
Techniek en consumentenadviesprijzen vanaf januari 2016

De Sharan Exclusive Series



Standaarduitrusting (Exclusive Series) 
• Achterlichten led

• Dakreling in chroom uitgevoerd

• Schuifdeuren achter aan weerszijden

• Velgen ‘Memphis’, 16 inch lichtmetaal

• Zijruiten met chromen rand

• Airconditioning automatisch (Climatronic)

• Boordcomputer Plus

• Cruise Control

• Digitale radio-ontvangst (DAB+)

• Mobiele online diensten (Car-Net): ‘App-Connect’ smartphone-integratie

•  Mobiele online diensten (Car-Net): ‘Guide & Inform Basis’ gratis abonnement 

(looptijd 36 maanden)

• Navigatie-, radio-, en multimediasysteem ‘Discover Media’

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

• Zitplaatsen 7x

•  Afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief noodremsysteem 

voor stadsverkeer (City Emergency Braking)

• Diefstalalarm (klasse III, SCM gekeurd)

• Vermoeidheidsherkenning (aanbevolen rusttijd)

• Decorinleg ‘Titan Silver’ voor instrumentenpaneel en deurlijsten vóór

Ook standaard bij uw Volkswagen
Volkswagen Inclusief

Als waardering voor uw keuze voor Volkswagen belonen wij u met  

Volkswagen Inclusief, het gratis en exclusieve klantenprogramma  

dat speciaal is ontwikkeld voor Volkswagen rijders.

• Gratis zomercheck, wintercheck en aircocheck

• Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

• Snel weer veilig op weg met Ruitenservice & Slim Schadeherstel.

• Zorgeloos parkeren met Parkmobile en voordelig parkeren op Schiphol.

• Voordeel bij de Volkswagen Bank.

• Korting bij Het ANWB Test- en Trainingscentrum.

• Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

• Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/inclusief



Consumentenadviesprijzen 
Sharan

Benzine

Exclusive Series 1.4 TSI 110 kW/150 pk 6 € 30.845 38.813 45.290 150 C 25%
Exclusive Series 1.4 TSI 110 kW/150 pk 6-DSG € 33.358 42.185 49.190 156 C 25%

Diesel

Exclusive Series 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6 € 33.460 44.603 51.630 131 C 25%
Exclusive Series 2.0 TDI 110 kW/150 pk 6-DSG € 35.979 48.174 55.730 136 D 25%

TransmissieVermogenMotorUitvoering
excl. BTW
excl. BPM

excl. BTW
incl. BPM

incl. BTW
incl. BPM CO2-uitstoot Energielabel Bijtelling

Afleveringskosten per 1 januari 2016*)       
Advieskosten rijklaar maken € 920,00 (transport, deconserveren, 0-beurt, reinigen, 2 lifehammers en kentekenplaten) 

Recyclingsbijdrage € 45,00

Leges aanvraag kenteken € 39,00

Leges tenaamstelling kenteken € 6 ,06

Totaal € 1010,06 

*) Over de advieskosten rijklaar maken en recyclingsbijdrage wordt geen BPM geheven. 

 Over de leges wordt geen BTW berekend.

Volkswagen Extra Garantie
Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.

100.000 km € 339 (incl. BTW)

150.000 km € 389 (incl. BTW)



Prijswijzigingen voorbehouden.

BPM-differentiatie

Voor het bepalen van het BPM-bedrag gelden de volgende differentiaties:
• Een BPM-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 86,43 per gram boven de grenswaarde van 67 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)
Benzine € 175
Diesel € 175

Malustabel CO2-uitstoot
Grenswaarden: BPM-opslag per gr/km boven de grenswaarde
Benzine Diesel 
1-79 gr. 1-79 gr. € 6 
> 80 ≤ 106 gr. > 80 ≤ 106 gr. € 69 
> 107 ≤ 155 gr. > 107 ≤ 155 gr. € 124 
> 156 ≤ 174 gr. > 156 ≤ 174 gr. € 239 
> 174 gr. > 174 gr. € 478 

Dieseltoeslag per gr/km boven de grenswaarde
≤ 67 gr. € 0
> 67 gr. € 86,43

Dieselroetfilter 
Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

Fiscale bijtelling
Op basis van de CO2-uitstoot valt elke Volkswagen in een bijtellingscategorie voor privégebruik van 
een auto van de zaak.

Categorie Benzine Diesel 
4% ≤ 0 gr. ≤ 0 gr.
15% ≤ 50 gr. ≤ 50 gr.
21% ≤ 106 gr. ≤ 106 gr.
25% > 106 gr. > 106 gr.



Particulier
Financieren

Volkswagen Privé Plan

Kiest u voor financieren dan kiest u voor Volkswagen Privé Plan: de enige 

financiering die is afgestemd op uw wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! 

Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de hoge inruilwaarde. 

Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.

• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

• Lage maandbedragen door hoge restwaarde

• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Sharan Exclusive Series  

vanaf € 448,99  per maand.*

Verzekeren

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd. U kiest 

bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een Volkswagen 

Basispolis of Volkswagen Pluspolis. Twee unieke autoverzekeringen speciaal  

afgestemd op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden tegen een 

scherpe premie, waarbij u tot maar liefst 75% korting kunt opbouwen. 

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:

• Scherpe premie 

• Extra premiebescherming 

• 15 maanden nieuwwaarderegeling 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

U sluit al een Volkswagen Basispolis af vanaf € 62 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:
• 3 jaar nieuwwaarderegeling 

• Extra premiebescherming 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd 

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss 

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af vanaf € 87 per maand.

Genoemde vanafprijzen Basispolis en Pluspolis o.b.v. WA volledig casco,
regio Noord en Oost Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting
en inclusief 21% assurantiebelasting.

Leasen

Volkswagen Abonnement

U kunt ook privé eenvoudig een nieuwe auto leasen! Met het Volkswagen 

Abonnement bieden wij een unieke autoregeling voor u als particuliere 

klant. Wilt u tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in een 

gloednieuwe Volkswagen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over  

verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies dan voor het 

Volkswagen Abonnement.

De voordelen van het Volkswagen Abonnement:
• Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Volkswagen 

• Geen investering, geen aanbetaling, geen wegenbelasting 

•  Verzekerd van reparatie en onderhoud door de officiële  

Volkswagen dealer 

• Een optie van overname na afloop leasecontract 

• Vaste kosten per maand

U heeft al een Volkswagen Abonnement voor de  

Volkswagen Sharan vanaf € 775 per maand. 

Private Lease op basis van 10.000 km km per jaar met een looptijd van 
48 maanden, inclusief BTW.

U regelt de brandstof, wij de rest.

Totaal Termijn- Totale door de consument Debet- Jaarlijks
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag te betalen bedrag rentevoet kostenpercentage Looptijd
€ 45.290  € 12.210 € 33.080,08 € 22.645,04 € 448,99 € 38.808,68 6,99% 6,99% 36 maanden

10 x 12Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrentevoet zonder de Volkswagen Pluspolis 7,49%

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Privé Plan Volkswagen Sharan Exclusive Series

Volkswagen Bank
Volkswagen Leasing



Zakelijk
Financieren

Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op uw 

wensen, uw keuzes en uw Volkswagen! Kiest u voor Financial Lease dan 

kiest u voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele voordelen ten 

opzichte van de traditionele financieringen. U wordt direct economisch 

eigenaar van uw nieuwe Volkswagen. Maar dan zonder onnodige aanslag op 

uw liquideitspositie. U kiest zelf de hoogte van de aanbetaling, de looptijd 

van het Financial Leasecontract en de afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.

• Transparante, vaste maandlasten 

• Fiscale afschrijving 

• Lage maandlasten door slottermijn 

• Gemakkelijk en snel geregeld bij uw Volkswagen dealer

U rijdt al een Volkswagen Sharan Exclusive Series  

vanaf € 559 per maand.*

Verzekeren

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis

Elke auto die de showroom uitrijdt, moet natuurlijk worden verzekerd.  

U kiest bewust voor een Volkswagen dan kiest u toch ook bewust voor een 

Volkswagen Basispolis of Volkswagen Pluspolis. Twee unieke autoverzekeringen 

speciaal afgestemd op uw Volkswagen. Met uitstekende voorwaarden  

tegen een scherpe premie, waarbij u tot maar liefst 75% korting kunt opbouwen. 

Met de Volkswagen Basispolis profiteert u van:

• Scherpe premie 

• Extra premiebescherming 

• 15 maanden nieuwwaarderegeling 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer

U sluit al een Volkswagen Basispolis af vanaf € 62 per maand.*

Met de Volkswagen Pluspolis profiteert u van:

• 3 jaar nieuwwaarderegeling 

• Extra premiebescherming 

• Geen eigen risico bij schadeherstel via uw Volkswagen dealer 

• Accessoires tot € 2.000 gratis meeverzekerd 

• Altijd vervangend vervoer bij schade, diefstal en total loss

U sluit al een Volkswagen Pluspolis af vanaf € 87 per maand.*

Genoemde vanafprijzen Basispolis en Pluspolis o.b.v. WA volledig casco,regio Noord 
en Oost Nederland, tot 25.000 km per jaar, 75% no-claimkorting en inclusief 21% 
assurantiebelasting

Leasen

Volkswagen Leasing

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Operational Lease. U rijdt 

uw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet u tijdens de 

gehele contractperiode waar u financieel aan toe bent. Inhoud, omvang en 

daarmee de tarieven zijn geheel af te stemmen op uw persoonlijke wensen. 

Uw mobiliteit in één keer geregeld, zonder omkijken.

