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05Nowe Polo – stylistyka

Oczekuj niezwykłego
Nowe Polo dba o Twoje bezpieczeństwo. Wyposażone w więcej systemów wspomagających 

niż poprzednik, zwraca uwagę na wszystko, co dzieje się wokół niego. Ale największą 

uwagę zwraca samo Polo, które przeszło całkowitą przemianę. Nowa stylistyka zachwyca 

nisko poprowadzoną linią boczną, dynamicznymi załamaniami płaszczyzn i nowymi 

reflektorami. Przygotuj się na niesamowite wrażenia i zaskakujące oszczędności.

01 Dzięki długiej masce silnika nowe Polo wygląda 

bardziej dynamicznie, a poziome linie podkreślają 

jego szerokość. Osłonę chłodnicy zdobi chromowana 

listwa, której kontynuację stanowią reflektory 

wyposażone seryjnie w wyraziste, diodowe światła 

dzienne. Kompaktowe wymiary i krótkie zwisy 

sprawiają, że nadwozie prezentuje się wybitnie 

sportowo. Od razu widać, że jazda nowym Polo 

to czysta przyjemność. S

Oczekuj niezwykłego
Polo dba o Twoje bezpieczeństwo. Wyposażone w więcej systemów wspomagających  

niż poprzednik, zwraca uwagę na wszystko, co dzieje się wokół niego. Ale największą  

uwagę zwraca samo Polo, które przeszło całkowitą przemianę. Nowa stylistyka zachwyca 

nisko poprowadzoną linią boczną, dynamicznymi załamaniami płaszczyzn i nowymi 

reflektorami. Przygotuj się na niesamowite wrażenia i zaskakujące oszczędności.

01 Dzięki długiej masce silnika Polo wygląda 

bardziej dynamicznie, a poziome linie podkreślają 

jego szerokość. Osłonę chłodnicy zdobi chromowana 

listwa, której kontynuację stanowią reflektory 

wyposażone seryjnie w wyraziste, diodowe światła 

dzienne. Kompaktowe wymiary i krótkie zwisy 

sprawiają, że nadwozie prezentuje się wybitnie 

sportowo. Od razu widać, że jazda Polo to czysta 

przyjemność. S
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Stylistyczna rewolucja

02 Nowy tył nadwozia zachwyca od pierwszego 

spojrzenia: wyrazista linia „Tornado”, na której 

załamuje się światło, przebiega od przednich 

błotników przez drzwi aż do pokrywy bagażnika, 

tworząc wyraźny kontur podkreślający dynamikę 

modelu. Uwagę przykuwają również nowe reflektory 

oraz diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej. S

03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 
Pamplona, z pięcioma podwójnymi ramionami 

w kolorze srebrnym Adamantium lub srebrnym 

Glam, uzupełniają atrakcyjny wygląd samochodu 

i nadają nowemu Polo sportowy charakter. O

04 Nowe reflektory diodowe perfekcyjnie 

uzupełniają sportową stylistykę nowego Polo 

i poprawiają widoczność w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. Diody emitują jasne światło 

o barwie zbliżonej do barwy światła dziennego, 

mają długą żywotność i zużywają niewiele energii. 

Diodowe światła dzienne należą do seryjnego 

wyposażenia nowego Polo. Dla wersji wyposażenia 

Comfortline i Highline dostępne są dodatkowo 

diodowe reflektory główne oraz diodowe światła 

tylne. Światła tylne w technice LED są lepiej 

widoczne dla innych uczestników ruchu i podkreślają 

nowoczesność wyposażenia nowego Polo. O

Nowe Polo – stylistyka
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02 Nowy tył nadwozia zachwyca od pierwszego 

spojrzenia: wyrazista linia „Tornado”, na której  

załamuje się światło, przebiega od przednich  

błotników przez drzwi aż do pokrywy bagażnika,  

tworząc wyraźny kontur podkreślający dynamikę  

modelu. Uwagę przykuwają również nowe reflektory  

oraz diodowe oświetlenie tablicy rejestracyjnej. 

03 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich  
Pamplona, z pięcioma podwójnymi ramionami 

w kolorze srebrnym Adamantium lub srebrnym Glam, 

uzupełniają atrakcyjny wygląd samochodu 

i nadają Polo sportowy charakter.

04 Nowe reflektory diodowe perfekcyjnie 

uzupełniają sportową stylistykę Polo i poprawiają 

widoczność w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych. Diody emitują jasne światło

o barwie zbliżonej do barwy światła dziennego, 

mają długą żywotność i zużywają niewiele energii. 

Diodowe światła dzienne należą do seryjnego 

wyposażenia Polo. Dla wersji wyposażenia 

Comfortline i Highline dostępne są dodatkowo 

diodowe reflektory główne oraz diodowe światła 

tylne. Światła tylne w technice LED są lepiej 

widoczne dla innych uczestników ruchu i podkreślają 

nowoczesność wyposażenia Polo.

S
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Otworzy Cię 
na nowe standardy
Ciesz się pięknymi widokami: z opcjonalnym panoramicznym 

rozsuwanym dachem możesz podziwiać niebo i wpuścić do wnętrza 

nowego Polo dużo światła oraz świeżego powietrza.

Ciesz się pięknymi widokami: z opcjonalnym panoramicznym  

rozsuwanym dachem możesz podziwiać niebo i wpuścić  

do wnętrza Polo dużo światła oraz świeżego powietrza.
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Więcej miejsca, 
więcej komfortu
Do najatrakcyjniejszych elementów wyposażenia Nowego Polo należą: nowe aplikacje 

dekoracyjne i nastrojowe oświetlenie Ambiente. O Twój komfort zadba opcjonalne 

podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Polo zwiększyło też swoje rozmiary – teraz 

wszyscy pasażerowie mogą cieszyć się większą ilością miejsca na nogi i nad głową.

01 Wnętrze nowego Polo zachwyci Cię 

oryginalną stylistyką i najwyższym standardem. 

Przytulną atmosferę w samochodzie podkreślają 
aplikacje dekoracyjne dostępne w różnych 

kolorach, na przykład pomarańczowym Energetic¹⁾. 

