhet elektroniskt i tre olika lägen 

elektroniskt: Comfort, Normal eller 

Sport. Vid filbyten, kurvtagning och när 

underlaget ändras reagerar systemet 

blixtsnabbt och styr varje stötdämpare 

individuellt för att ge en optimal dämp-

ning för varje hjul.

Till de nya tillvalen i Sharan hör även 

tredje generationens Park Assist som 

snabbt och enkelt hjälper dig att 

komma i och ur en parkeringsficka. 

Backar du ut från en parkeringsplats 

kommer du att uppskatta Rear Traffic 

Alert som varnar för korsande trafik  

när du backar.

DSG-växellåda Keyless Access

JÄMN EFFEKT OCH LÄGRE 
FÖRBRUKNING

Mjuka växlingar och jämn effekt i acce-

lerationer, det är den omedelbara 

upp levelsen av DSG-växellådan med 

dubbla kopplingar. Jämfört med en vanlig 

automat växellåda ger det en rejäl sänk-

ning av både förbrukning och utsläpp. Den 

6-stegade DSG-växellådan med dubbla 

kopplingar är en milstolpe inom utveck-

lingen av växellådor. DSG-växellådan 

består av två separata delväxellådor som 

via var sin drivaxel omväxlande kopp-

las till motorn vid växling. Resultatet är 

en jämn och totalt ryckfri växling med 

 komforten hos en automatväxellåda.
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Sharan är en säker bil som sätter en ny 

nivå i klassen när det gäller  innovativa 

förarassistanssystem. Redan som 

standard är bilen utrustad med multi-

kollisionsbroms som bromsar bilen 

automatiskt om en kollision skulle 

inträffa, och på så sätt förhindrar 

följdkrockar. Dessutom ingår den 

adaptiva fart hållaren (ACC) med Front 

Assist och City Emergency Brake. 

Systemet känner av och  anpassar 

avståndet till bilen framför och gör 

 färden säkrare genom att varna föraren 

om avståndet till framförvarande bil 

skulle bli för kort. Då bromsas hastig-

heten ned. I hastigheter under 30 km/h 

bromsar bilen till stillastående om det 

finns risk för en kollision. Ett riskmo-

ment i  trafiken är när du byter körfält. 

Med Blind Spot-sensor får du en varning 

för fordon som dyker upp i döda vinkeln 

i samband med ditt filbyte. I Sharan 

reser alla säkert i och med att bilen kan 

 utrustas med upp till nio krockkuddar. 

Säkerhet

 Kom säkert fram!

 
MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

• Backkamera, Rear Assist 

• Blind Spot-sensor med parkeringsassistent

• Elektronisk differentialspärr XDS inklusive motluts assistent 

• Dynamisk helljusreglering, Dynamic Light Assist  

• Sidokrockkuddar och bältessträckare på ytterplatserna  
 i andra stolsraden

MULTIKOLLISIONSBROMS
1.  Du kör in i räcket samtidigt som en mötande bil närmar sig.
2.  Din bil är på kollisionskurs med den mötande bilen
3.  Multikollisionsbromsen griper in, bromsar och …
4. … styr in bilen i körriktningen.

Backkamera Front Assist med City Emergency Brake

MultikollisionsbromsAdaptiv farthållare, ACC
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App-Connect speglar apparna i din 
mobil. 

Radio Composition Media. 
Ger stora möjligheter att 
spela upp din egen musik.

Navigation Discover Media. 
Navigationssystem med svenska 
 meny texter och svenskt tal.

Nya Sharan ger dig tillgång till den 

senaste generationen av Volkswagens 

infotainmentsystem. Det innebär bland 

annat snabbare uppstart av systemet, 

kvickare beräkning av färdvägar och fin-

slipade språkdialoger. Sharan är också 

utrustad App-Connect så att du kan 

spegla appar från din mobil i infotain-

mentsystemet via MirrorLink™, Android 

Auto (Google) eller CarPlay (Apple). Det 

innebär att mobilappar som är anpas-

sade för bilmiljö visas och hanteras 

 Infotainment

Nytta och nöje
enkelt och säkert via infotainmentsyste-

mets gränssnitt. Du får tillgång till navi-

gerings-, musik-, podcaster-, telefon- och 

meddelandeappar för att nämna några 

exempel.

