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Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 25.01.2016. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija
Vidutinės 

degalų 
sąnaudos

CO2 
emisija Kaina Akcijos 

kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km su PVM, EUR su PVM, EUR

7N22GX Trendline 1.4TSI 110/ 150 6 MAN 6.3 148 29 969

7N224X Trendline 2.0TDI 85/ 115 6 MAN 4.9 130 31 638

7N225X Trendline 2.0TDI 110/ 150 6 MAN 4.9 130 33 472

7N23GY Comfortline 1.4TSI 110/ 150 DSG-6 6.6 154 33 759 33 562

7N235X Comfortline 2.0TDI 110/ 150 6 MAN 4.9 130 35 012 34 755

7N235Y Comfortline 2.0TDI 110/ 150 DSG-6 5.1 136 37 263 36 897

7N235U Comfortline 2.0TDI 110/ 150 4Motion 6 MAN 5.5 146 37 729 37 342

7N24MY Highline 2.0TSI 162/ 220 DSG-6 7.1 167 39 488 38 579

7N245Y Highline 2.0TDI 110/ 150 DSG-6 5.1 136 39 755 38 832

7N245U Highline 2.0TDI 110/ 150 4Motion 6 MAN 5.5 146 40 221 39 277

7N247Y Highline 2.0TDI 135/ 184 DSG-6 5.2 138 41 748 40 731

Sharan
Jei tai galima pakrauti, tai galima ir išvežti.
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Saugumo paketas
-  Bi-ksenoniniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis (WXC/WXE)
- Signalizacija "Plus" su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo (7AS) 
- Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai antrosios sėdynių eilės išorinėse sėdynėse (4X4) 
- Bagažo tvarkyklės paketas (6L6)

● ●

Elektronikos ir komforto paketas
- "ParkPilot" sistema - akustiniai įspėjamieji signalai priekinėje ir galinėje zonose esančių kliūčių atveju (7X2) 
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" įskaitant užvedimo mygtuką (4F2) 
- Slankiosios durys su atidarymu ir uždarymu elektra (GZ6) 
-  Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu, priekinio keleivio pusės veidrodžio nuleidimu  

ir atminties funkcija (6XQ)
- Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas, iki 65% sugeriantys šviesą (4KF)

● ●

IŠORĖS ĮRANGA

Lengvojo lydinio ratlankiai "Memphis" 6,5J x 16; savaime užsisandarinančios padangos 215/60 R16 ● ●
Lengvojo lydinio ratlankiai "Sydney" 7J x 17; savaime užsisandarinančios padangos 225/50 R17 ●
Juodos spalvos radiatoriaus grotelės su chromuotomis juostomis ant lamelių ● ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai, išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai, durų rankenos, chromuotos juostos prie šoninių langų ● ●
Žalsvi šilumą izoliuojantys šoniniai ir galinis stiklai ● ● ●
Galinės slankiosios durys kairėje ir dešinėje ● ● ●
Juodos spalvos stogo bagažinės bėgeliai ●
Chromuoti stogo bagažinės bėgeliai ●
VIDAUS ĮRANGA

Priekinės sėdynės (su medžiaginiais užvalkalais "Move") su galvos atramomis ir vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimu ●
Priekinės sportiškos/komfortiškos sėdynės (su medžiaginiais užvalkalais "Bridge") su galvos atramomis, reguliuojamo-
mis juosmens atramomis (elektra - vairuotojo pusėje, mechaniškai - priekinio keleivio pusėje) ir aukščio reguliavimu 
(elektra - vairuotojo pusėje, mechaniškai - priekinio keleivio pusėje)

●

Priekinės sportiškos/komfortiškos sėdynės (su užvalkalais "Alcantara") su galvos atramomis, reguliuojamomis juosmens 
atramomis (elektra - vairuotojo pusėje, mechaniškai - priekinio keleivio pusėje) ir aukščio reguliavimu (elektra - vairuo-
tojo pusėje, mechaniškai - priekinio keleivio pusėje)