Podczas dłuższych podróży wszyscy pasażerowie 

docenią dużą ilość miejsca na nogi i dużą 

odległość między siedzeniami a podsufitką, 

a także praktyczne rozwiązanie w postaci 

indukcyjnego złącza do ładowania smartfona. O

1)  Opcja dostępna w terminie późniejszym. Informacji udzielają 

Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

02 Dbaj o swoje plecy: podparcie odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa pozwala znaleźć wygodną 

pozycję siedzącą, która minimalizuje zmęczenie 

podczas długich tras. O

03 Wsiądź i jedź, nie biorąc kluczyka do ręki. 

Dzięki systemowi dostępu i uruchamiania silnika 
Keyless Access wystarczy, że kluczyk będziesz mieć 

przy sobie. O

02

03
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Do najatrakcyjniejszych elementów wyposażenia Polo należą: nowe aplikacje  

dekoracyjne i nastrojowe oświetlenie Ambiente. O Twój komfort zadba opcjonalne 

podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Polo powiększyło też swoje rozmiary – teraz 

wszyscy pasażerowie mogą cieszyć się większą ilością miejsca na nogi i nad głową.

01 Wnętrze Polo zachwyci Cię oryginalną 

stylistyką i najwyższym standardem. Przytulną 

atmosferę w samochodzie podkreślają aplikacje 
dekoracyjne dostępne w różnych kolorach,  

na przykład pomarańczowym Energetic.  

Podczas dłuższych podróży wszyscy pasażerowie 

docenią dużą ilość miejsca na nogi i dużą 

odległość między siedzeniami a podsufitką , a także 

praktyczne rozwiązanie w postaci indukcyjnego 

złą cza do ładowania smartfona. 

02 Dbaj o swoje plecy: podparcie odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa pozwala znaleźć 

wygodną pozycję siedzącą, która minimalizuje 

zmęczenie podczas długich tras. 

03 Wsiądź i jedź, nie biorąc kluczyka do ręki.  

Dzięki systemowi dostępu i uruchamiania silnika 
Keyless Access wystarczy, że kluczyk będziesz mieć 

przy sobie. 
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Analogowe wskaźniki to już przeszłość. Na opcjonalnym wyświetlaczu Active Info Display 

prezentowane są informacje znacznie wykraczające poza wskazania prędkości i poziomu 

paliwa. Sam zadecyduj, co chcesz widzieć w danej chwili: mapę nawigacji, cyfrowy 

prędkościomierz, czy może informacje z systemów multimedialnych.

Przyszłość 
przed Twoimi oczami

Nowe Polo – wnętrze i komfort

01–03 Miej wszystko pod kontrolą: Active Info Display pozwala skonfigurować układ ekranu tak, byś miał 

w zasięgu wzroku wszystkie potrzebne informacje, na przykład te o zużyciu paliwa lub czasie trwania jazdy. 

Możesz też wybrać układ ekranu z dużą mapą nawigacji, zdjęciami kontaktów z telefonu lub opcję wyświetlania 

wielu danych jednocześnie. O

01

02

03
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Bądź zawsze 
na bieżąco
Niezależnie od tego, jakie masz plany, nowe Polo pomoże Ci 

je zrealizować. Dzięki opcjonalnym systemom Infotainment 

z usługami Car-Net będziesz mieć zawsze dostęp do istotnych 

dla Ciebie informacji.
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Niezależnie od tego, jakie masz plany, Polo pomoże Ci  

je zrealizować. Dzięki opcjonalnym systemom Infotainment  

z usługami Car-Net będziesz mieć zawsze dostęp do istotnych 

dla Ciebie informacji.



Connectivity

03 Chciałbyś wieczorem wyskoczyć ze znajomymi 

na miasto? Z usługą Car-Net Guide & Inform 

– Import celów online – możesz się do tego dobrze 

przygotować. Znajdź w Google Maps™ odpowiedni 

lokal i prześlij jego adres – przez Car-Net lub aplikację 

Car-Net – do systemu nawigacyjnego nowego Polo. 

Możesz zapisać w pamięci nawet 50 punktów 

docelowych, na przykład adresy znajomych 

lub partnerów biznesowych³⁾. O

02 Przepisy zabraniają kierowcy korzystania 

z telefonu podczas jazdy. Jednak w nowym Polo 

możesz używać swojego iPhone, jeżeli połączysz 

go przez Apple CarPlay™¹⁾ z systemem Infotainment. 

Korzystając z ekranu dotykowego będziesz mógł 

obsługiwać aplikacje takie jak Spotify, mapy, 

audiobooki i iTunes, a asystent Siri odczyta Twoje 

wiadomości i zareaguje na polecenia głosowe²⁾. O

01 Masz smartfona z systemem Android 5.0 

lub wyższym? Jeżeli tak, możesz go połączyć 

z ekranem dotykowym systemu Infotainment 

i dzięki Android Auto™¹⁾ firmy Google korzystać 

podczas jazdy z takich aplikacji, jak Spotify 

czy WhatsApp, nie biorąc telefonu do ręki. 

Możesz także wysyłać SMSy czy rozmawiać 

przez telefon. Funkcja obsługi głosowej Google 

Voice pozwoli Ci nie odrywać uwagi od tego, 

co dzieje się na drodze²⁾. O

Car-Net otwiera przed Tobą nieograniczone możliwości, jakie daje Internet. 

Połącz smartfona z opcjonalnym systemem Infotainment i korzystaj z wybranych 

aplikacji także podczas jazdy – słuchaj muzyki z telefonu, sprawdzaj informacje 

drogowe online i odkrywaj nowe, niezwykłe miejsca.
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01 Masz smartfona z systemem Android 5.0

lub wyższym, który wspiera standard MirrorLink? 

Jeżeli tak, możesz go połączyć z ekranem dotykowym 

systemu Infotainment i dzięki MirrorLink korzystać

podczas jazdy z różnych dostępnych aplikacji,  

nie biorąc telefonu do ręki. Możesz także wysyłać 

SMSy czy rozmawiać przez telefon. Funkcja obsługi 

głosowej Google Voice pozwoli Ci nie odrywać uwagi 

od tego, co dzieje się na drodze²⁾. 