Till Sharan ingår det 6,5 tums radiosys-

temet Composition Media och som tillval 

finns navigationssystemet Discover Media, 

samt ljudsystemet från Dynaudio med  

8 högtalare och en total effekt på 400 W.
MER INFOTAINMENT

• Radio Composition Media med 

CD-spelare och SIM-kortsläsare  

i handskfacket 

• Navigation Discover Media 

• Ljudsystem Dynaudio Contour, 

digital 8 kanalsförstärkare,  

300 W totaleffekt  

• Med App-Connect kan du bland 

annat spegla utvalda appar på 

bilens pekskärm. App-Connect 

är standard och fungerar till 

 iPhone, Samsung och HTC 

(Google tillkommer under 2016).

App-Connect speglar  
apparna i din mobil.
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Lackfärger

Personlighet
Lackfärgerna från Volkswagen ger dig 

möjlighet att visa din personlighet. Välj 

mellan  solid-, metallic- och pärleffekt-

lackeringar i olika nyanser. Alla har 

applicerats i flera olika lager för att ge 

fin lyster och ett bra korrosionsskydd. 

Observera att de tryckta färgerna i den 

här katalogen kan skilja sig från hur de ser 

ut i verkligheten. Välkommen in till din 

närmsta  återförsäljare och upplev dem i 

verkligheten.

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

DEEP BLACK PEARL | T
PÄRLEFFEKTLACK 

PURE WHITE | S
SOLID LACK 

REFLEX SILVER  | T
METALLICLACK 
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ORYX WHITE  | T
PÄRLEFFEKTLACK

WHITE SILVER  | T
METALLICLACK

CRIMSON RED  | T
METALLICLACK 

RAVENNA BLUE  | T
METALLICLACK 

INDIUM GREY  | T
METALLICLACK 

BLACK OAK BROWN  | T
METALLICLACK 

ATLANTIC BLUE  | T
METALLICLACK 

PYRAMID GOLD  | T
METALLICLACK 
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Klädsel och fälgar 

Uttrycksfull  
design
Ge din bil ett personligt utseende med 

känsla och attityd. Klädslarna  

i Sharan är noggrant sydda och till-

verkade av högsta kvalitet. Det gör att 

de klarar många bekväma mil tillsam-

mans med dig och dina  passagerare. 

S Standard
T Mot tilläggskostnad

LÄDERKLÄDSEL VIENNA | T
TITAN BLACK /BONANZA

LÄDERKLÄDSEL VIENNA | T
TITAN BLACK

TYGKLÄDSEL BRIDGE | S
PALLADIUM GREY 

TYGKLÄDSEL BRIDGE | S
TITAN BLACK 

LÄDER/ALCANTARA  
BRIDGE | S GT
PALLADIUM GREY

LÄDER/ALCANTARA  
BRIDGE | S GT
CORN SILK BEIGE

LÄDER/ALCANTARA  
BRIDGE | S GT 
TITAN BLACK

• 22  Sharan modellbroschy juni 2017



MARSEILLE 18" | T

MEMPHIS 16" | GR SYDNEY 17" | S GT JARAMA 17" | T STRATFORD 17" | T

TOULON 18" | T
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Tilläggspaket 

Prisvärda  
lösningar
Våra tilläggspaket innehåller  färdiga 

utrustningsförslag för din bil, både 

invändigt och utvändigt. Här hittar du 

funktioner, material och  detaljer som 

gör din Sharan ännu mer  personlig.

Tänk på att det är mer förmånligt att 

välja paketlösningarna än att plocka 

ihop din utrustning  styckvis.