●

Dekoratyviniai intarpai "Platinum Silver" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Titanium Silver" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai intarpai "Piano Black" prietaisų panelyje ir durų apmušimuose ●
Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale ●
Tekstiliniai kilimėliai visose sėdynių eilėse ● ●
Skyrius akiniams stogo konsolėje, 2 gėrimų laikikliai priekyje,  
daiktadėžė vidurinės konsolės gale, daiktadėžė ant prietaisų panelio ●
Skyrius akiniams stogo konsolėje, 2 gėrimų laikikliai kiekvienoje sėdynių eilėje (priekyje su dangteliais),  
daiktadėžė su dangteliu ant prietaisų panelio ● ●
Ilga stogo konsolė ● ● ●
Šviesų jungiklio, avarinių šviesų jungiklio, išorinių galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklio  
bei langų kėliklių jungiklių chromo apdailos ●
Ištraukiamas ir nuimamas bagažinės uždangalas ● ● ●
Vidaus apšvietimo šviestuvai su išjungimo uždelsimu ir tamsėjimu, 2 skaitymo šviestuvai priekyje ir gale,  
vidaus aplinkos apšvietimas ● ●
Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (3-jų stipinų) ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ● ●
3 atskiros sėdynės 2-oje sėdynių eilėje su išilginiu padėties reguliavimu ir atlošo padėties reguliavimu ● ● ●
ĮRANGA SAUGUMUI

Elektroninis imobilizatorius ● ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa su vairo pasukimo rekomendacija, įskaitant ABS su stabdymo asistentu,  
ASR, EDS, MSR ir autotraukinio stabilizavimu ● ● ●

Sharan : Bazinė įranga

AkCiJoS PASiūlymAS
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ĮRANGA SAUGUMUI

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija ● ●
Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu, įskaitant kelių oro pagalvę 
vairuotojo pusėje; galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines oro pagalves priekyje ● ● ●
Optimizuoto saugumo išilgine ir aukščio kryptimis nustatomos priekinės galvos atramos su integruotu atrakinimo mygtuku ● ●
Tritaškiai saugos diržai visose sėdimosiose vietose ● ● ●
Elektroninis stovėjimo stabdys su Auto-Hold funkcija ● ● ●
Elektra valdoma vaikų apsauga ● ● ●
Avarinis trikampis ● ● ●
Padangų kontrolės indikacija (netiesioginis matavimas) ● ● ●
FUNKCINĖ ĮRANGA

Priekiniai rūko žibintai su statinėmis važiavimo posūkiuose šviesomis ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ● ●
Šildomos priekinės sėdynės, automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai ● ● ●
3-jų zonų oro kondicionieriaus sistema "Climatronic", atskirai valdoma priekyje ● ● ●
Automatinis važiavimo šviesų aktyvavimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis,  
"Leaving Home" funkcija ir rankiniu būdu įjungiama "Coming Home" funkcija ● ●
Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis ● ●
Multifunkcinis ekranas "Plus" ● ● ●
Radijo sistema "Composition Colour", 5" jutiklinis ekranas, CD/MP3, SD kortelių skaitytuvas, AUX-IN lizdas, 8 garsiakalbiai ● ●
Radijo sistema "Composition Media", 6,5" jutiklinis ekranas, CD/MP3, SD kortelių skaitytuvas, AUX-IN lizdas,  
8 garsiakalbiai, Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui, USB jungtis ●
Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis, po 1 daiktadėžę antros sėdynių eilės kojų srityje kairėje ir dešinėje ● ●
Visiškai nulenkiamas priekinio keleivio sėdynės atlošas ● ●
Atlenkiami staleliai galinėje priekinių sėdynių pusėje ● ●
Elektromechaninė priklausomai nuo greičio valdoma vairavimo sistema ● ● ●
Pastovaus greičio palaikymo sistema ●
Automatinis atstumo reguliavimas (ACC),
modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija ●
Lietaus sensorius ● ●

3 metų garantija ● ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ● ●

Sharan : Bazinė įranga
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YpAtINGI VOlKSwAGeN pASIūlYMAI

Saugumo paketas
-  Bi-ksenoniniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis (WXC/WXE)
- Signalizacija "Plus" su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo (7AS) 
- Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai antrosios sėdynių eilės išorinėse sėdynėse (4X4) 
- Bagažo tvarkyklės paketas (6L6)