02 Przepisy zabraniają kierowcy korzystania 

z telefonu podczas jazdy. Jednak w Polo możesz 

używać  swojego iPhone, jeżeli połączysz go  

przez Apple CarPlay™¹⁾  z systemem Infotainment

Korzystajc z ekranu dotykowego będziesz mógł 

obsługiwać aplikacje takie jak Spotify, mapy, 

audiobooki i iTunes, a asystent Siri odczyta Twoje 

wiadomości i zareaguje na polecenia głosowe²⁾. 

03 Chciałbyś wieczorem wyskoczyć ze znajomymi  

na miasto? Z usług Car-Net Guide & Inform 

– Import celów online – możesz się do tego dobrze 

przygotować. Znajdź w Google Maps™ odpowiedni 

lokal i prześlij jego adres – przez Car-Net lub aplikację 

Car-Net – do systemu nawigacyjnego Polo. Możesz 

zapisać w pamięci nawet 50 punktów docelowych,  

na przykład adresy znajomych lub partnerów 

biznesowych³⁾.

O

O

O
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(bez ilustracji) Dzięki MirrorLink® możesz wyświetlać informacje z aplikacji 

DoorBird⁴⁾ na ekranie systemu Infotainment i sprawdzać, kto dzwoni do drzwi 

Twojego mieszkania, a nawet porozmawiać z gośćmi. Technologia SmartHome 

pozwoli Ci także w razie potrzeby otworzyć drzwi mieszkania i wpuścić gości 

do środka²⁾. O

04 Żadne medium nie jest szybsze niż Internet. Możesz przekonać się o tym także 

w swoim nowym Polo. Z usługami Car-Net Guide & Inform – Informacje o ruchu 
drogowym online – sprawdzisz aktualną sytuację na drodze i będziesz wiedział, 

gdzie tworzą się lub zanikają korki. A jeżeli włączysz funkcję prowadzenia do celu, 

system zaproponuje Ci najwygodniejszą trasę objazdu³⁾. O

 1)  Dostępność technologii może być ograniczona w poszczególnych krajach.

2)  Usługa Car-Net App-Connect dostępna jest tylko w połączeniu z radiem Composition Media lub nawigacją 

Discover Media. Obejmuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność 

tych technologii może się różnić w poszczególnych krajach. Obecnie wiele telefonów komórkowych 

jest kompatybilnych z Car-Net App-Connect, a Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami 

smartfonów w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności wymienionych technologii. Aktualne informacje 

o kompatybilności nowych oraz oferowanych już na rynku telefonów komórkowych dostępne są na stronie 

www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Korzystanie z mobilnych usług online Car-Net Guide & Inform jest możliwe tylko z opcjonalnym systemem 

Discover Media. Dodatkowo potrzebne jest mobilne urządzenie końcowe (np. smartfon) mogące służyć 

jako mobilny hotspot WLAN. Alternatywnie można korzystać z opcjonalnego CarStick i oddzielnej karty 

SIM z opcją transmisji danych. Usługi Car-Net Guide & Inform wymagają umowy z operatorem sieci 

telefonii komórkowej i są dostępne tylko na obszarze objętym zasięgiem danej sieci. W zależności od taryfy 

opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, 

może wiązać się z dodatkowymi kosztami (roaming). Ze względu na ilość danych przesyłanych 

przy korzystaniu z usług Car-Net Guide & Inform zalecany jest stały abonament z opcją transmisji 

danych. Korzystanie z Car-Net Guide & Inform wymaga podpisania oddzielnej umowy z Volkswagen AG. 

Po odebraniu samochodu klient ma 90 dni na zarejestrowanie go na www.volkswagen.com/car-net. 

Dostępność usług Car-Net Guide & Inform może się różnić w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne 

przez określony okres obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom. Więcej informacji o Car-Net 

Guide & Inform dostępnych jest na www.volkswagen.com/car-net i w Autoryzowanych Serwisach 

Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne są u operatorów sieci komórkowych.

4)  Usługa DoorBird IP Video Door Station nie należy do zakresu dostawy i musi zostać zakupiona oddzielnie. 

Wymagana jest najnowsza wersja aplikacji DoorBird, dostępna w Google Play Store.

Przedstawione na tych stronach aplikacje w kolorze pomarańczowym Energetic będą dostępne w późniejszym 

terminie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

Nowe Polo – Connectivity
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04
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Przedstawione na tych stronach aplikacje w kolorze pomarańczowym Energetic 

będą dostępne w późniejszym terminie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy 

Volkswagena. 

Ulubiona trasa i ulubiona muzyka? Żaden problem. Systemy Infotainment nowego Polo 

zapewnią Ci doskonałą rozrywkę podczas jazdy. Są łatwe w obsłudze, a dzięki zakrytemu 

szkłem ekranowi wyglądają bardzo atrakcyjnie. Przygotuj się na przyjemną podróż 

– i dobrą zabawę. 

Multimedia
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01
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Ulubiona trasa i ulubiona muzyka? Żaden problem. Systemy Infotainment Polo  

zapewnią Ci doskonałą rozrywkę podczas jazdy. Są łatwe w obsłudze, a dzięki zakrytemu 

szkłem ekranowi wyglądają bardzo atrakcyjnie. Przygotuj się na przyjemną podróż  

– i dobrą zabawę.

19Nowe Polo – multimedia 

01 System nawigacji Discover Media 
z zainstalowanymi mapami Europy pomoże Ci 

dojechać do celu optymalną trasą, unikając 

przy tym korków. System dysponuje kolorowym 

wyświetlaczem TFT z ekranem dotykowym 

i czujnikami zbliżeniowymi. O

02 Radio Composition Colour, z zakrytym szkłem 

ekranem o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) obsługuje się 

równie łatwo jak smartfona. Radio wyposażone jest 

w dwa głośniki zlokalizowane z przodu samochodu, 

posiada port kart SD i odtwarza pliki MP3 i WMA. S

03 Chciałbyś mieć większy ekran, odtwarzacz CD 

czytający format MP3 i WMA oraz sześć głośników? 

