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Sharan.
Estar em casa, em qualquer sítio.
Chegar a casa é, para muitos, tão bom, como pegar no carro e sair de
casa. E é tão prático, quando podemos juntar as duas coisas – com o
Sharan. A verdade é que, graças ao seu conceito de espaço flexível, às
portas de correr elétricas e ao máximo conforto oferecido nas três filas
de bancos, irá sentir-se no Sharan, quase como se sente no seu sofá
preferido, em sua casa. Para reforçar esta sensação, pode contar com
um exterior requintado e materiais de alta qualidade no interior. Ou seja,
como as suas quatro paredes – mas longe delas.

Sharan

05

Uma atração, logo à partida.
“Mudava-me já para aqui.” Esta expressão também poderá ser aplicada de futuro ao seu automóvel. Na verdade,
o design elegante e intemporal do Sharan é tão convidativo, que queremos logo entrar nele. E, uma vez que a
intemporalidade também é uma questão de qualidade, a carroçaria galvanizada do Sharan oferece-lhe uma
garantia de doze anos contra a corrosão.

01

01 A dianteira irradia soberania e é altamente sedutora, com os seus para-choques pintados de série na cor da
carroçaria, e com a grelha do radiador em preto. A grelha do radiador possui, ainda, uns frisos cromados nas
lamelas. Os faróis opcionais Bi-Xenon com luzes de condução diurna LED e luzes de curva dinâmica garantem
uma iluminação eficaz da faixa de rodagem, mesmo em curva, e impressionam pela sua elevada durabilidade.
O

02

02 Os indicadores de mudança de direção, em tecnologia LED, estão elegantemente integrados nos espelhos
retrovisores exteriores, cujas caixas estão pintadas na cor da carroçaria. Espelhos retrovisores exteriores com
regulação elétrica e desembaciador. S
03 Com os novos farolins traseiros LED, instalados de série, o Sharan brilha, agora, com ainda mais elegância,
atrás. Os frisos cromados opcionais em torno das janelas laterais rematam a imagem requintada deste automóvel.
C

H

O
03
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Tome um, dos
muitos lugares.
Mas o que é que uma casa pode oferecer a tantas pessoas? Muito espaço
e muita luz. O Sharan oferece-lhe os dois, em abundância. O seu conceito
de espaço flexível, oferecendo até sete lugares, seduz em todas as versões – esteja a viajar sozinho ou com toda a família. O teto de abrir panorâmico opcional com vidro escurecido e a persiana elétrica – que pode ser
aberta e fechada continuamente, mesmo com o teto aberto – proporcionam-lhe ainda mais luz e ar fresco. É você quem decide a quantidade de
sol que entra no seu Sharan.
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Convide mais amigos.

04

01

03 A segunda fila de bancos pode ser equipada,
como opção, com uma ou duas práticas cadeiras de
crianças integradas. Os encostos de cabeça laterais,
de fácil montagem, oferecem às crianças entre os 15
e os 36 quilos uma proteção adicional para a cabeça e
para a coluna vertebral. Naturalmente que as cadeiras
de criança da Volkswagen cumprem os mais elevados
padrões de segurança. O

02

01 Na versão de 5 lugares*, o Sharan oferece-lhe uma generosa bagageira de
955 litros. Pode deslocar individualmente os três bancos da fila de bancos traseira
e o encosto do banco do passageiro¹⁾ e rebatê-los, para ampliar a bagageira em
até 2.430 litros. S
1) Encosto do banco do passageiro rebatível, de série a partir da versão Confortline.
* Não disponível para o mercado Nacional.

