
Nowe Polo

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe.
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O wiele więcej
Kto powiedział, że po małym samochodzie nie można się dużo spodziewać? 

Poznaj nowoczesny design i inteligentne technologie w nowym Polo.

Przejdź do wideo

Przejdź do wideo

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

https://www.youtube.com/watch?v=ePIjQ7hcnOY
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Nowe Polo to wiele 
atrakcyjnych rozwiązań. 
Poznaj trzy z nich:

Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT1 
Każdemu zabłysną oczy. 

Inne atrakcyjne cechy designu

IQ.DRIVE Travel Assist1

Utrzymuje pas ruchu i dystans do innych.

 Więcej informacji o IQ.DRIVE

Digital Cockpit2

Ważne informacje w zasięgu wzroku.

Więcej informacji o cyfrowym komforcie

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja
CO₂ od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 Wyposażenie seryjne dla wersji Polo Style.
2 Wyposażenie opcjonalne dla wersji Polo, Life, Style, R-Line.
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Reflektory LED Matrix IQ.LIGHT 

Każdemu zabłysną oczy
Już na pierwszy rzut oka rozpoznasz nowe Polo po dostępnych 

na życzenie1 niezwykle atrakcyjnych elementach wyposażenia np. 

innowacyjnych reflektorach LED Matrix IQ.LIGHT. Technologia 

matrycowa pozwala na jazdę z zapalonymi światłami drogowymi bez 

oślepiania innych uczestników ruchu2. Lecz nie tylko przód nowego Polo 

przyciąga uwagę – w pakiecie są również opcjonalne tylne światła LED 

z animowanymi światłami hamowania i dynamicznymi kierunkowskazami, 

które płynnym ruchem światła wskazują kierunek skrętu.

Wygląd zewnętrzny

Indywidualny wygląd – typowy dla 
Polo
Za sprawą kompaktowych wymiarów i odświeżonej stylistyki nowe 

Polo od razu pokazuje swoją osobowość. Szczególną uwagę zwraca 

przy tym nowy design przodu nadwozia z opcjonalną listwą LED między 

reflektorami w połączeniu z reflektorami LED Matrix IQ.LIGHT. Jeżeli 

przyjrzysz się dokładnie, zobaczysz, że nie tylko za pomocą koloru lakieru 

można nadać nowemu Polo indywidualny wygląd. Każda z czterech linii 

wyposażenia – Polo, Life, Style lub R-Line – ma swoje charakterystyczne 

cechy. Na przykład dekoracyjne chromowane akcenty i inne elementy 

opcjonalne jak reflektory przeciwmgielne. Decyzja, którą wersję wybrać, 

nie jest łatwa.

Design

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ 
od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 Wyposażenie seryjne dla wersji Polo Style.
2 W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem.   
  Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
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Obręcze kół

Większy wybór: oferta kół dla Polo
To Ty decydujesz, jaka kombinacja obręczy najbardziej pasuje do Twojego 

nowego Polo. Jesteśmy jednak pewni, że cokolwiek wybierzesz, będzie 

ono wyglądało najlepiej.

Zestawienie wszystkich kół

Wnętrze

Wyposażone we wszystko, co 
niezbędne
Wnętrze nowego Polo oczarowuje. Bogate wyposażenie, m.in.: 

niezwykle czytelny Digital Cockpit, klimatyzacja czy radio Composition 

z odbiorem radia cyfrowego DAB+ i złączem telefonicznym, wzbudza 

zachwyt już w wersji seryjnej. A może chcesz jeszcze więcej: Digital 

Cockpit Pro z możliwością indywidualnej konfiguracji, klimatyzację 

Climatronic z intuicyjną regulacją dotykową czy oświetlenie Ambiente? 

Żaden problem – w zależności od wersji samochodu znajdują się one 

w wyposażeniu standardowym albo opcjonalnym. Wystarczy sprawdzić, 

którą wersję wyposażenia konfigurujesz: Polo, Life, Style czy R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ 
od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Obręcze kół

Większy wybór: oferta kół dla Polo

17-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich 
Bergamo
Opcjonalne dla wersj R-Line

15-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich
Ronda
Seryjne dla wersji Style

17-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich
Tortosa
Opcjonalne dla wersji Style

15-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich
Essex
Seryjne dla wersji Life

16-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich
Valencia
Seryjne dla wersji R-Line

16-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich
Torsby
Opcjonalne dla wersji Life