PREMIUMPAKET | T

•  Bi-xenonstrålkastare inklusive  

LED-varselljus

•  Dimstrålkastare fram med statiskt kurvljus 

• Lättmetallfälg Stratford 17" 

•  Manöverpanel bak för   klimatanläggningen

•  Panoramasoltak i glas, öppningsbart med 

elmanövrerat jalusi 1)

• Parkeringssensorer fram och bak

DRAGPAKET | T

• Dragkrok, manuellt utfällbar

• Backkamera Rear Assist

•  Lastrumsmatta och reflexväst samt första hjälpen-kit från 

Volkswagen Tillbehör

T Mot tilläggskostnad

1)  Panoramasoltaket utgår på TDI 184 DSG 4MOTION av viktskäl.
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Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen 
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att finan-

siera sitt bilköp, från att be låna huset 

till att betala  kontant, eller kanske 

ännu  enklare – via någon av 

Volkswagens  flexibla och förmånliga 

finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget

Vi erbjuder finansiering med rest-

skuld eller restvärde där bilen funge-

rar som  säkerhet. Finansieringen föl-

jer bilens värdeminskning. Det ger dig 

lägre månads  betalning och du kan 

byta till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen

Väljer du vår finansiering kan du även 

teckna Volkswagen Försäkring till 

förmånliga villkor. De flesta kunder, 

oavsett ålder och bostadsort, brukar 

uppfatta försäkrings premien som 

för delaktig.

 
Serviceavtal med en  
fast månadskostnad

Om du även kombinerar med  

ett service avtal får du en fast 

månadskostnad  under hela avtalsti-

den och kontroll på  kostnaderna för 

service. 

För mer information:  
volkswagen.se/finansiering
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Sharan finns i flera varianter med en 

cylindervolym på 1.4 och  2.0 liter, ben-

sin- eller diesel. Alla är 6-växlade och 

erbjuds med manuell eller dubbelkopp-

lingslåda (DSG). Samtliga versioner klarar 

de hårda utsläppskraven enligt Euro 6. 

Här bredvid ser du några fakta om de 

olika modellerna.

För dig som önskar en full ständig 

inblick i utrustning, teknisk data med 

mera finns Produktportalen. Här finns 

detaljerad information om  exempelvis 

alla mått, markfrigång, vinterhjuls-

rekommendationer och mycket annat.

produktportalen.volkswagen.se

Sharan 1.4 TSI 150 2.0 TSI 220 DSG GT 2.0 TDI 150 2.0 TDI 150 4MOTION 2.0 TDI 184 DSG 4MOTION GT
Motorer 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
     

Drivlina
Växellåda  man/aut 6 vxl / DSG6 (dubbelkoppling) –/ DSG6 (dubbelkoppling) 6 vxl / DSG6 (dubbelkoppling) 6 vxl / – – / DSG 6 (dubbelkoppling)

     

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 / 1 500 – 3 500 350 / 1 500 – 4 400 340 / 1 750 – 3 000 340 / 1 750 – 3 000 380 / 1 750 – 3 250
Effekt vid 110 kW (150 hk) 162 kW (220 hk) 110 kW (150 hk) 110 kW (150 hk) 135 kW (184 hk)
Toppfart km/h man/aut 200 /198 – /198 200 /198 198 /– – /211
Acceleration 0–100 km/h  man/aut 9,9 / 9,9 –/ 7,8 10,3 / 10,3 10,6 / – – / 8,9

     

Styrsystem
Vändcirkel, m 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

     

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 755 / 1 768 – /1 838 1 822 / 1 843 1 952 / – – / 1 974
Totalvikt (kg) man/aut 2 420 / 2 430 – /2 490 2 520 / 2 540 2 590 / – – / 2 590
Max Taklast (kg) 100 100 100 100 100
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut 1 800 2 200 2 200 2 400 2 400
Max släpvagnsvikt på B-körkort (kg) man/aut – – – – –
Längd (mm) 4 854 4 854 4 854 4 854 4 854
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904
Höjd (mm) 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740