02 No Sharan de 7 lugares, os passageiros da terceira fila de bancos também podem entrar para os seus
lugares sem qualquer problema, uma vez que, graças
à função “Easy-Entry”, os bancos da segunda fila podem ser facilmente rebatidos e deslocados para a
frente. Libertando, assim, o acesso para os dois bancos individuais traseiros. S
03

Série no Trendline

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H
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O

04 Os bancos dianteiros com regulação elétrica de
12 vias oferecem o máximo conforto, graças à função
de apoio lombar com regulação elétrica. Para que
possa chegar sempre descontraído ao seu destino, o
banco do condutor está, inclusivamente, equipado
com uma função de massagem. O

05

05 As portas traseiras de correr elétricas facilitam a
entrada e a saída dos passageiros, por exemplo, em
lugares de estacionamento apertados – e facilitam,
também, as operações de carga. A abertura e o fecho
efetuam-se confortavelmente, através do toque de
H
O
um botão. C
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Quando temos de enfiar a
garagem no automóvel.
Às vezes precisamos mesmo de mais. Por exemplo, de mais espaço de arrumação. Para
transportar objetos mais compridos, o encosto do banco traseiro, totalmente rebatível,
oferece uma prática e generosa abertura de carga. E, graças à função “EasyFold”, a
extremamente versátil bagageira oferece-lhe uma capacidade de até 2.297 litros, tornando
o Sharan ideal para transportar praticamente qualquer objeto de grandes dimensões.

Sharan – Conforto e Oferta de espaço
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Home-Entertainment
para o caminho.
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Multimédia e Infotainment
O sistema de navegação com ecrã tátil não só conhece o trajeto, como também lhe oferece
sempre a banda sonora apropriada. Além disso, garante-lhe um controlo intuitivo do leitor de
CDs e da sua coletânea musical pessoal no seu leitor de MP3 ou Smartphone. Os oito altifalantes com uma potência de 4 x 20 watts garantem um som potente em todos os lugares.

01 O sistema navegação “Discover Media” para o rádio “Composition Media” está equipado com um monitor TFT a cores de 16,5 cm (6,5"), mapas da Europa instalados, um ecrã tátil com sensores de aproximação e
um leitor de CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e
WMA, com oito altifalantes. Além disso, o sistema dispõe ainda de duas entradas para cartões de memória
SD, uma tomada AUX-IN, um interface USB, bem como
uma ligação Bluetooth para telemóvel. No visor pode
ser apresentada, entre outros, a temperatura exterior.
Com a função Car-Net Guide & Inform estará sempre
H
O
bem conectado em viagem. C
02

02 O sistema de rádio “Composition Colour”*, com
monitor TFT a cores de 12,7 cm (5") com ecrã tátil, leitor de CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e WMA,
potência de 4 x 20 watts e oito altifalantes, está ainda equipado com uma abertura para cartões de memória SD e uma tomada AUX-IN. S
03 O sistema de rádio “Composition Media” está
equipado com um ecrã TFT a de 6,5" (16,5 cm), um
ecrã tátil com sensores de aproximação e um leitor de
CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e WMA. Oito
altifalantes com 4 x 20 watts de potência tornam o
todo numa experiência multimédia. Além disso, dispõe ainda de uma abertura para cartões de memória
SD, uma tomada AUX-IN, um interface USB, bem
como uma ligação Bluetooth para telemóvel. S

01

Série no Trendline

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H
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O