Wybierz radio Composition Media (wyposażenie 

standardowe w wersji Highline) z ekranem 

dotykowym o przekątnej 20,3 cm (8 cali). 

Do jego wyposażenia należy złącze USB kompatybilne 

z urządzeniami Apple, port kart SD oraz Bluetooth 

umożliwiający jednoczesne połączenie kilku 

telefonów. O

04 To nic, że zapomniałeś przewodu do ładowania. 

Jeżeli Twój telefon komórkowy współpracuje 

ze standardem Qi, w nowym Polo możesz naładować 

go bezprzewodowo, wkładając do przedniego 

schowka. Dzięki indukcyjnemu ładowaniu bateria 

telefonu będzie zawsze pełna i nie będziesz musiał 

przejmować się z poplątanymi przewodami. O

(bez ilustracji) Bas, beat, beats: charakterystyczne 

logo na nowym Polo beats zdradza, co kryje się 

w środku – system nagłaśniający beats. 
Jest on wyposażony w 8-kanałowy wzmacniacz 

dla głośników wysoko- i niskotonowych, 

a także szerokopasmowych, i dysponuje mocą 

całkowitą 300 W. O głęboki, przestrzenny dźwięk 

oraz odpowiednią porcję basów dba subwoofer 

zlokalizowany pod podłogą bagażnika, obok wnęki 

na koło zapasowe. O
04
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01 System nawigacji Discover Media 

z zainstalowanymi mapami Europy pomoże Ci 

dojechać do celu optymalną trasą, unikając 

przy tym korków. System dysponuje kolorowym 

wyświetlaczem TFT z ekranem dotykowym 

i czujnikami zbliżeniowymi. 

02 Radio Composition Colour, z zakrytym szkłem 

ekranem o przekątnej 16,5 cm (6,5 cala) obsługuje się 

równie łatwo jak smartfona. Radio wyposażone jest 

w dwa głośniki zlokalizowane z przodu samochodu, 

posiada port kart SD i odtwarza pliki MP3 i WMA. 

03 Chciałbyś mieć większy ekran, odtwarzacz CD 

czytający format MP3 i WMA oraz sześć głośników? 

Wybierz radio Composition Media (wyposażenie 

standardowe w wersji Highline) z ekranem 

dotykowym o przekątnej 20,3 cm (8 cali). 

Do jego wyposażenia należy złącze USB kompatybilne 

z urządzeniami Apple, port kart SD oraz Bluetooth 

umożliwiający jednoczesne połączenie kilku 

telefonów.

04 To nic,  że zapomniałeś przewodu do ładowania. 

Jeżeli Twój telefon komórkowy współpracuje 

ze standardem Qi, w Polo możesz naładować 

go bezprzewodowo, wkładając do przedniego 

schowka. Dzięki indukcyjnemu ładowaniu bateria 

telefonu będzie zawsze pełna i nie będziesz musiał 

przejmować się z poplątanymi przewodami. 

(bez ilustracji)   Bas, beat, beats: charakterystyczne 

logo na Polo beats zdradza, co kryje się w środku – 

system nagłaśniający beats. Jest on wyposażony  

w 8-kanałowy wzmacniacz dla głośników wysoko-  

i niskotonowych, a także szerokopasmowych,  

i dysponuje mocą całkowitą 300 W. O głęboki, 

przestrzenny džwięk oraz odpowiednią porcję basów 

dba subwoofer zlokalizowany pod podłogą bagażnika, 

obok wnęki na koło zapasowe. 

O

S

O

O

O
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Czuwa nad Twoim 
bezpieczeństwem
Nowe Polo oferuje najwyższy standard w najlepszej cenie. 

Jeżeli chodzi o ochronę pasażerów i innych uczestników 

ruchu, jest ono doskonale przygotowane. Wiele nowoczesnych, 

intuicyjnych w obsłudze systemów wspomagających dba, 

abyś dojechał do celu bezpiecznie i wygodnie.

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Polo oferuje najwyższy standard w najlepszej cenie.  

Jeżeli chodzi o ochronę pasażerów i innych uczestników  

ruchu, jest ono doskonale przygotowane. Wiele nowoczesnych, 

intuicyjnych w obsłudze systemów wspomagających dba,  

abyś dojechał do celu bezpiecznie i wygodnie.



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

01 Asystent parkowania Park Assist automatycznie parkuje nowe Polo 

równolegle i prostopadle do drogi, a także wyjeżdża z równoległych miejsc 

parkingowych¹⁾. Kierowca musi tylko obsługiwać pedał przyspieszenia, hamulca 

i sprzęgła. Nawet wąskie luki parkingowe przestają być problemem. O

02 System ochrony pasażerów PreCrash może, w przypadku zagrożenia 

wypadkiem, automatycznie napiąć przednie pasy bezpieczeństwa i niemal 

całkowicie zamknąć okna oraz rozsuwany dach, by zoptymalizować działanie 

poduszek powietrznych¹⁾. O

04 Wyobraź sobie, że w trakcie monotonnego odcinka stajesz się coraz bardziej 

senny i tylko od czasu do czasu wykonujesz gwałtowny ruch kierownicą. Spokojnie, 

system rozpoznawania zmęczenia kierowcy zauważy to nietypowe zachowanie 

i zasygnalizuje konieczność przerwania jazdy¹⁾. C

03 Z systemem obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego 
hamowania w mieście możesz jeździć spokojnie. Jeżeli system stwierdzi obecność 

pieszego przechodzącego przez jezdnię lub ryzyko najechania na jadący z przodu 

pojazd, ostrzeże kierowcę¹⁾, a w krytycznych sytuacjach pomoże także skrócić 

drogę hamowania. S

01 02

03 04

01 Asystent parkowania Park Assist automatycznie parkuje Polo równolegle  
i prostopadle do drogi, a także wyjeżdża z równoległych miejsc parkingowych¹⁾. 
Kierowca musi tylko obsługiwać pedał przyspieszenia, hamulca i sprzęgła.  
Nawet wąskie luki parkingowe przestają być problemem. 