De voordelen van Volkswagen Leasing:

• Persoonlijke service van de Volkswagen dealer 

• Alles onder een dak geregeld bij uw eigen Volkswagen dealer 

• De beste zorg voor uw Volkswagen 

• Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden 

•  Service en dienstverlening zoals u die mag verwachten van uw  

leasemaatschappij

U least al een Volkswagen Sharan Exclusive Series  

vanaf € 785 per maand.

Full Operational Lease op basis van 20.000 km per jaar met een looptijd 
van 48 maanden, exclusief BTW en exclusief brandstofkosten.

Totaal Termijn- Nominale
Contante prijs Aanbetaling kredietbedrag Slottermijn bedrag rente Looptijd
€ 45.290   € 12.486 € 32.804 € 18.116 € 559 6,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld i.c.m. het afsluiten van een Volkswagen Pluspolis. 
Debetrente zonder Volkswagen Pluspolis is 7,49%.

* Rekenvoorbeeld Volkswagen Financial lease Volkswagen Sharan Exclusive Series

Volkswagen Bank is ingeschreven in het Handelsregister met de naam Volkswagen 
Bank GmbH onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank 
biedt financieringen en Financial Lease aan en bemiddelt in verzekeringen voor zowel 
de particuliere als de zakelijke rijder, AFM vergunning nummer 12000996. Financierings-
aanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Het financieringstarief geldt in 
combinatie met een verzekering.Tarief zonder verzekering 7,49% effectieve rente op 
jaarbasis. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.vwbank.nl.
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Onzeverzekeringsproducten zijn ontwikkeld in samen-werking met en komen tot stand 
bij VVS Assuradeuren B.V. Volkswagen Leasing is ingeschreven in het Handelsregister met 
de statutaire naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 20073305 en is gevestigd 
te Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke 
rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert 
Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.

Volkswagen Bank  Volkswagen Leasing
Postbus 1119, 3800 BC Postbus 1591, 3800 BN  
Amersfoort Amersfoort
Telefoon: (033) 479 17 22 Telefoon (033) 454 92 15
www.volkswagenbank.nl www.volkswagenleasing.nl

Volkswagen Bank
Volkswagen Leasing



Standaarduitvoeringen

Exterieur

Achterlichten led •
Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur •
Bumpers in carrosseriekleur met luchtinlaatraster met chromen rand •
Carrosserie volledig verzinkt •
Dakreling in chroom uitgevoerd •
Grille in zwart uitgevoerd met lamellen in chroom uitgevoerd •
Kentekenverlichting led •
Knipperlichten led in buitenspiegel geïntegreerd •
Koplampverlichting halogeen en knipperlichten beide achter helder glas •
Laadrandbescherming •
Schuifdeuren achter aan weerszijden •
Velgen 'Memphis', 16 inch lichtmetaal (6,5 J x 16) met zelfdichtende banden 215/60 R 16 •
Zijruiten met chromen rand •

Functioneel

12-Volt-aansluiting in middenconsole vóór en in bagageruimte •
Achterklep met omgevingsverlichting •
Airconditioning automatisch (Climatronic) met 3-zone-temperatuurregeling •
Bagageruimteverlichting •
Binnenspiegel automatisch dimmend •
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme en dimfunctie, twee led-leeslampjes voor en twee achter en sfeerverlichting •
Boordcomputer Plus •
Buitenspiegels elektrisch instel- en individueel verwarmbaar •
Centrale vergrendeling met afstandsbediening en twee klapsleutels •
Cruise Control •
Digitale radio-ontvangst (DAB+) •
Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold) •
Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, kilometer- en ritafstandteller, toerenteller •
Mobiele online diensten (Car-Net): 'App-Connect' smartphone-integratie •
Mobiele online diensten (Car-Net)2: 'Guide & Inform Basis' gratis abonnement (looptijd 36 maanden) •
Navigatie-, radio-, en multimediasysteem 'Discover Media' 16,5 centimeter kleurendisplay, navigatie West-Europa1, onbeperkt gratis navigatie updates,  
SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting, telefoonvoorbereiding voor Bluetooth multimedia aansluitbox

•

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) •
Regensensor •
Richtingaanwijzer (knippert driemaal met één handeling) •
Ruitbediening voor en achter elektrisch •
Ruitenwissers vóór met intervalschakeling •
Ruitenwisser achter met intervalschakeling •
Start-/stopsysteem met recuperatie van remenergie •
Stof- en pollenfilter •
Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk •

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Standaarduitvoeringen

Verlichting blijft korte tijd aan bij vergrendeling auto (Coming Home) en verlichting gaat alvast aan bij ontgrendeling auto (Leaving Home) •
Weergave van buitentemperatuur •