(sem imagem) App-Connect¹⁾: graças aos três
inovadores interfaces para Smartphone MirrorLink™,
CarPlay™ e Android Auto™ também pode controlar
algumas aplicações especiais, através da consola
central, de uma forma simples e segura. Para tal, a
superfície do visor do telemóvel é espelhada no visor
do sistema de rádio ou do sistema de navegação.
Com as aplicações Volkswagen, como “My Guide”,
“Drive & Track” ou “Shared Audio”, pode encontrar
facilmente o próximo café, gravar o seu percurso ou
definir o programa de música em conjunto com os
seus companheiros de viagem. As viagens são, assim,
bastante mais agradáveis. O
(sem imagem) O interface para telefone “Confort”
oferece-lhe inúmeros extras. Graças a ele, falar ao telefone sem fios é ainda mais confortável. A operação
de carga também é bastante simples: basta ter o telefone encaixado no respetivo suporte e emparelhá-lo com o interface USB integrado. A ligação à antena
exterior contribui para uma receção excelente. Como
opção, pode controlar o sistema através do visor multifunções, do volante multifunções em couro ou do
sistema de navegação. O
1) Disponível apenas com conjunto com o rádio “Composition Media”
ou o sistema de navegação “Discover Media”. A aplicação “Car-Net
App-Connect” inclui as tecnologias MirrorLink™, CarPlay™ e Android
Auto™. A disponibilidade destas tecnologias pode variar de país para
país. Tenha em conta que, a aplicação “Car-Net App-Connect” existente no mercado só é suportada por alguns telemóveis. A Volkswagen
está a trabalhar em estreita colaboração com os grandes fabricantes
de Smartphones, para acelerar o vasto suporte da aplicação “Car-Net
App-Connect”. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilidade dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em www.volkswagen.com/car-net. A utilização das aplicações
App-Connect realiza-se exclusivamente através do seu telemóvel.
Observe as suas condições contratuais, relativamente à ligação de
dados e Internet.
* Não disponível para o mercado Nacional.

03

Sharan – Multimédia e Infotainment

17

Casa, é onde
nos sentimos
em segurança.
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Sistemas de assistência e segurança

03 Dentro dos limites do sistema, o controlo automático da distância ACC adapta a velocidade até à
velocidade máxima regulada do automóvel¹⁾ que circula em frente, mantendo assim, a distância definida
O
pelo condutor. H

É bom sentir que não estamos sozinhos. E este sentimento estende-se quando está
04 Em caso de ameaça de acidente por colisão, o
sistema de monitorização do trânsito circundante
“Front Assist”, com função de travagem de emergência, pode ajudar a reduzir o impacto de uma colisão
grave ou – numa situação ideal – evitar o acidente.

ao volante do seu Sharan. Nem mesmo quando tem de viajar sozinho. Uma série de
sistemas de segurança e assistência instalados ajudam-no a concentrar-se no que é
verdadeiramente importante em viagem: chegar em segurança ao destino. E, mesmo

C

quando chega ao seu destino, o Sharan ainda se preocupa consigo e com a sua família

O

05 O travão multicolisão trava o automóvel automaticamente depois de uma colisão – dentro dos
limites do sistema – para uma velocidade de 10 km/h,
caso o condutor não o faça. Deste modo, é possível
evitar ou, pelo menos, reduzir o impacto das colisões
subsequentes. S

– por exemplo, facilitando-lhe significativamente as manobras de estacionamento.

01 O sensor “Blind Spot” avisa o condutor, dentro
dos limites do sistema, da existência de automóveis
no ângulo morto, simplificando-lhe, por exemplo, a
manobra de ultrapassagem. O assistente de saída do
lugar de estacionamento avisa o condutor e trava o
automóvel, perante a aproximação dos outros automóveis na traseira. O
02 O sistema de ajuda ao estacionamento “Park
Assist” domina, dentro dos limites do sistema, todas
as manobras de entrada e saída dos lugares de estacionamento, tanto paralelos como transversais à faixa
de rodagem. Para estacionar, só precisa de engatar a
marcha-atrás, e o Sharan assume sozinho a manobra
de estacionamento. Terá, apenas, de controlar o pedal
do acelerador e o travão. O

01

02

1) Até uma velocidade de 210 km/h.

