
Model: 7N245YF2 Termín dodania: Ihneď Kom. č.: 434 725 / int. č.: 35-302 ŠPZ 25.08.2020

Motor: 4-valcový naftový motor 110 / 150

Prevodovka: 6-stupňová dvojspojková prevodovka DSG 10,3

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2.560 / 637 340 / 1.750 - 3.000

Dĺžka vozidla/šírka (mm): 4.854 / 1.904 198

Číslo karosérie: WVWZZZ7NZKV023237 5,2

Farba interiéru: BY - čierna titan 300 - 2.297

Farba vozidla: I2I2 - zlatá pyramid metalíza 140

Stav najazdených km: 12 Počet miest: 7

Uzatvárateľná odkladacia priehradka na palubnej doske

Airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu, Odkladacie zásuvky pod prednými sedadlami

kolenný airbag na strane vodiča Odkladacie priestory v podlahe druhého radu sedadiel

ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, assistent rozjazdu do kopca Odkladacie vrecká a výklopné stolíky na zadnej strane operadliel prvého radu sedadiel

Multikolízna brzda Športové sedadlá

Tretie brzdové svetlo, integrované LED smerovky vo vonk. spätných zrkadlách Výškovo nastavieľné predné sedadlá s bedernou opierkou, operadlo a bederná opierka 

Imobilizér vodiča elektricky ovládaná

Kontrola tlaku v pneumatikách Operadlo spolujazdca úplne sklápateľné

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou 3 samostatné sedadlá v druhom rade, pozdĺžne nastaviteľné s funkciou "Easy Fold" 

(sklopné do roviny) a s nastaviteľným operadlom

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Kryt batožinového priestoru odnímateľný

Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti Háčiky na tašky v batožinovom priestore, 12V zásuvka v stredovej konzole 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant a v batožinovom priestore, 4 upevňovacie oká v batožinovom priestore

3-ramenný multifunkčný kožený volant, kožená radiaca páka Elektronická parkovacia brzda s funkciou Auto-Hold

Palubný počítač "Plus" Posuvné pravé a ľavé zadné dvere

Adaptívny tempomat ACC s "Front Assist" a "City Brake" - automatické udržiavanie vzdialenosti Poťah sedadiel v látke "Stripes"

od vpredu idúceho vozidla, systém na sledovanie diania Start-Stop System

pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze (do 210 km/h) Funkcia voľnobehu pre DSG prevodovku

Systém rozpoznávania únavy vodiča SCR-Selektívna katalytická redukcia emisií NOx pomocou kvapaliny AdBlue(len TDI)

3-zónová klimatizácia "Climatronic" Podlahové koberčeky pre všetky rady sedadiel

Daždový senzor, "Coming a Leaving home" funkcia, vnútorné zrkadlo automaticky stmievateľné Denné svetlá - svietia len predné svetlá

Elektricky ovládané predné a zadné okná Fajčiarska výbava

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické

Svetlá na čítanie vpredu a vzadu Determálne sklá, integrovaná anténa v zadnom bočnom skle

Osvetlené "Make-up" zrkadielka v slnečných clonách Nárazníky vo farbe karosérie, spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie

2 držiaky na poháre pre každý rad sedadiel (vpredu uzatvárateľné roletkou) LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

Stredová opierka rúk vpredu, výškovo a pozdĺžne nastaviteľná s odkladacím boxom Mriežka chladiča s chrómovými lištami

Dekór "Piano Black" na prístrojovej doske a na obložení dverí Chrómové lišty okolo okien, chrómová lišta okolo nasávacieho otvoru 

Kožené sedadlá - stredový pás v Alcantare, vpredu vyhrievané, vyhrievané trysky ostrekovačov vzduchu v spodnej časti nárazníku

Parkovacie senzory vpredu a vzadu Strešný nosič pochrómovaný

Odkladacia priehradka na palubnej doske, vo všetkých dverách(v predných miesto na 1,5l fľašu) 4 disky z ľahkých zliatin 7J x 17 "Sydney", samozalepovacie pneumatiky 225/50 R17

odkladacia schránka pred spolujazdcom klimatizovaná,vyberatelný odpadkový kôš, Sada pre opravu pneumatík (Tire Mobility Set)

umiestnený v zadných dverách

Balík Family&Business Highline v hodnote 3.600 € v cene vozidla:

7-sedadlový paket - rozdelenie sedadiel 2-3-2, Easy Entry, ISOFIX a bezpečnostné pásy pre 2. a 3. rad

zvuková a svetelná signalizácia pri nepripútaní pasažierov v 2. a 3. rade sedadiel

Elektricky ovládateľné posúvne bočné dvere ovládane z vnútra vozidla alebo prostredníctvom diaľkového ovládania na kľúči

Elektrické otváranie a zatváranie 5. dverí pomocou diaľkového ovládania

Bi-xenónové svetlomety s automatickým natáčaním do zákruty, LED denné svetlá, ostrekovače predných svetlometov

hmlové svetlá s odbočovacou funkciou, LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom

Rádionavigačný systém "Discover Media" 2 sloty na SD-kartu, s CD prehrávačom, 6,5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu a USB pre iPod/iPhone, AUX-IN, bluetooth hands-free mobilné

pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu

Navigačné údaje na SD-karte - Európa

Car-Net "Guide & Inform" - 3 roky poskytovania služieb

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbuju cca. 65 % svetla

Cena modelu s 20% DPH 43 160,00 €
Obj. kód Cena v Eur

I2I2 680,00  

PH4 130,00  

7X5 190,00  

9Q4 220,00  

PEL 430,00  

3Y7 120,00  

KA2 390,00  

EA5 500,00  

0,00  

0,00  

Cenníková cena vozidla s DPH 45 820,00 €

Cenové zvýhodnenie -7 000,00 €

Akciová cena vozidla s DPH 38 820,00 €

Akciová cena vozidla bez DPH 32 350,00 €

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

Parkovací asistent Park Assist - podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta, parkovacie senzory vpredu a vzadu

Palubný počítač "Premium" - farebný

"Easy Open" bezdotykové otváranie veka batožinového priestoru, elektrické zatváranie, bezkľúčový prístup a štartovací systém "Keyless Access"

Slnečné roletky na zadných dverách

Cúvacia kamera "Rear Assist"

Predĺžená záruka 4roky / max. 80.000km (plynie od 31.1.2020)

Podlahové gumy

Sériová výbava Sharan Family&Business Highline

Doplnková výbava
zlatá pyramid metalíza

Ušetríte 10 600 € s DPH
(Balík Family&Business Highline 3 600 € + Innovation bonus 6 000 € + zľava Autonovo 1 000 €)

Povinná výbava

3-zónová klimatizácia "Climatronic" s ovládaním v druhom rade sedadiel

Bezpečnosť

Komfort

Dizajn

Emisie CO2 g/km: 

Spotreba paliva (kombinovaná) WLTP (l): 

Objem batožinového priestoru (l):

VW Sharan F&B Highline 2.0 TDI SCR BMT DS6 

Technické údaje
Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min
-1):

Max. rýchlosť (km/h): 