Interieur

Afvalbeker, uitneembaar •
Asbak en aansteker vóór •
Bagageruimte-afdekking, uitrol- en uitneembaar •
Bagegeruimtebekleding met opbergvakken •
Bekerhouder 2x in elke zitrij (vóór met deksel) •
Bekleding, stof 'Stripes' •
Bevestigingsoog 4x in bagegeruimte •
Bijrijdersstoel, volledig neerklapbaar •
Dashboardkastje afsluitbaar, verlicht en met koelmogelijkheid •
Decorinleg 'Titan Silver' voor instrumentenpaneel en deurlijsten vóór •
Zitplaatsen 7x •
Individuele stoelen 3x op tweede zitrij en 2x op derde zitrij, inclusief inklapfunctie (Easy Fold) met ISOFIX-voorbereiding op tweede zitrij •
Individuele stoelen 3x op tweede zitrij, in lengte verschuifbaar met rugleuningverstelling inclusief inklapfunctie (Easy Fold) •
Instrumentenverlichting wit, lichtsterkte regelbaar met rood nachtdesign voor schakelaars •
Lendensteunen vóór, bestuurderszijde elektrisch en bijrijderszijde handmatig instelbaar •
Make-up-spiegel in zonnekleppen, verlicht •
Middenarmsteun vóór, in hoogte en lengte verstelbaar met opbergvak •
Opbergvak aan weerszijden van voetenruimte tweede zitrij •
Opbergvak in dakconsole •
Opbergvak in dashboard •
Opbergvak in deuren (met houder voor 1,5 ltr. fles en wegenkaart vóór) •
Schuiflade onder voorstoelen •
Sport- / comfortstoelen vóór •
Voorstoelen in hoogte verstelbaar, rugleuning bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar •
Stuurwiel (driespaaks), multifunctioneel en met leder bekleed en voorzien van schakelpeddels en bediening van boordcomputer, radio en telefoon (bij DSG voorzien van schakelpeddels) •
Stuurwiel in hoogte en lengte verstelbaar •
Tassenhaken in bagageruimte •
Voetmatten textiel voor alle zitrijen •

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Standaarduitvoeringen

Veiligheid

Afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking) •
Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) inclusief knie-airbag aan bestuurderszijde •
Alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard remmen •
Bandencontrole (Tire Leak Indicator) •
Dagrijverlichting •
Diefstalalarm (klasse III, SCM gekeurd) •
Driepuntsveiligheidsgordel 5x (gordels vóór in hoogte verstelbaar en met gordelspanner) •
Elektronisch stabilisatieprogramma (ESC) met tegenstuurondersteuning inclusief antiblokkeersysteem (ABS), aandrijfslipregeling (ASR), elektronisch differentieelslot (EDS), motorsleepmomentregeling (MSR)  
en aanhangerstabilisatie

•

Gevarendriehoek •
Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór •
Hoofdsteunen vóór, in lengte en hoogte verstelbaar •
Kinderslot elektrisch voor deuren achter, bedienbaar vanuit bestuurderstoel •
Mistlampen vóór inclusief bochtverlichting •
Reflector in deuren vóór •
Startblokkering, elektronisch •
Vermoeidheidsherkenning (aanbevolen rusttijd) •
Vervolgongevalreductiesysteem (Multi Collision Brake) •
Waarschuwingslampje gaat branden bij onvoldoende ruitenvloeistof •
Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel voor en achter •

 • standaard º optioneel - niet leverbaarWijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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1)  Albanië*, Andorra, België, Bosnië en Herzegovina*, Bulgarije*, Denemarken, Duitsland, Estland*, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Kosovo*, Kroatië, Letland*, Liechtenstein, Litouwen*, Luxemburg, Malta, 
Macedonië*, Moldavië*, Monaco, Montenegro*, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen*, Portugal, Roemenië*, Rusland*, San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië*, Slowakije*, Slovenië*, Spanje, Tsjechië, Turkije*, Oekraïne*,  
Hongarije*, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland

 *gedeeltelijk
2)  Om van de mobiele online diensten van Car-Net gebruik te kunnen maken moet u in het bezit zijn van een mobiele telefoon/ smartphone met mobiele internetverbinding, welke als Wi-Fi hotspot kan fungeren. Als alternatief kunt u  

kiezen voor de CarStick, die tevens als Wi-Fi hotspot fungeert middels een simkaart die u in de stick plaatst. De Carstick is als accessoire verkrijgbaar (simkaart niet inbegrepen). De Car-Net diensten zijn alleen wanneer u een geldig  
data-abonnement bij een mobiele provider heeft en alleen binnen het bereik van het mobiele netwerk van uw provider. Het gebruik van internetdata kan, afhankelijk van uw abonnement, en bij gebruik van internet in het buitenland 
(roaming) resulteren in bijkomende kosten. Om van Car-Net gebruik te kunnen maken dient u een afzonderlijke overeenkomst met Volkswagen AG af te sluiten. U heeft na levering van het voertuig 90 dagen de tijd om u te registreren  
via http://volkswagen-carnet.com/nl. De beschikbaarheid en inhoud van de Car-Net diensten kan per land variëren. De inhoud van Car-Net diensten staat gedurende de gehele contractduur tot uw beschikking (wijzigingen voorbehouden). 
Voor meer informatie over Car-Net, zie www.volkswagen.com/car-net of neem contact op met uw dealer.