Série no Trendline

S

Série no Confortline

03 | 04

(sem imagem) O sistema de deteção de fadiga pode
detetar, dentro dos limites do sistema, um estado de
cansaço crítico do condutor, aconselhando-o a fazer
uma pausa, através de sinais visuais e sonoros. S

05

C

Série no Highline

H
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O
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Motores
Motores a gasolina

Consumo de combustível, l/100 km¹⁾
caixa de velocidades manual:
ciclo urbano / extra urbano / combinado
caixa de velocidades DSG:
ciclo urbano / extra urbano / combinado
Emissões de CO₂ combinadas, g/km¹⁾
caixa de velocidades manual:

Motores Diesel

Consumo de combustível, l/100 km¹⁾
caixa de velocidades manual:
ciclo urbano / extra urbano / combinado
caixa de velocidades DSG:
ciclo urbano / extra urbano / combinado
Emissões de CO₂ combinadas, g/km¹⁾
caixa de velocidades manual:
caixa de velocidades DSG:

1.4 TSI (150 cv)
BlueMotion Technology

6 velocidades
8,0/5,6/6,5

150–151

2.0 TDI (115 cv) (SCR)²⁾
BlueMotion Technology

2.0 TDI (150 cv) (SCR)²⁾
BlueMotion Technology

2.0 TDI (184 cv) (SCR)²⁾
BlueMotion Technology

6 velocidades
6,0/4,5/5,0
–
–

6 velocidades
6,0/4,5/5,0
6 velocidades
5,9/4,7/5,2

6 velocidades
6,7/4,5/5,3
6 velocidades
6,1/4,8/5,3

130–132
–

130–132
136–137

138–139
138-139

1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de
comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo,
são também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.)
podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores
de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamentos
opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de
veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de consumos de combustível, emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente
em todos os pontos de venda.
2) O sistema SCR inclui um combustível adicional, que tem de ser reatestado pelo cliente. Para mais informações sobre este assunto, consulte os folhetos sobre dados técnicos e preços.
Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma DIN EN 228. Em regra, pode sempre utilizar-se combustível
sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10% (E10). Encontrará informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis E10 em www.volkswagen.com

01 Um marco histórico no desenvolvimento da construção de caixas de velocidades: a caixa de velocidades DSG. Esta inovadora caixa de velocidades muda
automaticamente, em poucas centésimas de segundos, de forma quase impercetível e sem interrupção
da força de tração, para a próxima velocidade previamente selecionada. O

01

Sharan – Motores

23

Highline

01 A versão de equipamentos Highline do Sharan irradia exclusividade, até ao pormenor – e não apenas graças às jantes de liga leve de 17" “Sydney”. Os estofos Alcântara
em cinza Palladium ou bege Corn Silk revelam requinte, quando em contacto com os
olhos e com as mãos. Os bancos dianteiros aquecidos com apoio da zona lombar são
extremamente confortáveis. Graças ao visor multifunções “Premium”, ao ParkPilot e ao
volante multifunções de 3 braços, tem sempre tudo à vista e à mão. Os inúmeros e práticos compartimentos de arrumação mantêm a ordem em qualquer viagem. O ar condicionado “Climatronic” com filtro anti-alergénio, faz parte do equipamento de série da
versão Highline. H

01

De série no Trendline

S

De série no Confortline

C

De série no Highline

H
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Confortline

Trendline
02 A versão de equipamentos Confortline, cuja base
é a versão Trendline, seduz pelas suas características
tão atrativas quanto confortáveis. Entre elas, os estofos “Stripes” em preto ou cinza Palladium, que conferem um toque especial de requinte, e não apenas aos
bancos dianteiros desportivos Confort com apoio da
zona lombar elétrico no lado do condutor. Com o volante multifunções em couro de 3 braços, tem sempre
tudo à mão. Os inúmeros compartimentos de arrumação garantem que tudo fica no seu devido lugar –
as mesas retráteis integradas nos encostos dos bancos
dianteiros aumentam o conforto dos passageiros de
trás. O sistema auxiliar de estacionamento ParkPilot e
o pacote “Light & Vision”, com sensor de chuva, faróis
automáticos e luzes de condução diurna também
fazem parte desta versão de equipamentos. C

03

03 O Sharan vem equipado com uma série de funções confortáveis e sofisticados
destaques, logo a partir da versão de equipamentos Trendline. Os estofos “Campus”
em preto não adornam apenas o banco do condutor regulável em altura, como
também os três bancos individuais da segunda fila de bancos, equipados com
regulação longitudinal, regulação da inclinação do encosto e função de rebatimento “EasyFold”. Inúmeras possibilidades de arrumação como, por exemplo, o