14-calowe obręcze 
stalowe

Seryjne dla wersji Polo

16-calowe obręcze ze 
stopu metali lekkich 
Palermo
Opcjonalne dla wersji Style
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Szklany dach panoramiczny1

Otwarty na więcej przeżyć 
Jego ogromna przeszklona powierzchnia rozciąga się na całą 

szerokość samochodu – opcjonalny elektrycznie unoszony 

i rozsuwany dach panoramiczny przykuwa uwagę. Dzięki niemu 

we wnętrzu jest bardzo dużo światła i pozwala na swobodne 

obserwowanie nieba. Po jego otwarciu możesz cieszyć 

się ciepłem promieni słonecznych i świeżym powietrzem. 

Wpuszczasz słońca tyle, ile chcesz, gdyż dach można jedynie 

uchylić lub całkowicie otworzyć. A przyjemną temperaturę – także 

przy intensywnym nasłonecznieniu – zapewniają przyciemnione 

szkło i wysokiej jakości roleta przeciwsłoneczna.

1 Wyposażenie opcjonalne dla wersji Life, Style, R-Line.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ 
od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Digital Cockpit

Ważne informacje w zasięgu 
wzroku
Digital Cockpit1 na kolorowym wyświetlaczu o wysokiej rozdzielczości 

i przekątnej 20,32 cm (8 cali) pokazuje klasyczne treści, takie jak 

prędkościomierz i licznik kilometrów. W przypadku Digital Cockpit 

Pro4 treści na wyświetlaczu o przekątnej 26,04 cm (10,25 cala) można 

dowolnie konfigurować. Na przykład wybrać wizualne prezentacje 

systemów wspomagających lub połączenie mapy nawigacji i informacji 

multimedialnych – wszystko w atrakcyjnej grafice z animacjami. Radio i nawigacja

Rozrywka w drodze do celu
Radio Composition2 z wyświetlaczem o przekątnej 15,5 cm (6,5 cala) zapewnia w Polo dobrą 

rozrywkę non stop. Nic dziwnego, w końcu dysponuje też cyfrowym odbiorem radiowym 

DAB+, dwoma złączami USB typu C i złączem telefonicznym. Na życzenie i seryjnie od 

wersji wyposażenia Style montowane jest radio Ready 2 Discover. Jest ono wyposażone nie 

tylko w kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 20,3 cm (8 cali), lecz również może zostać 

w przyszłości rozszerzone o funkcję nawigacji (upgrade przez In-Car Shop)3. Jeżeli jednak od 

początku chcesz korzystać z nawigacji, możesz wybrać system nawigacyjny Discover Media 

z wyświetlaczem o przekątnej 20,3 cm (8 cali) z usługą Streaming & Internet4. 

Cyfrowy komfort

Nie wszystkie prezentowane opcje są dostępne w ofercie w Polsce.

Zdjęcie przedstawia Digital Cockpit Pro.

1 Wyposażenie seryjne dla wersji Polo, Life, Style, R-Line.

2 Wyposażenie seryjne dla wersji Polo oraz Life.
3 W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen ID, ważna umowa We 
Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie konta użytkownika z konkretnym pojazdem. 
Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik 
główny może zobaczyć i nabyć dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgradew In-Car Shop systemu Infotainment lub 
w sklepie internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In-Car Shop, jak i w sklepie internetowym 
We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych metod płatności. Zakupione i aktywowane funkcje We Upgrade 
pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na 
inne pojazdy.

4 Do korzystania z usług Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN można nabyć dodatkowe odpłatne pakiety danych za 
pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać z nich w ramach zasięgu sieci wielu 
krajów na terenie Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na stronie https://vw.cubictelecom.com.
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Funkcja obsługi głosowej

Słucha Ciebie 
Opcjonalna funkcja obsługi głosowej online1 z We Connect Plus2 

sprawi, że Twoje nowe Polo będzie Cię rozumiało jeszcze lepiej, 

a Ty intuicyjnie i online wybierzesz swoją ulubioną muzykę lub cel 

dla nawigacji.

1 Obsługa głosowa (online) jest dostępna obecnie dla następujących języków: niemiecki, 
angielski (GB i US), francuski, hiszpański, czeski i włoski.

2 W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować 
się w We Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online 
oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. 
W przypadku We Connect Plus masz 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie 
go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez 
czas określony w umowie.

* Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej 
stronie.
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Sprawdź osobiście,  
jakie jest nowe Polo 

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 
km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie 
świadectw homologacji typu).
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IQ.DRIVE Travel Assist

Utrzymuje samochód na 
pasie ruchu i w odpowiedniej 
odległości od innych 
użytkowników drogi
Jeżeli wybierzesz IQ.DRIVE Travel Assist1,2, nowe Polo będzie 

wyposażone także w kierownicę pojemnościową. Dzięki czułej 

na dotyk powierzchni potrafi ona samodzielnie rozpoznać, czy 

kierowca trzyma na niej ręce. IQ.DRIVE Travel Assist zapewnia 

wyjątkowy komfort prowadzenia pojazdu, wspierając kierowcę 

na monotonnych trasach2 – na przykład na autostradach i dobrze 

oznakowanych drogach krajowych IQ.DRIVE Travel Assist 

utrzymuje pas ruchu oraz prędkość, uwzględniając przy tym 

odległość od jadących z przodu pojazdów2.

IQ.Drive

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 Element opcjonalnego pakietu IQ.DRIVE.
2 W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia 
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za 
zachowanie ostrożności za kierownicą.
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Aktywny tempomat ACC

Utrzymuje odległość  
i nie przekracza prędkości
Opcjonalny aktywny tempomat ACC1 może pomóc utrzymywać 

ustawioną wcześniej prędkość maksymalną (do 210 km/h) oraz 

odległość od jadącego z przodu pojazdu2. W korku nowe Polo 

może automatycznie zahamować i ruszyć (za sprawą opcjonalnej 

automatycznej skrzyni biegów DSG).

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂

od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 Element opcjonalnego pakietu systemów wspomagających.
2 W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia 
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za 
zachowanie ostrożności za kierownicą.
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Asystent parkowania Park Assist z czujnikami 
parkowania

Parkowanie staje się łatwiejsze
Nowe Polo z opcjonalnym asystentem parkowania Park Assist1 

i czujnikami parkowania może nie tylko stwierdzić, czy miejsce 

parkingowe, koło którego przejeżdżasz, jest wystarczająco duże, 

lecz także zaparkować za Ciebie2. Tobie zostaje tylko obsługa 

sprzęgła, gazu i hamulca oraz obserwacja manewru2. Resztę 

zrobi asystent parkowania. 

 — Czujniki sprawdzają, czy miejsce parkingowe jest 

odpowiednie (przy prędkości maks. 40 km/h).

 — Miejsce do zaparkowania wzdłuż drogi musi mieć co 

najmniej długość samochodu plus 80 cm na manewrowanie. 

Przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego przed i za 

samochodem musi być co najmniej 25 cm wolnej 

przestrzeni.

 — Miejsca do parkowania poprzecznego muszą mieć co 

najmniej 35 cm wolnej przestrzeni z każdej strony. 

1 Element opcjonalnego pakietu systemów wspomagających.
2 W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad 
pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za 
kierownicą.
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Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist

Bezpieczniejsza zmiana pasa 
ruchu
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist sygnalizuje za pomocą 

diod w lusterkach zewnętrznych, czy w martwym polu widzenia 

znajdują się inne pojazdy lub czy zbliżają się od tyłu w odległości 

poniżej 50 metrów2. Gdy kierowca włączy kierunkowskaz, by 

zmienić pas ruchu, system obliczy – biorąc pod uwagę pozycję 

i prędkość – czy manewr zmiany pasa ruchu jest bezpieczny. 

W przypadku stwierdzenia ryzyka kolizji z jadącym z tyłu 

pojazdem system ostrzeże kierowcę intensywnym miganiem 

diody w lusterku.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia 
kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające nie zwalniają go z odpowiedzialności za 
zachowanie ostrożności za kierownicą.
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Jeszcze więcej informacji o  
nowym Polo

Connectivity1,2,3,4,5

We Connect We Connect Plus We Upgrade App-Connect Streaming & Internet

Wszystkie kategorie

1 W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie konta użytkownika z konkretnym 
pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może zobaczyć i nabyć dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgradew In-Car Shop 
systemu Infotainment lub w sklepie internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In-Car Shop, jak i w sklepie internetowym We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych metod płatności. Zakupione 
i aktywowane funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na inne pojazdy.
2 W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We 
Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie.

* Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.
3 App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink.. Aby uniknąć rozpraszania uwagi, podczas jazdy można uruchamiać tylko certyfikowane aplikacje. W związku z tym należy pamiętać, że niekt.re aplikacje nie są 
oferowane do każdej z tych trzech technologii, a dostępność tych technologii może się różnić w zależności od kraju. Informacje dotyczące kompatybilności smartfonów są dostępne dla Apple CarPlay™ na stroniehttps://www.apple.com/ios/
carplay/, dla Android Auto™ na stronie https://www.android.com/intl/auto/ i dla MirrorLink. na stronie https://mirrorlink.com/.
4 W celu korzystania z usługi wymagane są dodatkowe pakiety danych (przez eSIM lub WLAN Tethering) oraz konto w odpowiedniej usłudze strumieniowania.
5 Do korzystania z usług Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN można nabyć dodatkowe odpłatne pakiety danych za pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać z nich w ramach zasięgu sieci 
wielu krajów na terenie Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych krajów znajdują się na stronie https://vw.cubictelecom.com.
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We Connect

Nowe Polo – połączone ze światem.

Na życzenie Twoje nowe Polo już na starcie może być połączone 

ze światem – dzięki usługom We Connect1,2. Po jednorazowej 

aktywacji i zalogowaniu się z podaniem Volkswagen ID zyskujesz 

łatwy i bezpłatny dostęp do innowacyjnych usług online przez 

rok w standardzie. W razie potrzeby możesz w późniejszym czasie 

dodać dodatkowe funkcje przez We Upgrade1. 

We Connect sprawia, że Twój dzień będzie nie tylko 

przyjemniejszy, lecz także bardziej komfortowy. Będziesz mieć 

dostęp do wielu ważnych informacji o samochodzie, możesz 

wezwać pomoc w razie awarii lub zaplanować termin wizyty 

w warsztacie. A z aplikacją We Connect na smartfona sprawdzisz 

informacje dotyczące swojego nowego Polo także zdalnie, na 

przykład to, jaki jest zasięg przy aktualnym poziomie paliwa lub 

czy drzwi i okna są zamknięte.   

Więcej informacji o We Connect

We Connect

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ 
od 118 g/km do 137 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen 
ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie 
konta użytkownika z konkretnym pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie 
przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może zobaczyć i nabyć 
dostępne dla danego pojazdu funkcje We Upgradew In-Car Shop systemu Infotainment lub w sklepie 
internetowym We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w In-Car Shop, jak i w sklepie 
internetowym We Connect, korzystając z aktualnie widocznych i dostępnych metod płatności. Zakupione 
i aktywowane funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane 
przez wszystkich kierowców i nie mogą być przenoszone na inne pojazdy.
2 W celu korzystania z usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i zalogować się w We 
Connect, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy 
z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 
90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji 
możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie.

* Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.

https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect/wszystkie-uslugi.html
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We Connect Plus

Odkrywaj nowe – w trasie lub cyfrowo

Cały system cyfrowych usług Volkswagena wynosi łączność 

i komunikację w nowym Polo na nowy, wyższy poziom – 

opcjonalne usługi We Connect Plus1 gwarantują dodatkowe 

inteligentne rozwiązania.

Należy do nich między innymi inteligentna nawigacja, która 

przekazuje aktualne informacje o sytuacji na drodze prawie 

w czasie rzeczywistym i ostrzega przed utrudnieniami w ruchu. 

Dzięki wyliczaniu trasy online możesz szybciej zareagować na 

zmianę warunków i znaleźć optymalną trasę. Aktualizacja map 

online pilnuje, aby Twoje mapy zawsze były aktualne. Możesz 

również wygodnie sprawdzać ceny na stacjach benzynowych 

i parkingach.

Więcej informacji o We Connect Plus

We Connect

1 W  celu korzystania z  usług We Connect należy posiadać konto Volkswagen ID i  zalogować się w  We 
Connect, podając nazwę użytkownika i  hasło. Konieczne jest także zawarcie online oddzielnej umowy 
z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect lub We Connect Plus. W przypadku We Connect Plus masz 
90 dni od daty odbioru samochodu na zarejestrowanie go na portal.volkswagen-we.com. Po rejestracji 
możesz korzystać z usług bezpłatnie przez czas określony w umowie.

* Dodatkowe informacje o usługach mobilnych online We Connect podane są na ostatniej stronie.

https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect/wszystkie-uslugi.html


Nowe Polo 18

We Upgrade

Chcesz, aby Twoje Polo było jeszcze lepsze? Teraz to 
żaden problem.