Meeruitvoeringen

Pakketten

Advance Pakket W11 € 1.632 1.975 º
- Bi-Xenon-verlichting (zowel dim als groot licht)
- automatisch meedraaiende koplampen
- automatische koplamphoogteverstelling
- koplampreinigingsinstallatie
- kentekenplaatverlichting led
- panorama-schuifdak
- automatisch inklapbaar- en verwarmbare buitenspiegels
.. let op: niet in bestelbaar i.c.m. trekhaak

Exterieur

Pure white CL04 € 119 144 º

Metallic lak of pareleffect lak CL02 € 582 704 º

Pareleffect lak ‘Oryx White’ CL03 € 1.283 1.552 º

Dakreling in chroom uitgevoerd 3S1 € 220 266 •

Panorama-schuif-/kanteldak, elektrisch bedienbaar PFU € 1.038 1.256 º
.. let op: niet in bestelbaar i.c.m. trekhaak

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend 4KF € 270 327 º

Model- & type-aanduiding op achterklep laten vervallen 0NA geen meerprijs º

Trekhaak 1M6 € 794 961 º
- elektrisch uitklapbare trekhaak, mechanisch zwenkbaar
- auto hold
.. let op: prijs is excl. verplichte trekhaakbeugel (bestelbaar via Accessoires)

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumentenadviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Bestelcode incl. BTWexcl. BTW



Meeruitvoeringen

Velgen

Velgen ‘Jakarta’, 16 inch lichtmetaal PJ2 € 168 203 º
- vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 16 met slotbouten
- 215/60 R 16 zelfdichtende banden

Velgen ‘Stratford’, 17 inch lichtmetaal PJ4 € 451 546 º
- vier lichtmetalen velgen 7 J x 17 met slotbouten
- 225/50 R 17 zelfdichtende banden

Velgen ‘Jarama’, 17 inch lichtmetaal PJ5 € 584 707 º
- vier lichtmetalen velgen 7 J x 17 met slotbouten
- 225/50 R 17 zelfdichtende banden

Interieur

Sport/Comfortstoelen vóór, elektrisch verstelbaar WB2 € 763 923 º
- 12-instellingsmogelijkheden met elektrische lendensteunverstelling
- bestuurdersstoel met memory-functie
- buitenspiegel elektrisch instel-, inklap- en verwarmbaar met memory-functie
- automatisch dimmende linker buitenspiegel
- buitenspiegel rechts met kantelfunctie bij achteruit rijden
- voetenruimteverlichting voor en achter
..  let op: passagiersstoel niet meer omklapbaar en opbergvakken onder voorstoelen vervallen

Decorinleg 'Eikenhout bruin' 5MQ € 254 307 º

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Bestelcode incl. BTWexcl. BTW



Meeruitvoeringen

Functioneel

Voorruit, verwarmbaar en warmtewerend PGW € 295 357 º

Sluitfunctie voor portieren (Servosluiting) GZ4 € 201 243 º
-  een servosluiting trekt de schuifdeuren in het slot indien deze onvoldoende gesloten worden
.. let op: niet i.c.m. elektrische schuifdeuren achter

Schuifdeuren achter, electrisch GZ6 € 598 724 º
- bediening via afstandsbediening of schakelaar in de auto
- schuifdeuren worden volledig elektrisch gesloten en geopend

Airconditioning, automatisch (Climatronic) PH4 € 106 128 º
- 3 zones
- volautomatische airconditioning met elektronische regeling (CFK-vrij)
- met bediening op tweede zitrij

Vergrendel- en startsysteem zonder sleutel (Keyless Access) 4I3 € 377 456 º
- sleutelloos sluit- en startsysteem
.. let op: alleen bestelbaar i.c.m. Sport/Comfortstoelen vóór, elektrisch verstelbaar

Achterklep, elektrisch bedienbaar 4E7 € 467 565 •
- automatisch openen en sluiten

Achterklep met sensorgestuurde opening, elektrisch sluitbaar (Easy Open) PE1 € 334 404 º

Interieurvoorverwarming PW9 € 1.201 1.453 º
- standkachel met afstandsbediening

230-Volt aansluiting 9Z3 € 99 120 º
- in middenconsole achter
..let op: bekerhouder op tweede zitrij vervalt

Koplampreinigingssysteem 8X1 € 289 350 º

Kinderzitjes geïntegreerd QA6 € 392 474 º
- twee geïntegreerde kinderzitjes  º
.. let op: voor kinderen vanaf 3 jaar

Achteruitrijcamera (Rear View) KA2 € 316 382 º

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 218 264 º

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Meeruitvoeringen

Sportonderstel PSF € 281 340 º
- 15 mm verlaagd onderstel

Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) WDD € 841 1.018 º
-  instelmogelijkheid van de vering van de auto en rijsituatie alsmede de stuurondersteuning in de standen basis, 

sport of comfort
.. let op: niet i.c.m. sportonderstel

Carrosseriehoogteregeling WDE € 638 772 º
..  let op: niet i.c.m. sportonderstel en Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control)