02

Série no Trendline

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H
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apoio de braços central dianteiro mantêm a ordem no interior do seu Sharan. O
seu café pode ser confortavelmente transportado no suporte para bebidas dianteiro. A cobertura da bagageira extraível e removível protege o automóvel dos
olhares mais curiosos. Os ganchos para sacos na bagageira garantem que tudo
fica no seu devido lugar. O mesmo se aplica ao porta-luvas iluminado e com fecho
e que está, ainda, equipado com uma função de refrigeração. S
Sharan – Versão de equipamentos
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Acessórios Volkswagen
A Volkswagen utiliza apenas materiais de alta qualidade no fabrico dos seus acessórios e submete os produtos
finais a testes de segurança rigorosos, antes de serem introduzidos no mercado. Encontrará a oferta completa
de acessórios no “Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”, no seu Concessionário Volkswagen¹⁾
04 Este atrativo friso de proteção cromado, remata
a porta da bagageira de uma forma brilhante. E a não
esquecer: a proteção de arestas. Para montar, basta
colar. O
05 Proporcionando uma melhor climatização interior, o sistema opcional de ventilação do habitáculo
contribui para o seu conforto de viagem. Desfrute da
circulação de ar fresco abrindo um pouco as janelas.
Os defletores de vento, de fácil manutenção e resistentes às lavagens automáticas, são fabricados em
acrílico reciclável de alta qualidade. O

02

05

1) Mais informações no seu Concessionário Volkswagen.

04

01 O spoiler do tejadilho não é apenas bonito, também
tem uma ação eficaz. Com a sua imagem discreta,
mas desportiva, realça significativamente a traseira
do seu automóvel, conferindo mais força descendente
e uma aerodinâmica perfeita. O

01

De série no Trendline

03

S

De série no Confortline

C

De série no Highline

H
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02 Proteja o seu automóvel e o automóvel que circula atrás de si da sujidade libertada, da perigosa
projeção de pedras e dos salpicos de água com estes
guarda-lamas extremamente resistentes. O

06 As capas dos espelhos retrovisores exteriores
num visual de aço inoxidável consistem numa proteção eficaz e são uma verdadeira atração. São fácil e
rapidamente montadas nos espelhos retrovisores
exteriores de série. O

Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão.
O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças
específicas em vigor no seu país.

03 Seja o atrelado do barco, a caravana ou apenas
espaço de arrumação adicional – para transportar um
atrelado, precisa de um dispositivo de engate de
reboque prático e removível. Também se encontra
disponível, como opção, na versão rígida. O jogo de
montagem elétrico está perfeitamente adaptado aos
elementos de comando. Garante a elevada fiabilidade
do sistema e auxilia, ainda, o programa de estabilização do atrelado (estabilização do reboque). O
06
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10

07

11
09

07 O suporte para esquis e pranchas de snowboard,
com fecho e de fácil instalação, transporta até seis
pares de esquis ou quatro pranchas de snowboard e
pode ser manuseado com luvas espessas, graças aos
grandes botões de abertura. A prática função de extração facilita as operações de carga e descarga. O
08 O suporte para bicicletas aerodinâmico em plástico resistente é montado com os suportes em aço
inoxidável nas barras de suporte do tejadilho. Graças
à fixação da roda auto-ajustável, a bicicleta desliza
automaticamente para o suporte. Libertando as suas

08

De série no Trendline

S

De série no Confortline

C

De série no Highline

H
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O

mãos, para fixar a roda. O suporte totalmente pré-montado está equipado com um fecho e foi testado
pela City-Crash. O
09 A mala de tejadilho com fecho oferece um valioso espaço de arrumação para as bagagens adicionais.
Pode ser aberta pelo lado do condutor ou pelo lado
do passageiro. Graças ao seu fecho rápido, pode ser
rapidamente montada nas barras de tejadilho, que
servem de base do sistema para todos os componentes do tejadilho e que se fixam facilmente aos rails do
tejadilho. As malas de tejadilho estão disponíveis nas
capacidades de 310 e 460 litros. O