     

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm
Volym (mm) 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297

     

Miljö- och bränsledeklaration

Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 150 / 156 – / 168 130 / 136 146 / – – / 154

Bränsletyp Bensin 95 oktan Bensin 95 oktan Diesel Diesel Diesel

Stadskörning (l/100km) man/aut 8,0 / 8,1 – / 9,3 6,0 / 5,9 6,7 / – – / 6,8

Landsvägskörning (l/100km) man/aut 5,6 / 5,9 – / 6,1 4,5 / 4,7 5,0 / – – / 5,3

Blandad körning (l/100km) man/aut 6,5/ 6,7 –/ 7,3 5,0 / 5,2 5,6 / – –/ 5,9
     

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 1 196 / 1 328 – / 1 614 2 772 / 2 459 2 980 / – – / 3 241

Teknisk data 

 Fakta
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Sharan 1.4 TSI 150 2.0 TSI 220 DSG GT 2.0 TDI 150 2.0 TDI 150 4MOTION 2.0 TDI 184 DSG 4MOTION GT
Motorer 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
     

Drivlina
Växellåda  man/aut 6 vxl / DSG6 (dubbelkoppling) –/ DSG6 (dubbelkoppling) 6 vxl / DSG6 (dubbelkoppling) 6 vxl / – – / DSG 6 (dubbelkoppling)

     

Motor
Max vridmoment vid r/min 250 / 1 500 – 3 500 350 / 1 500 – 4 400 340 / 1 750 – 3 000 340 / 1 750 – 3 000 380 / 1 750 – 3 250
Effekt vid 110 kW (150 hk) 162 kW (220 hk) 110 kW (150 hk) 110 kW (150 hk) 135 kW (184 hk)
Toppfart km/h man/aut 200 /198 – /198 200 /198 198 /– – /211
Acceleration 0–100 km/h  man/aut 9,9 / 9,9 –/ 7,8 10,3 / 10,3 10,6 / – – / 8,9

     

Styrsystem
Vändcirkel, m 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

Servostyrning elektromekanisk,  
Servotronic

     

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 755 / 1 768 – /1 838 1 822 / 1 843 1 952 / – – / 1 974
Totalvikt (kg) man/aut 2 420 / 2 430 – /2 490 2 520 / 2 540 2 590 / – – / 2 590
Max Taklast (kg) 100 100 100 100 100
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut 1 800 2 200 2 200 2 400 2 400
Max släpvagnsvikt på B-körkort (kg) man/aut – – – – –
Längd (mm) 4 854 4 854 4 854 4 854 4 854
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 2 081 2 081 2 081 2 081 2 081
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 904 1 904 1 904 1 904 1 904
Höjd (mm) 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740

     

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm 444 / 2 128 mm
Volym (mm) 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297 300 – 2 297

     

Miljö- och bränsledeklaration

Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 150 / 156 – / 168 130 / 136 146 / – – / 154

Bränsletyp Bensin 95 oktan Bensin 95 oktan Diesel Diesel Diesel

Stadskörning (l/100km) man/aut 8,0 / 8,1 – / 9,3 6,0 / 5,9 6,7 / – – / 6,8

Landsvägskörning (l/100km) man/aut 5,6 / 5,9 – / 6,1 4,5 / 4,7 5,0 / – – / 5,3

Blandad körning (l/100km) man/aut 6,5/ 6,7 –/ 7,3 5,0 / 5,2 5,6 / – –/ 5,9
     

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 1 196 / 1 328 – / 1 614 2 772 / 2 459 2 980 / – – / 3 241

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

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvändning.  
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 2007:185, 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 
 certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla 
 produktionsanläggningar är  certifierade enligt  
ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

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

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

2)   Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en 
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
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