02 System ochrony pasażerów PreCrash może, w przypadku zagrożenia 
wypadkiem, automatycznie napiąć przednie pasy bezpieczeństwa i niemal 
całkowicie zamknąć okna oraz rozsuwany dach, by zoptymalizować działanie 
poduszek powietrznych¹⁾. 

03 Z systemem obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego 
hamowania w miešcie możesz jeździć spokojnie. Jeżeli system stwierdzi obecność 
pieszego przechodzącego przez jezdnię lub ryzyko najechania na jadący z przodu 
pojazd, ostrzeże kierowcę¹⁾, a w krytycznych sytuacjach pomoże także skrócić  
drogę hamowania.

04 Wyobraź sobie, że w trakcie monotonnego odcinka stajesz się coraz bardziej 
senny i tylko od czasu do czasu wykonujesz gwałtowny ruch kierownicą.  
Spokojnie, system rozpoznawania zmęczenia kierowcy zauważy to nietypowe 
zachowanie i zasygnalizuje konieczność przerwania jazdy¹⁾. 

O

O
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 1) W granicach możliwości systemu.

2) Do prędkości maksymalnej 210 km/h.

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, 

dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

Nowe Polo – systemy wspomagające

05 Nowe Polo pomaga przy zmianie pasa 

ruchu i wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego. 

Gdy w martwym polu widzenia kierowcy pojawi się 

inny pojazd, czujnik Blind Spot zasygnalizuje to diodą 

w odpowiednim lusterku¹⁾. Jeżeli kierowca mimo 

ostrzeżenia włączy kierunkowskaz, dioda zacznie 

migać zwracając uwagę na niebezpieczeństwo. O  

06 Z kamerą cofania Rear View możesz zobaczyć 

na ekranie systemu Infotainment, co dzieje się 

za Twoim nowym Polo¹⁾. Wyświetlane są także 

linie pomocnicze ułatwiające ocenę odległości 

przy cofaniu. O

07 Przy dużym natężeniu ruchu należy nieustannie 

reagować na zachowanie innych kierowców. 

Pomoże Ci w tym aktywny tempomat ACC. 
System automatycznie utrzymuje odpowiednią 

odległość od jadącego z przodu pojazdu oraz wybraną 

przez kierowcę prędkość²⁾. Obserwuje także sytuację 

na drodze i samoczynnie hamuje lub przyspiesza. 

W przypadku współpracy z przekładnią DSG 

może nawet wyhamować samochód do pełnego 

zatrzymania. O

05

06

07
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05 Polo pomaga przy zmianie pasa ruchu  

i wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego.  

Gdy w martwym polu widzenia kierowcy pojawi się 

inny pojazd, czujnik Blind Spot zasygnalizuje to  

diodą w odpowiednim lusterku¹⁾. Jeżeli kierowca 

mimo ostrzeżenia włączy kierunkowskaz,  

dioda zacznie migać zwracając uwagę  

na niebezpieczeństwo. 

 

06 Z kamerą  cofania Rear View możesz zobaczyć 

na ekranie systemu Infotainment, co dzieje się 

za Twoim Polo¹⁾. Wywietlane są także linie 

pomocnicze ułatwiające ocenę odległości 

przy cofaniu. 

O

O

07 Przy dużym natężeniu ruchu należy nieustannie 

reagować na zachowanie innych kierowców.  

Pomoże Ci w tym aktywny tempomat ACC. 

System automatycznie utrzymuje odpowiednią 

odległość od jadącego z przodu pojazdu oraz wybraną 

przez kierowcę prędkość²⁾. Obserwuje także sytuację 

na drodze i samoczynnie hamuje lub przyspiesza. 

W przypadku współpracy z przekładnią DSG 

może nawet wyhamować samochód do pełnego 

zatrzymania. 

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.

2) Do prędkości maksymalnej 210 km/h.

O



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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25Nowe Polo – R-Line

R-Line
Najbardziej sportowy sposób dotarcia do celu, czyli nowe Polo 

oferowane przez Volkswagena. Wystarczy jedno spojrzenie 

by rozpoznać w nim rasowego sportowca. Wnętrze o sportowym 

charakterze sprawi, że poczujesz się w nim jak w prawdziwym 

samochodzie wyścigowym. 

Wszystkie przedstawione tutaj elementy wyposażenia są oferowane przez Volkswagen R GmbH 

i mogą być niedostępne na rynku polskim. Więcej informacji na stronie www.volkswagen.pl.

01 Pakiet R-Line Exterieur zachwyca od pierwszej sekundy. Czarna osłona 

chłodnicy z logo R-Line i charakterystyczne wloty powietrza natychmiast 

zwracają na siebie uwagę. Czarny, błyszczący element w kształcie litery C 

podkreśla sportowy charakter nowego Polo, a czarne nakładki poszerzające 

nadkola oraz wyrazista listwa z logo R-Line na bokach nadwozia potęgują 

to wrażenie. O
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Najbardziej sportowy sposób dotarcia do celu, czyli Polo 

oferowane przez Volkswagena. Wystarczy jedno spojrzenie 

by rozpoznać w nim rasowego sportowca. Wnętrze o sportowym 

charakterze sprawi, że poczujesz się w nim jak w prawdziwym 

samochodzie wyścigowym.

01 Pakiet R-Line Exterieur zachwyca od pierwszej sekundy. Czarna osłona 
chłodnicy z logo R-Line i charakterystyczne wloty powietrza natychmiast 
zwracają na siebie uwagę. Czarny, błyszczący element w kształcie litery C 
podkreśla sportowy charakter Polo, a czarne nakładki poszerzające  
nadkola oraz wyrazista listwa z logo R-Line na bokach nadwozia potęgują  
to wrażenie. O



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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27Nowe Polo – R-Line

03 Z opcjonalnymi, 17-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich Bonneville 

i oponami 215/45 R 17 nowe Polo R-Line prezentuje się jeszcze bardziej sportowo.