Możesz sprawić, że Twoje Polo będzie jedyne w swoim rodzaju, 

także w późniejszym terminie. Niektóre funkcje w nowym Polo 

można aktywować za jakiś czas jako funkcje We 

Upgrade1, na przykład (w zależności od wyposażenia) 

funkcję nawigacji do radia Ready 2 Discover oraz 

funkcję obsługi głosowej.

Więcej informacji o We Upgrade

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

We Upgrade

1 W celu zakupu i korzystania z produktów We Upgrade wymagane jest konto użytkownika Volkswagen 
ID, ważna umowa We Connect oraz uwierzytelnienie się jako użytkownik główny, co oznacza powiązanie 
konta użytkownika z konkretnym pojazdem. Ponadto jest również wymagane, aby pojazd był technicznie 
przygotowany do aktywacji danej usługi We Upgrade. Użytkownik główny może zobaczyć i nabyć dostępne 
dla danego pojazdu funkcje We Upgradew In-Car Shop systemu Infotainment lub w sklepie internetowym 
We Connect. Produkty płatne można nabyć zarówno w  In-Car Shop, jak i  w  sklepie internetowym We 
Connect, korzystając z  aktualnie widocznych i  dostępnych metod płatności. Zakupione i  aktywowane 
funkcje We Upgrade pozostają powiązane z danym pojazdem, mogą być wykorzystywane przez wszystkich 
kierowców i nie mogą być przenoszone na inne pojazdy.

https://www.volkswagen.de/de/konnektivitaet-und-mobilitaetsdienste/konnektivitaet/we-connect/navigation.html
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App-Connect

Łączy przyjemne z pożytecznym

Dzięki funkcji App-Connect1 masz wygodny dostęp do aplikacji 

i treści. Pozwala ona przenieść muzykę, wiadomości, mapy lub 

audiobooki na ekran systemu Infotainment. App-Connect może 

korzystać z technologii Apple CarPlay™, Android Auto™ firmy 

Google i MirrorLink®. Szczególnie przyjemne jest korzystanie 

z Apple CarPlay™ i Android Auto™ bezprzewodowo w przypadku 

opcjonalnych systemów nawigacji Discover Media oraz radia 

Ready 2 Discover2.

Więcej informacji o App-Connect

App-Connect

1 App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink.. Aby uniknąć rozpraszania 
uwagi, podczas jazdy można uruchamiać tylko certyfikowane aplikacje. W związku z tym należy pamiętać, 
że niekt.re aplikacje nie są oferowane do każdej z tych trzech technologii, a dostępność tych technologii 
może się różnić w zależności od kraju. Informacje dotyczące kompatybilności smartfonów są dostępne dla 
Apple CarPlay™ na stroniehttps://www.apple.com/ios/carplay/, dla Android Auto™ na stronie https://www.
android.com/intl/auto/ i dla MirrorLink. na stronie https://mirrorlink.com/.

2 Wyposażenie seryjne dla wersji Style oraz R-Line.

https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/app-connect.html
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Streaming & Internet

Nie rezygnuj z dostępu

Dzięki usłudze Streaming & Internet1, 2 w swoim nowym Polo 

możesz w pełni cieszyć się ulubioną muzyką. Wystarczy raz się 

zalogować, aby uzyskać dostęp do utworów muzycznych za 

sprawą opcjonalnego systemu nawigacji w samochodzie – bez 

żadnych zewnętrznych urządzeń. Usługa radia internetowego1, 2 

pozwoli Ci korzystać z wszystkich zalet radia online – łatwo 

znajdziesz i posłuchasz audycji stacji live i podcastów, 

a zintegrowany hotspot WLAN1, 2 umożliwi Ci 

i pozostałym pasażerom surfowanie po internecie 

nawet na ośmiu urządzeniach.

Więcej informacji o  Streaming & Internet

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,2/100 km do 6,0/100 km, emisja CO₂ od 118 g/km do 137 g/km 
(dane na podstawie świadectw homologacji typu).

1 W celu korzystania z usługi wymagane są dodatkowe pakiety danych (przez eSIM lub WLAN Tethering) 
oraz konto w odpowiedniej usłudze strumieniowania.
2 Do korzystania z usług Streaming & Internet oraz hotspotu WLAN można nabyć dodatkowe odpłatne 
pakiety danych za pośrednictwem zewnętrznego partnera telefonii komórkowej Cubic Telecom i korzystać 
z nich w ramach zasięgu sieci wielu krajów na terenie Europy. Informacje dotyczące cen i obsługiwanych 
krajów znajdują się na stronie https://vw.cubictelecom.com.