High-end geluidsysteem Dynaudio® 'Contour' 9VE € 477 577 º
- acht speakers speciaal op vermogen afgesteld
- acht-kanaalsversterker
- totaal vermogen van 300 Watt

Digitale radio-ontvangst (DAB+) QV3 € 188 227 º
- digitale radio ontvangst

Telefoonvoorbereiding Plus PTV € 322 390 º

Mobiele online diensten (Car-Net): ‘App-Connect’ smartphone-integratie1 PMU € 156 189 º
-  directe bediening van smartphone apps (Apple CarPlayTM of MirrorLinkTM) via het scherm van het 

 infotainmentsysteem, zoals:
-  Think Blue. Trainer.' geeft u op speelse wijze inzicht in uw verbruik en helpt u nóg zuiniger te rijden
- My Guide' laat u nieuwe interessante bestemmingen ontdekken
-  Drive & Track' biedt u de mogelijkheid uw eigen roadtrip vast te leggen en te delen
-  Shared Audio' mixt muziek van u en uw medepassagier tot unieke afspeellijsten 
.. let op: alleen compatibel met beperkt aantal types smartphone2

Boordcomputer Premium 9Q4 € 177 214 º

Winterpakket WW1 € 192 232 º
- automatisch verwarmde ruitensproeiers vóór
- verwarmbare voorstoelen

Zonwering voor zijruiten achter, handbediend 3Y7 € 90 109 º

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Meeruitvoeringen

Veiligheid

Zij-airbags achter 4X4 € 290 351 º
- zij-airbags en gordelspanbegrenzers voor de tweede zitrij

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) PSP € 450 545 º
-  zorgt ervoor dat er bij lange rechte wegen rechtuit gereden wordt door in te grijpen als de auto zonder richting 

aan te geven van rijstrook wisselt

Dodehoeksensor (Side Assist) 7Y9 € 322 390 º
-  waarschuwt de bestuurder via led lichtjes in de buitenspiegel indien er een object zich in de  

dode hoek bevindt
.. let op: alleen i.c.m. rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

Verkeerstekenherkenning QR9 geen meerprijs º
..let op: alleen i.c.m. Lane Assist

Bestuurdersassistentie pakket W00 € 1.730 2.093 º
- rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)
- gemaskeerd grootlichtsysteem 'Dynamic Light Assist'
- auto rijdt permanent met grootlicht aan
- camera stuurt automatisch de lichtbundel bij

1) Zie http://volkswagen-carnet.com/nl voor meer informatie over Car-Net ‘App-Connect’ en compatibiliteit
2) Zie http://www.volkswagen-carnet.com/nl voor meer informatie over Car-Net ‘App-Connect’ en compatibiliteit.

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Exterieur

Volkswagen ventieldoppen
- rubber/metaal 000071215 € 19,95 º
- aluminium 000071215A € 19,95 º

Interieur

Volkswagen reis- en comfortsysteem
- basishouder, hoofdsteunbevestiging (noodzakelijk om tablethouder te koppelen) 000061122 € 20 º
- iPad 2-4 000061125A € 139 º
- iPad mini 000061125B € 129 º
- iPad Air 000061125C € 129 º
- Galaxy Tab 3/4 000061125D € 129 º
- opklapbare tafel 000061124 € 99 º
- tassenhaak 000061126B € 21,95 º

Alarmsysteem
- conform SCM norm PM50 069 € 829 º
- conform SCM norm met hellinghoekdetectie PM50 070 € 939 º

Ritregistratie PM51 017 € 399 º
- ritregistratie abonnement noodzakelijk per maand € 10 º

Voertuigvolgsystemen
- conform SCM norm PM51 009 € 429 º
- Plus conform SCM norm PM51 026 € 895 º
- diefstalopvolging abonnement noodzakelijk per maand € 21 º

Vervoer en vrije tijd

Vaste trekhaak PT01 108 € 729 º
- inclusief 13-polige kabelset

Afneembare trekhaak PT02 066 € 1.029 º
- inclusief 13-polige kabelset

Volkswagen allesdragers 7N0071151 € 249 º

Volkswagen fietshouder voor op allesdrager 6Q0071128A € 119 º
- voor 1 fiets

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden
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Bestelcode incl. BTWAccessoires

 • standaard º optioneel - niet leverbaarBedragen betreffen consumenten adviesprijzen. Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Volkswagen ski- en snowboardhouder
- uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboards 1T0071129 € 209 º
- niet uitschuifbaar 6 paar ski’s of 4 snowboards 3B0071129G € 139 º
- niet uitschuifbaar 4 paar ski’s of 2 snowboards 3B0071129F € 119 º

Volkswagen bagagebox 340L 000071200 € 199 º
- kleur: matzwart
- inhoud: 340 liter
- laadvermogen: 50 kg
- eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- door de tweepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- lengte: 190 cm

