Volkswagen
Sharan

154 900 PLN brutto
2 229 PLN/mc* netto

Lokalizacja: Porsche Katowice (VW)

Ocena wg Autocentrum:

Zadzwoń: 32 746 92 47
Napisz: piamarket@porscheinterauto.pl

Numer oferty: 16970

INFORMACJE PODSTAWOWE: OSIĄGI:
Pojemność
silnika:
Rodzaj
nadwozia:
Skrzynia
biegów:
Rodzaj
paliwa:
Przebieg:
Rodzaj
napędu:
Liczba
drzwi:
Liczba
miejsc:
Kolor:
Rok produkcji:

1 968 cm3
van / minibus
automatyczna
diesel
8 120 km
przedni
5
5
szary
2019

Moc:
150 KM
Prędkość maksymalna
198 km/h
Przyspieszenie [0-100km/h]:
10.3 s
Średnie spalanie:
0 l/100 km
Spalanie w mieście:
0 l/100 km
Spalanie w trasie:
0 l/100 km

WYMIARY:
Szerokość:
Wysokość:
Długość:
Rozstaw osi:
Masa własna:
Masa całkowita:

1
1
4
2

904 mm
720 mm
854 mm
920 mm
1 793 kg
2 410 kg

WYPOSAŻENIE:
Alarm z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem przechyłu

Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu

Felgi aluminiowe 18 Toulon z ogumieniem samouszczelniającym się 225/45 + śruby
antykradzieżowe

Listwy dookoła szyb bocznych, chromowane

Lampy Bi-ksenonowe z funkcją doświetlania zakrętów i spryskiwaczami + światła LED
dzienne

Lusterka make-up w osłonach przeciwsłonecznych z przodu, podświetlane

Nadwozie 7 miejscowe (2+3+2) - dla tapicerki skórzanej Vienna
Pakiet Business
System Blind Spot i Lane Assist
System Easy Open
System nawigacji satelitarnej Discover Media
Zawieszenie sportowe, obniżone o ok. 15 mm
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód,
kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ASR - system zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania
Asystent siły hamowania
Automatyczne włączanie świateł awaryjnych w przypadku nagłego hamowania
Chromowane listwy na osłonie chłodnicy

Lusterka boczne elektrycznie regulowane i ogrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
MSR- układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
Ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
Oświetlenie ambiente
Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu
Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączaniem i funkcją przyciemniania, dwie lampki
do czytania
Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie ze schowkiem
Radio CD/MP3/SD/AUX Composition Colour z 5 calowym kolorowym ekranem
dotykowym + 8 głośników
Relingi dachowe - chromowane
Roleta przestrzeni bagażowej z możliwością demontażu
Schowek na środku deski rozdzielczej, zamknięty
Schowek w konsoli dachowej - podwójny, zamykany

Czujnik ciśnienia w oponach

Schowek w konsoli środkowej z przodu z 2 miejscami na napoje i gniazdem 12V,
zamykany żaluzją

Czujnik deszczu

Schowki w podłodze bagażnika

Czujnik zmierzchu - automatyczne włączanie świateł z funkcją Coming/Leaving Home

Schowki w podłodze za przednimi fotelami

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Siedzenia z tyłu, pojedyncze, przesuwane z funkcją łatwego składania EasyFold

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

Stoliki i kieszenie w oparciach foteli przednich

Elektromechaniczny hamulec postojowy z funkcją Auto-Hold

Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania skrętu

Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył

Sygnalizacja niskiego stanu płynu do spryskiwaczy

ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem
siły hamowania)

System automatycznego hamowania po kolizji

Felgi aluminiowe 17 Sydney z ogumieniem samouszczelniającym 225/50 Śruby kół z
zabezp antykradzieżow

System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju z rekuperacją energii podczas
hamowania

Fotel pasażera - składane oparcie
Fotele przednie - podgrzewane
Fotele przednie Sport-Komfort
Fotele przednie z regulacją lędźwiową oraz pochylenia oparcia, dla kierowcy
elektryczna regulacja
Gniazdo 12V w bagażniku
Gniazdo USB, 2 razy, do ładowania z tyłu
Immobilizer
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze i dźwignia zmiany biegów obszyta
skórą
Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze z funkcją zmiany biegów i dźwignia
zm. biegów w skórze

System stabilizacji toru jazdy przyczepy

System wykrywania zmęczenia kierowcy
Szuﬂady pod siedzeniami kierowcy i pasażera
Szyby termoizolujące
Tapicerka łączona Alcantara/Vienna
Tempomat z automatyczną regulacją odległości do prędkości 210 km/h - ACC i
systemem Front Assist
Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego na siedzeniach w drugim rzędzie
Uchwyty na kubki - przód/tył
Wspomaganie kierownicy, elektromechniczne, zależne od prędkości
Wykońzenie wnęrza Piano Black
Wyłącznik poduszki powietrznej

Klimatyzacja automatyczna Climatronic - 3 strefowa

Zabezpieczenie przed otwarciem tylnych drzwi i okien - elektryczne

Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach

Zamek centralny z pilotem

Komputer pokładowy MFA Premium

Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki lakierowane w kolorze nadwozia

Lakier uni
Lampy tylne wykonane w technologii LED (diodowe)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Climatronic

Aluminiowe felgi

Nawigacja

Tempomat

Bluetooth

Czujniki parkowania

Podgrzewane fotele

BEZPIECZEŃSTWO:
ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
Airbag kolan kierowcy
ESP (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z ABS, ASR, EDS, MSR i asystentem siły hamowania)
Lane Assist - asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu
Wyłącznik poduszki powietrznej

*Rata leasingu
Niniejsza informacja oraz kalkulacja dotyczy produktów Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kalkulacja ma jedynie charakter
poglądowy i szacunkowy, oparta jest na wskazanych powyżej założeniach; zarówno wskazana cena produktu, jak i wyliczona rata leasingowa mogą ulec zmianie. Informacja nie stanowi gwarancji
dostępności produktu. Ostateczne warunki, w tym cenę i wysokość raty leasingowej, określa umowa.
Oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