O

02 Z pakietem R-Line Exterieur nowe Polo wygląda jak prawdziwy zwycięzca. 

O jego stylu świadczy nie tylko dyfuzor R-Line z chromowanymi listwami, 

lecz także czarny, błyszczący tylny spojler. O

03
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01 Z pakietem R-Line Exterieur Polo wygląda jak prawdziwy zwycięzca.  
O jego stylu świadczy nie tylko dyfuzor R-Line z chromowanymi listwami, 
lecz także czarny, błyszczący tylny spojler.

02 Z opcjonalnymi, 17-calowymi obręczami ze stopu metali lekkich Bonneville  
i oponami 215/45 R 17 Polo R-Line prezentuje się jeszcze bardziej sportowo.

O

O
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Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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04 O sportowym charakterze decyduje także wnętrze. Dlatego pakiet R-Line, 
oprócz elementów zewnętrznych, obejmuje również wyposażenie wnętrza 

podkreślające dynamiczny styl nowego Polo. Czarna podsufitka i oświetlenie 

Ambiente tworzą przyjemną atmosferę we wnętrzu samochodu. Pedały 

ze szczotkowanej stali nierdzewnej i sportowa kierownica multifunkcyjna 

z logo R-Line, obszyta skórą z kontrastowym szwem, stanowią dodatkowe, 

wyraziste akcenty. O

05 Uzupełnij stylowy wygląd: sportowe siedzenia R-Line obszyte są 

tkaniną/mikrofibrą z kontrastowym, szarym szwem, a oparcia przednich 

foteli zdobi logo R-Line. O

06 Aluminiowe listwy progowe z logo R-Line przyciągają spojrzenie 

zaraz po otwarciu drzwi. O

Nowe Polo – R-Line

05 06
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04 O sportowym charakterze decyduje także wnętrze. Dlatego pakiet R-Line,  
oprócz elementów zewnętrznych, obejmuje również wyposażenie wnętrza 
podkreślające dynamiczny styl Polo. Czarna podsufitka i oświetlenie Ambiente  
tworzą przyjemną atmosferę we wnętrzu samochodu. Pedały ze szczotkowanej  
stali nierdzewnej i sportowa kierownica multifunkcyjna z logo R-Line, obszyta skórą  
z kontrastowym szwem, stanowią dodatkowe, wyraziste akcenty. O



W Twoim stylu
Jeszcze zanim po raz pierwszy usiądziesz

za kierownicą, możesz dopasować nowe Polo

do swoich preferencji. Wybierz swój kolor 

wnętrza lub dachu i zmień nowe Polo w swoje 

nowe Polo.

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Jeszcze zanim po raz pierwszy usiądziesz

za kierownicą, możesz dopasować Polo

do swoich preferencji. Wybierz swój kolor 

wnętrza lub dachu i zmień Polo w swoje Polo.
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 1) Opcja dostępna w terminie późniejszym. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

2) Dach w kolorze czarnym dostępny w terminie późniejszym.

01 | 02 Pakiet elementów dekoracyjnych¹⁾ wprowadza więcej energii 

do wnętrza nowego Polo. Aplikacje dekoracyjne dostępne są w kolorze 

pomarańczowym Energetic i niebieskim Reef. By wnętrze zyskało niepowtarzalny 

klimat, w wersji Highline wybrany kolor aplikacji powtarza się także na tapicerce 

Tracks 2 – na środkowej części przednich siedzeń. O

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

01

02

01 | 02  Pakiet elementów dekoracyjnych  wprowadza więcej energii 

do wnętrza Polo. Aplikacje dekoracyjne dostępne są  w kolorze pomarańczowym  

Energetic i niebieskim Reef. By wnętrze zyskało niepowtarzalny klimat, w wersji  

Highline wybrany kolor aplikacji powtarza się także na tapicerce Tracks 2  

– na środkowej części przednich siedzeń. O

1) Dach w kolorze czarnym dostępny w terminie późniejszym.

33

03 Dopasuj samochód do swojego gustu. 

Nowe Polo możesz nie tylko zamówić w jednym 

z wielu kolorów, lecz także wybrać opcję połączenia 

wybranego koloru nadwozia z czarnym dachem²⁾. 
Taka indywidualizacja będzie robić wrażenie, 

zwłaszcza jeżeli wybierzesz mocno kontrastowy 

lakier nadwozia, na przykład biały Pure. 

Spraw, by Twoje nowe Polo stało się 

tak niepowtarzalne, jak Ty. O

Nowe Polo – indywidualizacja 

03
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03 Dopasuj samochód do swojego gustu. 

Polo możesz nie tylko zamówić w jednym 

z wielu kolorów, lecz także wybrać opcję połączenia 

wybranego koloru nadwozia z czarnym dachem¹⁾. 
Taka indywidualizacja będzie robić wrażenie, 

zwłaszcza jeżeli wybierzesz mocno kontrastowy 

lakier nadwozia, na przykład biały Pure. 

Spraw, by Twoje Polo stało się tak niepowtarzalne, 

jak Ty. O
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Przedstawione na tych stronach aplikacje w kolorze pomarańczowym Energetic będą dostępne w późniejszym terminie. 

Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

Trzy szanse 
na podjęcie
właściwej decyzji
Aby dostosować nowe Polo do swoich potrzeb, masz do wyboru 

trzy linie wyposażenia: Highline, Comfortline i Trendline. 

Każda stanowi gwarancję najwyższej jakości i maksymalnego 

komfortu. 

Aby dostosować Polo do swoich potrzeb, masz do wyboru  

trzy linie wyposażenia: Highline, Comfortline i Trendline.  

Każda stanowi gwarancję najwyższej jakości i maksymalnego 

komfortu.