W60 ○ ○
1 543

Elektronikos ir komforto paketas
- "ParkPilot" sistema - akustiniai įspėjamieji signalai priekinėje ir galinėje zonose esančių kliūčių atveju (7X2) 
- Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" įskaitant užvedimo mygtuką (4F2) 
- Slankiosios durys su atidarymu ir uždarymu elektra (GZ6) 
-  Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu, priekinio keleivio pusės 

veidrodžio nuleidimu ir atminties funkcija (6XQ)
- Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas, iki 65% sugeriantys šviesą (4KF)

W61 ○ ○

1 524

GARANtIjA

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 ○ ○ ○ 143

Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 ○ ○ ○ 501

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 ○ ○ ○ 534

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 1 116

SpAlVOS

Kėbulo spalva "Pure White" 0Q0Q ○ ○ ○ 139

"Metallic" arba "Pearleffect" spalvos XXXX ○ ○ ○ 532

"Oryx White pearleffect" spalva 0R0R ○ ○ ○ 1 264

RAtlANKIAI / pADANGOS

"Jarama"
- Lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17, ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės 
- Mobilumą užtikrinančios padangos 225/50 R17 (savaime užsisandarinančios)

PJ5 ○ 627

PJ5 ○ 674

PJ5 ○ 246

SAUGUMAS

Įspėjamasis signalas ir įspėjamoji lemputė neužsegtų priekinių ir galinių diržų atveju

bazinė įranga 6 ir 7 sėdimųjų vietų automobiliuose
9P8 ○ ○ ○ 45

Signalizacija "Plus" su automobilio vidaus apsauga, autonomine sirena,  
apsauga nuo nutempimo

7AS ○ ○ ○ 365

Šoninės oro pagalvės ir diržų įtempėjai antrosios sėdynių eilės išorinėse sėdynėse

bazinė įranga 6 sėdimųjų vietų automobiliuose
4X4 ○ ○ ○ 337

Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" PSP ○ ○ 525

ApŠVIetIMAS

Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist"

tik su WXF
PXX ○ ○ 424

Bi-ksenoniniai žibintai su važiavimo posūkiuose šviesomis ir šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis, 
priekiniai rūko žibintai ir fiksuotos pasukimo šviesos, žibintų apiplovimo sistema

WXF ○ ○ ○ 1 518

Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 8WH ○ ○ ● 225

Žibintų apiplovimo sistema 8X1 ○ ○ ○ 332

VAIRAS

Oda aptrauktas multifunkcinis vairas (3-jų stipinų)  
ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

PM1 ○ ● ● 167

GARSO SISteMOS beI RADIjO IR NAVIGACIjOS SISteMOS

Radijo sistema "Composition Media"
- 6,5" jutiklinis ekranas 
- CD/MP3 atkūrimas 
- SD kortelių skaitytuvas 
- USB ir AUX-IN jungtys 
- Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui 
- 8 garsiakalbiai

ZRC ○ ○ ● 465

Sharan : Papildoma įranga
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GARSO SISteMOS beI RADIjO IR NAVIGACIjOS SISteMOS

Navigacijos funkcija "Discover Media"

tik su ZRC
PRC ○ ○ ○ 543

Garso sistema "DYNAUDIO Contour"
- 8 nuosavo rezonanso nesukeliančių garsiakalbiai 
- Skaitmeninis 8 kanalų stiprintuvas 
- Skambesio suderinimas su automobiliu 
- Bendroji galia 300 vatų

9VE ○ ○ 550

Multifunkcinė indikacija "Premium" 9Q4 ○ ○ 207

"Connectivity" paketas
- Sąsaja mobiliajam telefonui 
- USB sąsaja

WDI ○ ○ 159

KlIMAtIzAVIMAS

Oro kondicionieriaus "Climatronic" valdymo elementai antroje sėdynių eilėje PH4 ○ ○ ○ 127

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis, įskaitant daiktadėžę stogo apmušime PFU ○ ○ ○ 1 184

Autonominis šildymas ir vėdinimas su nuotoliniu valdymu ir laikmačiu PW9 ○ ○ ○ 1 389

INteRjeRAS

Dekoratyviniai brangmedžio "Ash tree brown" intarpai
5MQ ○ 293

5MQ ○ 193

Odos paketas "Vienna" su sportinėmis komfortiškomis priekinėmis sėdynėmis
- "Vienna" odos vidurinės sėdynių dalys ir vidinės šoninių sėdynių dalių pusės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai 
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Šviestuvai kojų srityje priekyje