Streaming & 
Internet

https://www.volkswagen.pl/pl/connected-car/lacznosc/we-connect/wszystkie-uslugi.html
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Zużycie paliwa i energii elektrycznej oraz emisja CO₂ zostały określone zgodnie 
z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane 
do obrotu w  Unii Europejskiej muszą być badane i  homologowane zgodnie 
z  procedurą WLTP określoną w  Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. 
WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i  bardziej realistyczne 
wartości zużycia paliwa i  energii oraz emisji CO₂ w  porównaniu do stosowanej 
do tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów w  pojeździe może mieć wpływ 
na poziom zużycia paliwa i  energii elektrycznej oraz emisji CO₂ oraz może 
nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie. W  celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się 
z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Do korzystania z  usług We Connect niezbędne jest konto użytkownika Volkswagen 
ID oraz rejestracja w We Connect przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Wymagane 
jest także zawarcie online oddzielnej umowy We Connect lub We Connect Plus 
z Volkswagen AG.

Korzystanie z  mobilnych usług online We Connect umożliwia zintegrowane złącze 
internetowe. Związane z tym koszty transmisji danych w Europie na obszarze objętym 
zasięgiem sieci, z wyjątkiem usług Streaming & Internet oraz poszczególnych aplikacji 
In-Car, ponosi Volkswagen AG. W  celu korzystania z  usług Streaming & Internet, 
poszczególnych aplikacji In-Car oraz hotspotu WLAN można zakupić pakiety danych 
u  partnerskiego operatora sieci komórkowej Cubic Telecom i  wykorzystywać je 
na obszarach objętych zasięgiem sieci w  wielu europejskich krajach. Informacje 
o  cenach oraz krajach, w  których można korzystać z  pakietów podane są na stronie 
vw.cubictelecom.com. Alternatywnie można korzystać z radia internetowego i media 
streaming przez mobilne urządzenie przenośne (np. smartfon) i hotspot WLAN. W tym 
przypadku konieczna jest umowa o  transmisję danych z  Państwa operatorem sieci 
komórkowej, a  usługi są dostępne tylko na obszarze objętym zasięgiem danej sieci. 
W zależności od umowy z operatorem transmisja danych z  internetu, szczególnie za 
granicą, może być związana z  dodatkowymi kosztami (np. roaming). Do korzystania 
z bezpłatnej aplikacji We Connect konieczny jest smartfon z odpowiednim systemem 
operacyjnym iOS lub Android oraz karta SIM z opcją transmisji danych na podstawie 
umowy z  Państwa operatorem sieci komórkowej. Dostępność usług opisanych 
w pakietach We Connect i We Connect Plus może się różnić w poszczególnych krajach. 
Usługi są dostępne przez czas określony w  umowie i  mogą w  tym czasie podlegać 
zmianom lub zostać zawieszone. Szczegółowe informacje dostępne na stronie 
connect.volkswagen-we.com i u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Informacje 
o taryfach telefonii komórkowej otrzymają Państwo u swojego operatora. 

Dostępność opisanych w  pakietach pojedynczych usług We Connect i  We Connect 
Plus zależnie od kraju może przedstawiać się rożnie i  zależy zarowno od pojazdu, 
jak i  wyposażenia. Usługi są dostępne przez ustalony okres obowiązywania umowy, 
a  w  okresie obowiązywania umowy ich treść może podlegać zmianom lub usługi te 
mogą zostać odpowiednio dostosowane. Szczegołowe informacje można znaleźć 
na stronie connect.volkswagen-we.com i  u  autoryzowanego dealera Volkswagen. 
Informacje dotyczące warunkow taryfy za usługi komorkowe są dostępne u operatorow 
sieci komorkowych.

Pojazdy przedstawione w  tym katalogu są częściowo wyposażone w  elementy 
wyposażenia dodatkowego.

 

Wszelkie prezentowane informacje, w  szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, 
opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w  rozumieniu Kodeksu 
cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w  rozumieniu art. 556¹ § 2 
Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od 
specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać 
wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu 
następuje w  umowie sprzedaży, a  określenie parametrów technicznych zawiera 
świadectwo homologacji typu pojazdu.

 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane 
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu 
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji 
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z  o.o. podlega 
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen 
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy 
z  20 stycznia 2005 r. o  recyklingu pojazdów wycofanych z  eksploatacji (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: 
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.


