
De nieuwe Sharan

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 

mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe 

WLTP testmethode. Vraag uw dealer 

naar de CO2 emissiewaarden van het 

door u gewenste voertuig.
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De nieuwe Sharan. 
Overal thuis.
Thuiskomen is voor veel mensen net zo fijn als op reis gaan. Mooi dat  

deze twee nu samenkomen – in de nieuwe Sharan. Dankzij het flexibele 

ruimteconcept, de praktische schuifdeuren en het maximale comfort op 

alle drie de zitrijen voelt u zich even prettig en ontspannen als thuis op  

uw allerfijnste bank. Daarbij komen nog het stijlvolle exterieur en de 

hoogwaardige materialen aan de binnenkant. Alsof je thuis bent –  

ook al ben je ver weg van huis. 
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Thuis is het toch 
het fijnst. 
Wat maakt uw huis écht uw thuis? De mogelijkheid om het helemaal naar uw eigen smaak in te  

richten. Of u nu alleen bent of deel uitmaakt van een groot gezin, door het flexibele ruimteconcept 

met tot zeven zitplaatsen en tussen de 300 en maar liefst 2.430 liter laadruimte overtuigt de Sharan 

in alle variaties. En u kunt de auto tot in de kleinste details het uiterlijk geven dat u aanspreekt.  

Zodat u zich altijd op uw gemakt voelt. In uw tweede huis: de Volkswagen Sharan. 

01  De maximaal zeven individuele zitplaatsen zitten 

net zo comfortabel als ze er uit zien. De stoelbekle-

ding in leder Vienna/Alcantara in de kleur Corn Silk 

Beige draagt bij aan de luxe uitstraling.  En met het 

elektrisch bedienbare panorama-schuif-/kanteldak 

creëert u nog meer ruimte.  O

02  De hoogwaardige optionele 18 inch lichtmetalen 

velgen “Marseille” maken het plaatje helemaal af  O
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Multimedia en assistenten. 
Uw vriend en helper: de nieuwe Sharan. Met een veelvoud aan assistentiesystemen kan  

uw auto uw comfort aanzienlijk verhogen. Bovendien kunt u met Car-Net App-Connect1)  

uw favoriete apps op uw telefoon via het display in het middenconsole bedienen. Om uw  

reis nog plezieriger te maken. 
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01  Het navigatiesysteem “Discover Media” en radiosysteem “Composition  

Media” zijn in combinatie uitgerust met een TFT-kleurendisplay van 16,5 cm  

(6,5 inch), voorgeïnstalleerde kaarten voor heel Europa, een touchscreen met na-

bijheidssensor en een MP3- en WMA-geschikte CD-speler met acht luidsprekers. 

Bovendien is het systeem voorzien van twee SD-kaartsleuven, een AUX-IN-aan-

sluiting, een USB-aansluiting en een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons. 

Op de display kunt u onder meer de buitentemperatuur aflezen. En Car-Net Guide 

& Inform voorziet u altijd van de beste informatie onderweg.  C  

02  Gloednieuw: App Connect. Met de twee innovatieve smartphone interfaces1) 

MirrorLinkTM2) en CarPlayTM kunt u uw favoriete apps heel eenvoudig en veilig via 

de middenconsole bedienen. Het scherm van uw smartphone wordt getoond op het 

display van het radiosysteem of het radionavigatiesysteem. Met de app “Think Blue 

Coach” kunt u nu bijvoorbeeld uw rijgedrag analyseren en nog zuiniger en milieu-

vriendelijker rijden. Met Volkswagen-apps als “My Guide”, “Drive & Track” of “Shared 

Audio” vindt u moeiteloos het dichtstbijzijnde café, bepaalt u uw route of de muziek 

samen met uw passagiers. Dat maakt elke rit leuker.  O

03  Het “Multi Collision Brake”-systeem remt na een botsing automatisch af tot  

10 km per uur, als de bestuurder zelf niet op tijd ingrijpt. Een kettingbotsing 

kunnen we misschien niet voorkomen, maar de gevolgen van een tweede botsing 

kunnen daardoor wel minder ernstig zijn.  C

04  Met de parkeerassistent “Park Assist” zijn de 

moeilijkste parkeerplaatsen beschikbaar, want het  

systeem helpt u bij fileparkeren en achteruit in-

parkeren. Het systeem detecteert automatisch de 

beschikbare ruimte en stuurt zelfstandig in en uit. U 

hoeft zelf alleen het gas, de koppeling en de rem te 

bedienen.  O

05  Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise 

Control) en Afstandswaarschuwingsysteem (Front 

Assist): deze vernuftige systemen zorgen ervoor dat 

uw snelheid automatisch wordt aangepast aan de door 

u vooraf ingestelde snelheid én aan de afstand tot 

uw voorligger3). De omgevingssensoren in combinatie 

met de noodstop-functie kunnen de gevolgen van een 

ongeval verminderen en zelfs een dreigend ongeval 

voorkomen.  O  

1)  De beschikbaarheid van specifieke technologieën kan per land 
verschillen. 

2)  Controleer of uw apparaat compatibel is met MirrorLinkTM. Mirror-
LinkTM is een standaard die op dit moment door slechts enkele mobie-
le telefoons wordt ondersteund. Volkswagen werkt nauw samen met 
enkele grote fabrikanten om brede ondersteuning van MirrorLinkTM te 
realiseren. Kijk voor meer informatie op ww.volkswagen.com/car-net. 
MirrorLinkTM is uitsluitend geschikt voor apps op uw smartphone. Let 
op uw contractuele voorwaarden met betrekking tot uw verbinding 
en dataverkeer. 

3)  Tot een snelheid van 160 km/u. 
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Velgen.

04
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01  17-inch lichtmetalen velgen “Jarama”  O

02  17-inch lichtmetalen velgen “Stratford”  O

03  17-inch lichtmetalen velgen “Sydney”  H

04   18-inch lichtmetalen velgen “Marseille”, Volkswagen R  O

Onze voertuigen zijn standaard met zomerbanden uitgerust. 

02
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Bekleding en lakkleuren.

01  Stoelbekleding “Stripes”2) Titaanzwart-blauw RY C

02  Lederen stoelbekleding “Vienna”/Alcantara Corn Silk Beige XU H

Overige kleuren en stoelbekleding is beschikbaar. Uw Volkswagen-dealer informeert u graag. 

01  Pure White Unilak 0Q O

02  Uranogrijs Unilak 5K S

03  Reflexsilver Metallic lak 8E O

04  Pyramid Gold Metallic lak I2 O

05  Black Oak Brown Metallic lak P0 O

06  Indiumgrijs Metallic lak X3 O

07  Night Blue Metallic lak Z2 O

08  Deep Black Pearleffect lak 2T O

09  Oryxwit Pearleffect lak 0R O

De afbeeldingen op deze pagina zijn ter indicatie. Kleuren en texturen 

kunnen afwijken. De afbeeldingen tonen de basisvormen van de 

stoelen. De zittingen kunnen in werkelijkheid afwijken afhankelijk van 

instellingen als hoogte.  
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP testmethode.  Vraag uw dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door u gewenste voertuig. 

Wijzigingen voorbehouden.
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. 
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.
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