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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01 Nowe Polo w wersji Highline rozpieszcza wysokim komfortem i licznymi, seryjnymi elementami wyposażenia. Na przykład oświetlenie 

Ambiente tworzy nastrojową atmosferę we wnętrzu samochodu. Środkowy przedni podłokietnik i obszyta skórą kierownica multifunkcyjna 

są nadzwyczaj wygodne i praktyczne, a ogrzewane przednie siedzenia docenisz zwłaszcza zimą. H

Nowe Polo – linie wyposażenia

Highline

Przedstawione na tych stronach aplikacje w kolorze pomarańczowym Energetic będą dostępne w późniejszym terminie. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.
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01 Polo w wersji Highline rozpieszcza wysokim komfortem i licznymi, seryjnymi elementami wyposażenia. Na przykład oświetlenie 
Ambiente tworzy nastrojową atmosferę we wnętrzu samochodu. Środkowy przedni podłokietnik i obszyta skórą kierownica multifunkcyjna 
są nadzwyczaj wygodne i praktyczne, a ogrzewane przednie siedzenia docenisz zwłaszcza zimą. H



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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03 Wyposażenie seryjne, które robi wrażenie: matowe aplikacje dekoracyjne w kolorze czarnym 

Deep oraz tkaninowa tapicerka Basket wprowadzają sportowe akcenty do wnętrza Polo Trendline. 
Jednak najistotniejsze jest to, co nowe Polo oferuje pod względem bezpieczeństwa: seryjny system 

obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście może pomóc kierowcy 

ocenić zbyt małą odległość od innego pojazdu i skrócić drogę hamowania¹⁾. Zlokalizowane z przodu 

i z tyłu poduszki powietrzne chronią głowy pasażerów i zmniejszają ryzyko obrażeń w razie wypadku. S

02 W nowym Polo w wersji Comfortline od razu poczujesz się dobrze. Przyjemna w dotyku okładzina 

deski rozdzielczej, z matowymi aplikacjami w kolorze szarym Limestone lub Silver Silk, oraz siedzenia 

z tapicerką Slash w kolorze czarnym lub grafitowym nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. 

Radio Composition Colour dba o rozrywkę, a klimatyzacja o właściwą temperaturę, niezależnie 

od pogody na zewnątrz. Ulubioną stację radiową możesz wyszukać, używając przycisków na kierownicy 

multifunkcyjnej. Duży bagażnik z płaską podłogą pozwoli Ci przewieźć także większe ładunki. C

Nowe Polo – linie wyposażenia

Comfortline i Trendline

1) W granicach możliwości systemu.

03
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02 W Polo w wersji Comfortline od razu poczujesz si ę dobrze. Przyjemna w dotyku okładzina 

deski rozdzielczej, z matowymi aplikacjami w kolorze szarym Limestone lub Silver Silk, oraz siedzenia 

z tapicerką Slash w kolorze czarnym lub grafitowym nadają wnętrzu niepowtarzalny klimat. 

Radio Composition Colour dba o rozrywkę , a klimatyzacja o właściwą temperaturę, niezależnie 

od pogody na zewnątrz. Ulubioną stację radiową możesz wyszukać, używając przycisków na kierownicy 

multifunkcyjnej. Duży bagażnik z płaską podłogą pozwoli Ci przewieźć także większe ładunki. 

03 Wyposażenie seryjne, które robi wrażenie: matowe aplikacje dekoracyjne w kolorze czarnym 

Deep oraz tkaninowa tapicerka Basket wprowadzają sportowe akcenty do wnętrza Polo Trendline. 

Jednak najistotniejsze jest to, co Polo oferuje pod względem bezpieczeństwa: seryjny system 

obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście może pomóc kierowcy 

ocenić zbyt małą odległość od innego pojazdu i skrócić drogę hamowania¹⁾. Zlokalizowane z przodu 

i z tyłu poduszki powietrzne chronią głowy pasażerów i zmniejszają ryzyko obrażeń w razie wypadku.

C

S

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.



Silniki
Silniki benzynowe 1.0 TSI 59 kW (80 KM) 1.0 TSI 70 kW (95 KM)  1.0 TSI 85 kW (115 KM) 1.5 TSI 110 kW (150 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: 5-biegowa 5-biegowa 6-biegowa –

cykl mieszany 5,5-5,8 5,6-6,0 5,5-6,0 –

skrzynia biegów DSG: – 6-stopniowa 6-stopniowa 6-stopniowa

cykl mieszany – 6,2-6,6 6,0-6,4 6,3-6,5

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: 125-132 126-135 124-136 –

skrzynia biegów DSG: – 140-151 136-146 142-147

Silniki wysokoprężne 1.6 TDI 70 kW (95 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: 5-biegowa

cykl mieszany 4,8-5,3

skrzynia biegów DSG: –

cykl mieszany –

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: 125-139

skrzynia biegów DSG: –

1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Zużycie paliwa i 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 emisji CO₂ 

w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

 

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 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.

 

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i 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.
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Silniki benzynowe 2.0 TSI 147 kW (200 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: –

cykl mieszany –

skrzynia biegów DSG: 6-stopniowa

cykl mieszany 7,0-7,3

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: –

skrzynia biegów DSG: 159-165



W nowym Polo jesteś przygotowany na wszystko, co może Cię spotkać na drodze. 

Jednak możesz jeszcze lepiej dopasować Polo do Twoich potrzeb. Pełna oferta akcesoriów 

dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®

01 Spojler dachowy nie tylko dobrze wygląda, 

lecz także poprawia aerodynamikę. Dostępny w wersji 

zagruntowanej – przygotowany do lakierowania 

w kolorze nadwozia. Atrakcyjna i praktyczna 

chromowana listwa ochronna zabezpiecza pokrywę 

bagażnika i nadaje nadwoziu wyrazisty charakter.

O

02–03 Praktyczna ochrona zderzaka: przezroczysta 
folia oraz listwa w optyce stali chronią lakier zderzaka 

przed uszkodzeniem podczas załadunku i wyładunku 

bagaży. O

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

02 03

01

W Polo jesteś przygotowany na wszystko, co może Cię spotkać na drodze. 