10 | 11 O suporte para bicicletas com fecho para o
dispositivo de engate de reboque leva até duas bicicletas. Pode ser rebatido para baixo, para permitir o
acesso à bagageira, e pode ser facilmente dobrado
(ver imagem em cima) e arrumado na bagageira. A
pedido também existe o modelo para três bicicletas.
O

12 O prático suporte para bicicletas para a porta da
bagageira com dispositivo de fecho anti roubo e uma
capacidade de carga máxima de 60 quilos, foi concebido para o transporte de até três bicicletas. Vem fornecido pré-montado, pelo que é bastante fácil de
fixar. A porta da bagageira pode ser aberta sem qualquer problema, com o suporte vazio. O

12

Sharan – Acessórios Volkswagen

31

14

15

18

18 Que bom, quando um objeto de design não só faz
bem aos olhos, como também valoriza o seu Sharan.
A proteção de arestas em plástico autocolante, com
acabamento visual semelhante a aço inoxidável, protege o para-choques dos riscos durante as operações
de carga e descarga da bagageira. O

16

14 A cuba da bagageira, disponível para a versão de
5 lugares, com cobertura e três elementos de separação de encaixe flexível, organiza o espaço da bagageira. Pode ser lavada e é resistente aos ácidos. A borda
elevada protege a bagageira da sujidade. O
13

13 A grade de separação divide a bagageira do habitáculo, entre o encosto traseiro e o forro moldado do
tejadilho e encontra-se disponível tanto para a versão de 5, como de 7 lugares. A resistente grade em aço
pintada a pó preto fixa-se facilmente por detrás do banco traseiro. A montagem é simples e não requer furos.
A cobertura da bagageira também pode ser utilizada com a grade de separação. A sua bagageira fica, ainda,
mais arrumada. A divisória fixa-se com poucos gestos aos respetivos pontos de fixação. Só pode ser utilizado
em conjunto com a grade de separação e em exclusivo com a versão de 7 lugares. O

Série no Trendline

S

Série no Confortline

C

Série no Highline
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16 Uma proteção à medida pode ser tão simples e
tão flexível: o tapete da bagageira está cortado à
medida dos contornos da bagageira, oferecendo uma
proteção eficaz. O

17

15 A proteção da bagageira com o logotipo Sharan
encaixa na perfeição e oferece uma prática proteção
da bagageira. Pode ser lavada, é antiderrapante e
resistente a ácidos. O rebordo, com 4 cm de altura,
evita o derramamento de líquidos para o piso do
veículo. Disponível para as versões de 5 e de 7 lugares.
O

17 A película de proteção das arestas de carga transparente, aplicada no pára-choques traseiro, previne a
formação de danos durante as operações de carga e
descarga da bagageira. A película feita à medida colase
facilmente na aresta de carga. O

20

19 A robusta película nos frisos da embaladeira em
preto/prata protege a pintura da soleira da porta sujeita a desgaste, na zona da entrada dianteira e traseira, contra riscos e danos. Um pormenor inteligente
e funcional, para que possa sorrir por muito tempo,
ao olhar para o Sharan. O
20 Os requintados tapetes para os pés são fabricados num veludo compacto e resistente, e possuem
um revestimento antiderrapante no verso. Ostentam
o logotipo Sharan em prateado e possuem um sistema de fixação antiderrapante na zona do piso. Cor:
preto. O

19

21

21 Impermeáveis: o jogo de tapetes feitos à medida
Allweter, com o logotipo Sharan, está disponível em
preto e protege eficazmente a zona dos pés contra a
sujidade e a humidade. O sistema de fixação integrado
prende os tapetes dianteiros ao piso do automóvel,
por forma a que não saiam do seu lugar. Cor: preto.
Disponível tanto para os bancos dianteiros, como para
a fila de bancos central e traseira. O
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23

25
22

22 A proteção solar, para os vidros laterais traseiros
e para o vidro da bagageira, protege os ocupantes do
Sharan de um aquecimento excessivo, bem como da
irradiação solar direta por trás. E fá-lo, sem prejudicar
a visibilidade para trás ou a segurança de circulação.