WL8 ○ 2 022

Odos paketas "Vienna" su sportinėmis komfortiškomis priekinėmis sėdynėmis
- "Vienna" odos vidurinės sėdynių dalys ir vidinės šoninių sėdynių dalių pusės 
- Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai 
- Šildomos priekinės sėdynės 
- Šviestuvai kojų srityje priekyje

WL7 ○ 661

SĖDYNĖS

Vairuotojo sėdynė su juosmens atramos reguliavimu

ne su PAA arba WB0
7P5 ○ 102

Sėdynių komforto paketas
- Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 
- Priekinės sėdynės su juosmens atramų reguliavimu 
- Visiškai nulenkiama priekinio keleivio sėdynė

WB0 ○ 321

Sportinės komfortiškos priekinės sėdynės su 12 krypčių nustatymu elektra
-  Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu,  

priekinio keleivio pusės veidrodžio nuleidimu ir atminties funkcija
- Vairuotojo sėdynė su atminties funkcija 
- Kojų srities apšvietimas priekyje ir gale 
- Elektra nustatomos juosmens atramos priekyje

Comfortline modeliams tik su WL8

WB2 ○ ○ 879

7 sėdimųjų vietų paketas
- 2 gėrimų laikikliai priekyje ir gale 
- 2 atskiros sėdynės trečioje sėdynių eilėje ir 3 atskiros sėdynės antroje sėdynių eilėje su ISOFIX tvirtinimo kilpomis 
- Įlipimo pagalba "Easy Entry" 
- Oro kondicionierius "Climatronic" su 3 zonų temperatūros reguliavimu 
- Įspėjamasis signalas ir įspėjamoji lemputė neužsegtų priekinių ir galinių diržų atveju

WG4 ○ ○ 795

WG4 ○ 1 313

1 integruota vaikiška kėdutė (vaikams nuo 3 metų), įskaitant diržų įtempėjus antrosios sėdynių 
eilės išorinėse sėdynėse

QA2 ○ ○ ○ 230

2 integruotos vaikiškos kėdutės (vaikams nuo 3 metų), įskaitant diržų įtempėjus antrosios sėdynių 
eilės išorinėse sėdynėse

QA6 ○ ○ ○ 451

Sharan : Papildoma įranga
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FUNKCINĖ IR SpeCIAlIOjI ĮRANGA

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T2 ○ ● ● 204

Automatinis atstumo reguliavimas (ACC) ir įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema  
"Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija

modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija
PAD ○ ● 390

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" įskaitant užvedimo mygtuką 4F2 ○ ○ 436

Bagažinės dangtis su atidarymu ir uždarymu elektra 4E7 ○ ○ ○ 541

Slankiųjų durų pritraukimas elektra GZ4 ○ ○ ○ 227

Slankiosios durys su atidarymu ir uždarymu elektra GZ6 ○ ○ ○ 691

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai su aplinkos apšvietimu, 
priekinio keleivio pusės veidrodžio nuleidimu ir atminties funkcija (atminties funkcija tik su WB2)

6XQ ○ ○ 165

Apšvietimo ir matomumo paketas
-  Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, įskaitant dienos važiavimo šviesas,  

"Leaving home" funkciją ir rankiniu būdu valdomą "Coming home" funkciją
-  Vidaus apšvietimas su išjungimo uždelsimu ir tamsėjimo funkcija, po 2 skaitymo šviestuvus priekyje ir gale,  

aplinką sudarantis apšvietimas
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis 
- Lietaus sensorius

P17 ○ ● ● 282

Asistavimo vairuotojui paketas
- Eismo juostos išlaikymo asistentas "Lane Assist" 
- Bi-ksenoniniai žibintai artimosioms ir tolimosioms šviesoms su šviesos diodų dienos važiavimo šviesomis 
- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas su dinaminėmis važiavimo posūkiuose šviesomis 
- Dinaminis tolimųjų šviesų valdymas "Dynamic Light Assist" 
- Priekiniai rūko žibintai ir fiksuotos pasukimo šviesos 
- Žibintų apiplovimo sistema