Volkswagen bagagebox 460L 000071200FA € 549 º
- kleur: titaangrijs
- inhoud: 460 liter
- laadvermogen: 75 kg
- eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers
- aan beide zijden te openen
- door de driepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal
- lengte: 230 cm

Thule VeloCompact fietsendrager
- 2 fietsen ZC 925000 € 349 º
- 3 fietsen ZC 927000 € 449 º
.. let op: niet geschikt voor 2 elektrische fietsen

Thule Easyfold fietsendrager ZC 932014 € 499 º
- geschikt voor elektrische fietsen
- 2 fietsen

Op uw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met uw Volkswagen dealer gemonteerd worden.
Voor meer accessoires kunt u de Volkswagen Accessoire brochure raadplegen.
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De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Technische gegevens benzine 1.4 TSI 150 pk 
BlueMotion Technology

Motor en transmissie
Motortype 4-cilinder turbo benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm3 1.4/1.395
Kleppen per cilinder 4
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 110 (150)/5.000-6.000
Max koppel, Nm bij, t/min 250/1.500-3.500
Emissienorm EURO 6
Uitlaatgasreiniging -
Versnellingsbak standaard 6-versnellingen
Versnellingsbak tegen meerprijs 6-DSG
Dynamo, A max./accu, A(ah) 140/360 (69)

Gewichten
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.655 (1.668)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 2.300 (2.310)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.) 1.190/1.160 (1.200/1.160)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg (automaat) 1.800
- ongeremd, kg (automaat) 750
Maximale dakbelasting, kg 100
Kogeldruk, kg 100

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak (aut.) 200 (198)

Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak (aut.) 6,7/9,9 (6,7/9,9)

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Euro loodvrij RON 95
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 8,0 (8,1)
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 5,6 (5,9)
- totaal, l/100 km (automaat) 6,5 (6,7)
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 12,5 (12,7)
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 17,9 (16,9)
- totaal, km/l (automaat) 15,4 (14,9)
CO2-emissie, g/km (automaat) 150 (156)

Uitvoeringen Exclusive Series 



Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTW

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. 
Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

Technische gegevens diesel 2.0 TDI 150 pk SCR7)

BlueMotion Technology

Motor en transmissie
Motortype 4-cilinder turbo dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm3 2.0/1.968
Kleppen per cilinder 4
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 110 (150)/3.500
Max koppel, Nm bij, t/min 340/1.750-3.000
Emissienorm EURO 6
Versnellingsbak standaard 6-versnellingen
Versnellingsbak tegen meerprijs 6-DSG
Dynamo, A max./accu, A(ah) 180/420 (79)
Dynamo, A max./accu, A(ah) 180/380 (68)

Gewichten
Leeggewicht, kg (automaat) 1) 1.722 (1.743)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (automaat) 2.390 (2.410)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg (aut.) 1.260/1.180 (1.280/1.180)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

- geremd bij 12% helling, kg 2.200 (2.200)
- ongeremd, kg 750 (750)
Maximale dakbelasting, kg 100 (100)
Kogeldruk, kg 100

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 200 (198)

Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 7,3/10,3 (7,3/10,3)

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 4) Diesel, minimaal 51 CZ 
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 6,0-6,1 (5,9)
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,5-4,6 (4,7)
- totaal, l/100 km (automaat) 5,0 (5,2)
Verbruik in km per liter
- binnen de bebouwde kom, km/l (automaat) 16,4-16,7 (16,9)
- buiten de bebouwde kom, km/l (automaat) 21,7-22,2 (21,3)
- totaal, km/l (automaat) 19,6-20,0 (19,2)
CO2-emissie, g/km (automaat) 131 (136)

Uitvoeringen Exclusive Series 
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Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTW

Voetnoten   
1)   Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.    
2)    Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en met iedere 1000 m meer dient daarom telkens tien procent van het treingewicht (toelaatbare aanhangbelasting + maximaal toelaatbaar 

gewicht van de auto) te worden afgetrokken.    
3)   De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de 

auto en rijstijl kunnen in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden.
4)  In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd brandstofverbruik.    
5)  Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) is niet mogelijk.    
6)   Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.
7)    Ad Blue. Een TDI motor kan uitgerust zijn met een meertraps uitlaatgasnabehandelingssysteem (roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator gebruikt AdBlue om schadelijke stikstofoxide (NOx) in het uitlaatgas om te zetten naar 

stikstof (N2) en water (H2O). De AdBlue is in een aparte tank opgeslagen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden dient de AdBlue tussen de servicebeurten door bijgevuld te worden. U kunt dit zelf doen of dit laten uitvoeren door  
uw dealer. Via de boordcomputer wordt u hier tijdig over geinformeerd. 