25 Na mala térmica de 25 litros, todos os alimentos
são mantidos à temperatura correta. A mala até permite transportar garrafas de 2 litros em pé. A alimentação de corrente é efetuada através da bateria do
automóvel ou de uma ligação fixa. O

23 Uma questão de limpeza: o saco do lixo para pendurar nas barras dos apoios de cabeça dos bancos
dianteiros. Ao retirar um saco, é automaticamente
extraído outro. Material fornecido: dois rolos com
50 sacos cada. O

O

24

24 Às vezes precisamos mesmo de estar impecáveis: o requintado cabide fixa-se
rapida e facilmente às barras dos encostos de cabeça dos bancos dianteiros. Pode,
simplesmente, pendurar as suas camisas, casacos ou outras peças de vestuário e
transportá-los sem que fiquem vincados. O

26 A cadeira de criança G0 plus ISOFIX da Volkswagen
Original oferece elevada proteção e conforto para
crianças pequenas com, até, 13 quilos, ou 15 meses. A
cadeira é fixa à carroçaria do automóvel através dos
pontos de fixação ISOFIX da armação de base, mas
também pode ser utilizada sem ISOFIX com os cintos
de três pontos. Um cinto de segurança integral de
cinco pontos, regulável em altura, prende a criança à
cadeira. A cadeira possui, ainda, uma pega de suporte
regulável, um estofo removível e lavável, uma cadeira
regulável em altura e uma capa para o sol. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre todo o
programa de cadeiras de crianças. O

26

27
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O

27 A cadeira de criança G2-3 ISOFIT transporta
crianças entre os três e os doze anos (15 a 36 quilos)
de forma segura e confortável. Graças ao seu apoio
lateral para a cabeça regulável em altura, bem como
ao ajuste individual em altura e inclinação, a cadeira
pode ser regulada de várias formas e é fixa à carroçaria do automóvel através dos pontos de fixação ISOFIX.
A criança fica segura na cadeira através de um cinto
de segurança de três pontos. A capa de proteção dos
bancos, fácil de limpar e antiderrapante, evita a sujidade ou o desgaste dos bancos. As práticas bolsas de
rede oferecem espaço de arrumação adicional. O seu
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre todo
o programa de cadeiras de crianças. O
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Estofos
Todos os estofos possuem duas coisas em comum: materiais de alta
qualidade e processo de fabrico sem compromissos. Os bancos estão
protegidos da melhor forma contra o desgaste, podendo, assim, dar-lhe
alegrias por muito mais tempo.
Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzidas servem apenas como referência.
As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma versão superior que tenha, eventualmente selecionado.

01

02

Série no Trendline

01
02
03
04
05
06
07
08

03

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H

Equipamento opcional

O

Estofos “Campus” preto BY S
Estofos “Stripes” preto BY C
Estofos “Stripes” cinza Palladium BW C
Estofos em Alcântara preto BY H
Estofos em Alcântara cinza Palladium BW H
Estofos em Alcântara bege Corn Silk XU H
Estofos em couro “Vienna” preto BY O
Estofos em couro “Nappa”, Volkswagen R, preto-preto-cinza Art OX
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07