W00 ○ 2 236

W00 ○ 2 005

Atlenkiama priekabos tempimo įranga su atrakinimu elektra 1M6 ○ ○ ○ 857

Sidabro spalvos anoduoti stogo bėgeliai 3S1 ○ ● 392

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 ○ ● 256

Juodos spalvos stogo bėgeliai su 2 sidabro spalvos anoduotomis tvirtinimo sijomis,  
su apsauga nuo vagystės ir krepšiu

3S5 ○ 439

3S5 ○ 184

Sidabro spalvos anoduoti stogo bėgeliai su 2 sidabro spalvos anoduotomis tvirtinimo sijomis,  
su apsauga nuo vagystės ir krepšiu

5W0 ○ 669

5W0 ○ 278

Daiktadėžių paketas "Plus"
- 2 gėrimų laikikliai priekyje ir gale 
- Išimamas atliekų konteineris 
- Tinklas daiktams bagažinėje 
- Po 1 daiktadėžę kairėje ir dešinėje antrosios sėdynių eilės kojų srityje 
- Atlenkiami staliukai galinėje priekinių sėdynių pusėje

tik su WB0

PAA ○ 119

Daiktadėžių paketas
- Daiktadėžė su dangčiu ant prietaisų panelio 
- Stalčius po kairiąja priekine sėdyne

PAB ○ 64

Apsauginis skiriamasis tinklas 3CX ○ ○ ○ 218

Bagažo tinklas 6M3 ○ ○ ○ 74

Bagažo tvarkyklės paketas 6L6 ○ ○ ○ 257

Laikymosi rankena prie priekinio dešiniojo stogo statramsčio viduje 6X2 ○ ○ 23

Tekstiliniai kilimėliai visose sėdynių eilėse 0TD ○ 98

Tekstiliniai kilimėliai visose sėdynių eilėse 6 arba 7 sėdimųjų vietų automobiliams 0TD ○ 122

230 voltų kištukinis lizdas vidurinės konsolės gale

Trendline modeliams tik su PAA
9Z3 ○ ○ ○ 114

Išpildymas rūkantiesiems
- Peleninė ir cigarečių uždegiklis priekyje 
- Išimamas atliekų konteineris gale

9JB ○ ○ ○ 20

Sharan : Papildoma įranga
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VAžIUOKlĖ

Galinė pakaba su visiškai automatine lygio reguliavimo sistema

ne su PSF arba WDD
1JH ○ ○ ○ 736

Sportinė važiuoklė
- Maždaug 15 mm mažesnė prošvaisa

PSF ○ ○ ○ 282

Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC

ne su PSF
WDD ○ ○ 970

SpORtINIAI pAKetAI

Sportinis paketas
-  Chromuotas šviesų jungiklio apvadas, chromuoti intarpai galinio vaizdo veidrodžių nustatymo jungiklyje  

ir langų kėliklių mygtukuose
- Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas, iki 65% sugeriantys šviesą 
- Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 
- Sportinė važiuoklė, maždaug 15 mm mažesnė prošvaisa

WS0 ○ ○ 347

pARKAVIMO ASIStAVIMO SISteMOS

"ParkPilot" sistema - akustiniai įspėjamieji signalai priekinėje ir galinėje zonose esančių kliūčių 
atveju

7X2 ○ ○ ○ 534

Vairavimo parkuojantis asistentas "Park Assist" įskaitant "ParkPilot" sistemą 7X5 ○ ○ ○ 782

Galinio vaizdo kamera "Rear Assist" KA2 ○ ○ 366

StIKlAI

Šildomas ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas, su pilkos spalvos užtamsini-
mu viršutinėje srityje

Trendline modeliams tik su P17 
ne modeliams su benzininiais varikliais 
ne su PW9 arba PF3

4GM ○ ○ ○ 342

Infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas, su pilkos spalvos užtamsinimu viršutinė-
je srityje

Trendline modeliams tik su P17 
ne su PF3

4GN ○ ○ ○ 218

Tamsinti galiniai šoniniai stiklai ir galinis stiklas, iki 65% sugeriantys šviesą 4KF ○ ○ ○ 298

Suvyniojamos apsauginės užuolaidos nuo saulės prie galinių durų stiklų 3Y7 ○ ○ ○ 103

Be modelio ir variklio pavadinimo užrašų ant bagažinės dangčio 0NA ○ ○ ○ 0
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