Afmetingen Sharan 
 

Exterieur   
Lengte, mm 4.854

Breedte, mm 1.904

Hoogte, mm 1.740

Wielbasis, mm 2.920

Spoorbreedte vóór/achter, mm 1.571/1.617

Draaicirkel, m ca. 11,9

Inhoud brandstoftank, liter 5) ca. 70

 

Interieur 
Hoofdruimte/beedte eerste zitrij 1.077/1.507

Hoofdruimte/beedte tweede zitrij 973/1.578

Hoofdruimte/beedte derde zitrij 945/1.254

Bagageruimte 6) 
Lengte, mm 7-zitter 444-2.128

Maximale breedte, mm 1.090

Breedte tussen de wielkasten, mm 1.088

Hoogte, mm (7-zitter) 574 (728)

Hoogte vanaf laadruimte tot dakhemel, mm (7-zitter) 1.099 (971)

Bagageruimte volume, liter 7-zitter 300-2297

Onderhoudsbeurten

Dankzij moderne technieken is er veel minder vaak onderhoud nodig.  

Het onderhoud bestaat uit een inspectieservice en een olieservice. Het 

bijzondere van de olieservice is dat deze pas uitgevoerd dient te worden 

wanneer de auto dit nodig heeft. Het moment van deze olieservice is  

namelijk flexibel en afhankelijk van de gebruiksomstandigheden,  

de persoonlijke rijstijl en het gebruik van Volkswagen LongLife motorolie. 

De boordcomputer herinnert u automatisch op het juiste tijdstip aan het 

volgende onderhoud. Een onderhoudsservice voor de Passat bestaat uit 

2 elementen: een olieservice en een inspectieservice. Uw boordcomputer 

geeft een melding wanneer u welke service kunt verwachten. 

De inspectieservice voor de Passat dient voor het eerst na 2 jaar of  

maximaal 30.000 km uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of 30.000 km.  

De olieservice is door gebruik van LongLife olie variabel en dient bij  

maximaal 2 jaar of 30.000 km uitgevoerd te worden.

Onderhoudsbeurten, voetnoten en afmetingen
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Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTWAfmetingen Sharan



H
ig

hl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

Tr
en

dl
in

e

Ea
sy

lin
e

Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTWNotities

 



H
ig

hl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

Tr
en

dl
in

e

Ea
sy

lin
e

Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTWNotities

 



H
ig

hl
in

e

Co
m

fo
rt

lin
e

Tr
en

dl
in

e

Ea
sy

lin
e

Meeruitvoeringen Bestelcode excl. BTW incl. BTWNotities

 



De Sharan Exclusive Series
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  
en drukfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en 
andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Uitgave: Januari 2016
Bestelnummer: 1VWPLSHA116

U koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vindt u niet alleen terug in de auto’s. Maar 
ook bij onze dealers. U zult bij uw Volkswagen dealer ontdekken dat ‘service’ een 
breed begrip is. Daarom gaat de service van de Volkswagen dealer verder dan u 
misschien gewend bent. Maar had u van Volkswagen anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in het 
vaandel hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door goed 
opgeleide vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 2 Jaar 
garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is uw Volkswagen voor onderhoud in de beste handen. 
Omdat onze monteurs uw Volkswagen van A tot Z kennen en werken 
volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect passende, 100% originele 
Volkswagen onderdelen inclusief 2 jaar garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine ongemakken.  
U komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende kooiconstructie 
van uw Volkswagen. Is uw ruit kapot, bel dan het gratis nummer 0800 555 7000. 
De reparatie is, afhankelijk van uw verzekering, vaak gratis. Wanneer u een 
beschadigde ruit bij uw dealer laat vervangen, krijgt u korting op uw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor u dus bij uw Volkswagen dealer 
moet zijn. U heeft dan de zekerheid van vakkundig uitgevoerd schadeherstel. 
Uw Volkswagen voldoet na reparatie weer voor de volle 100% aan de strenge 
fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als uw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij uw Volkswagen dealer staat, 
wilt u graag mobiel blijven. Op verzoek krijgt u tegen een voordelig tarief een 
vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering.  
Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe set 
gecodeerde sleutels.

Mobiliteitsservice
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee jaar 
gratis Mobiliteitsservice. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer u 
uw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen dealer. 
Mobiliteitsservice betekent pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat uw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden gerepareerd. 
Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een mogelijk noodzakelijke 
hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl of bij uw Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan uw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe Volkswagen 
hoeft u zich hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar durende 
fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als u voor Volkswagen Extra Garantie 
kiest, verlengt u deze zekerheid. Met Volkswagen Extra Garantie krijgt u 
namelijk bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee jaar extra garantie. 
Wanneer u Volkswagen Extra Garantie afneemt bij aankoop van een nieuwe 
Volkswagen, bent u verzekerd tegen onverwachte kosten. En dit tegen een 
zeer aantrekkelijk tarief. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over een van de hier genoemde diensten dan bent u bij uw 
Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook kunt u kijken op 
www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, 
vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op 
gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per 
type wijzigen. Uw Volkswagen dealer informeert u hier graag over.

volkswagen.nl

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

Plus.google.com/+volkswagenNL