08

O
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Pinturas exteriores
O elaborado processo de pintura da Volkswagen satisfaz todos os caprichos,
oferecendo ao seu automóvel uma proteção anti corrosão eficaz.
Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel das pinturas exteriores, pelo que as amostras
reproduzidas servem apenas como referência.
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branco Pure pintura lisa 0Q O
cinza Urano pintura lisa 5K S
vermelho Crimson pintura metalizada 5P O
azul Hudson Bay pintura metalizada 7E O
prata Reflex pintura metalizada 8E O
dourado Pyramid pintura metalizada I2 O
castanho Black Oak pintura metalizada P0 O
azul Indium pintura metalizada X3 O
azul Night pintura metalizada Z2 O
preto Deep pintura nacarada 2T O
branco Oryx efeito madre pérola 0R O
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Jantes
Não tem de satisfazer os gostos de toda a gente, mas sim os seus. Melhor
ainda, se existirem várias opções. Sete, para sermos mais precisos.
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01
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O
Jantes de liga leve de 16" “Memphis” C
O
Jantes de liga leve de 16" “Jakarta”
Jantes de liga leve de 17" “Stratford” O
Jantes de liga leve de 17" “Sydney” H
Jantes de liga leve de 17" “Jarama” O
Jantes de liga leve de 18" “Toulon”, Volkswagen R O
Jantes de liga leve de 18" “Marseille”, Volkswagen R
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Os símbolos junto dos estofos indicam quais são de série

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto
preto

preto
preto

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto
preto
bege Corn Silk

preto
preto
preto

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

S
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O
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O

O
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O

preto

preto

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

preto

preto

O

S

O

O

O

O

O

O

O

O

O

branco Oryx madre pérola 0R

cinza Indium metalizado X3

S

azul Night metalizado Z2

castanho Black Oak metalizado P0

O

dourado Pyramid metalizado I2

preto

prata Reflex metalizado 8E

preto

cinza Urano 5K

azul Hudson Bay metalizado 7E

Estofos “Campus” S
preto (BY)
Estofos “Stripes” C
preto (BY)
cinza Palladium (BW)
Estofos em Alcântara H
preto (BY)
cinza Palladium (BW)
bege Corn Silk (XU)
Estofos em couro “Vienna” O
preto (BY)
Estofos em couro “Nappa”, Volkswagen R
preto-preto-cinza Art (OX)

Painel de instrumentos

vermelho Crimson metalizado 5P

Alcatifa

branco Pure 0Q

Estofos

preto Deep nacarado 2T

Combinações possíveis

Descubra o mundo
automóvel da
Volkswagen.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.

Serviço Volkswagen.

A entrega do seu veículo novo pode transformar-se
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfsburg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá
oportunidade de conhecer as diversas marcas que
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade
de acompanhar os vários passos da produção de um
veículo, de se inteirar das últimas novidades sobre o
tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a carta
de condução infantil. Chegado o momento da entrega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a chave
do seu automóvel e dar-lhe-á todos os pormenores
importantes, antes de iniciar a sua viagem de regresso
a casa. Para informações mais detalhadas, contacte o
seu Concessionário Volkswagen.

Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen dos
nossos 35 Concessionários. Para além da garantia
obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda uma
garantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os veículos
novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da carroçaria¹⁾ bem como uma garantia de 12 anos contra
perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

Volkswagen Driving Experience.
Numa ação de formação sobre condução segura, os
nossos profissionais do volante mostram-lhe o comportamento mais correto a adotar em situações inesperadas. Para mais informações contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Mobilidade Volkswagen.
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo
de substituição ou despesas de alojamento num
hotel. Se submeter o seu Volkswagen periodicamente
às inspecções previstas no Plano de Assistência, poderá
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade
LongLife.
1 ) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre
a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da
marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de ofertas. O seu
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.

O

S

ou disponíveis mediante custo extra

C

,

H

,

O

. A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série

S

, como equipamento opcional

O

ou não disponível (–).
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O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais
com suplemento de preço. Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas
referem-se ao mercado alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da
impressão. O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas
em vigor no seu país.
Reservado o direito a alterações.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras
empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste
documento não estar assinalado com ® não significa que este símbolo não seja uma marca
registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita prévia da
Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de veículos antigos. Assim,
todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente, desde
que cumpram as disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário
Volkswagen.