Jednak możesz jeszcze lepiej dopasować Polo do Twoich potrzeb. Pełna oferta akcesoriów 

dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.
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06 Listwy progowe z wysokiej jakości aluminium, z napisem „Polo”, chronią 
narażone na zadrapania miejsca i stanowią interesujący akcent stylistyczny. 
Zestaw obejmuje dwie listwy na progi przednich drzwi. O

05 Przyciągają wzrok przy wsiadaniu: czarne folie ze srebrnym pasem nie tylko 
zwracają uwagę swoim wyglądem, lecz także chronią progi przed zadrapaniem. 
Folie są idealnie dopasowane do progów i dają się łatwo nakleić. Zestaw składa 
się z czterech folii na przednie i tylne progi. O

07 Przyczepa na łódź, przyczepa mieszkalna lub bagażowa – aby ją holować, 
potrzebny jest hak holowniczy. Dostępny jest wariant stały (patrz zdjęcie) 
i zdejmowany. W zestawie z 13-stykową wiązką elektryczną i kodem aktywującym. 
Dokument aktywacji z indywidualnym kodem umożliwia pełne połączenie 
z systemem elektronicznym samochodu. Perfekcyjna współpraca wszystkich 
elementów zestawu gwarantuje bezpieczną eksploatację przyczepy. O

08 Wytrzymałe chlapacze skutecznie chronią 
podwozie, progi oraz drzwi przed mocnym 
zabrudzeniem. Zmniejszają także ryzyko uszkodzenia 
przez kamienie oraz ograniczają rozpryskiwanie się 
wody spod kół. Dostępne na przód i tył. O

09 Indywidualizacja w każdym detalu: cztery 
nakrętki na zawory z logo Volkswagena chronią 
zawory kół przed kurzem, brudem i wilgocią. 
Przeznaczone do zaworów aluminiowych 
i gumowych/metalowych. Zestaw składa się 
z czterech nakrętek. O

04 Wykonane ze szczotkowanej stali nierdzewnej, sportowe nakładki 
na pedały zachwycają swoją stylistyką. Specjalna powłoka ogranicza 
poślizg. Dostępne do modeli z manualną i automatyczną skrzynią biegów. O

Nowe Polo – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

06 08

05 07 09
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12 Bagażnik na rower umożliwia bezpieczny i stabilny transport roweru na dachu 

nowego Polo. Dzięki specjalnej konstrukcji podtrzymującej ramę i dopasowanemu 

kształtowi szyny rower utrzymuje się we właściwej pozycji. Innowacyjne pokrętło 

z ogranicznikiem obrotu zapewnia wygodne unieruchomienie ramy roweru, 

a miękkie elementy chronią ją i zapewniają równomierne rozłożenie nacisku. 

Bagażnik na rower pomyślnie zaliczył testy City Crash Plus¹⁾. O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości 

ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe 

wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu 

dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

11 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart 

lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. 

Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest 

w zamek zabezpieczający przed kradzieżą. O

10 Belki dachowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® są idealną podstawą dla wszelkiego rodzaju 

bagażników i przystawek. Belki zaliczyły pomyślnie testy City Crash Plus¹⁾. Są wykonane z profilu aluminiowego 

o aerodynamicznym kształcie i można do nich zamocować na przykład uchwyt na deskę windsurfingową, 

uchwyt na narty i deski snowboardowe lub praktyczne pojemniki dachowe typu box. Belki są dostarczane 

w stanie zmontowanym i można je z łatwością zamocować na dachu nowego Polo. Posiadają także 

zabezpieczenie przed kradzieżą. Łatwy do montażu, aerodynamiczny profil ze specjalnie wykończoną 

powierzchnią minimalizuje odgłosy wiatru. Belki dostarczane są wraz z kluczem dynamometrycznym. O

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

10

11

12

10 Belki dachowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® są idealną podstawą dla wszelkiego rodzaju 
bagażników i przystawek. Belki zaliczyły pomyślnie testy City Crash Plus¹⁾. Są wykonane z profilu aluminiowego 
o aerodynamicznym kształcie i można do nich zamocować na przykład uchwyt na deskę windsurfingową , 
uchwyt na narty i deski snowboardowe lub praktyczne pojemniki dachowe typu box. Belki są  dostarczane  
w stanie zmontowanym i można je z łatwością zamocować na dachu Polo. Posiadaj ą także zabezpieczenie 
przed kradzieżą . Łatwy do montażu, aerodynamiczny profil ze specjalnie wykończoną  powierzchnią  
minimalizuje odgłosy wiatru. Belki dostarczane są  wraz z kluczem dynamometrycznym.

11 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie przewozić sześć par nart  
lub cztery deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania znacznie ułatwia mocowanie nart i desek.  
Duże przyciski umożliwiają otwarcie uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest  
w zamek zabezpieczaj ący przed kradzieżą .

O

O

12 Bagażnik na rower umożliwia bezpieczny i stabilny transport roweru na dachu 
Polo. Dzięki specjalnej konstrukcji podtrzymującej ramę i dopasowanemu 
kształtowi szyny rower utrzymuje się we właściwej pozycji. Innowacyjne pokrętło  
z ogranicznikiem obrotu zapewnia wygodne unieruchomienie ramy roweru,  
a miękkie elementy chronią ją i zapewniają równomierne rozłożenie nacisku.  
Bagażnik na rower pomyślnie zaliczył testy City Crash Plus¹⁾. O

45

16 Ciesz się świeżym powietrzem w każdą pogodę. 
Owiewki wykonane z podlegającego recyklingowi 
szkła akrylowego są odporne na promieniowanie 
UV, łatwe do pielęgnacji i nie ulegają uszkodzeniu 
w myjni. Montaż nie wymaga wykonywania otworów 
ani stosowania kleju. O

15 Uchwyt na deskę windsurfingową. Gumowana 
podkładka i specjalne gumowe osłony metalowych 
klamer znajdujących się na pasach, zapobiegają 
uszkodzeniu deski i dwuczęściowego masztu. O

14 Uchwyt na kajak. Przeznaczony do przewożenia 
kajaka o masie do 70 kg, optymalnie dopasowuje się 
do jego kształtu i skutecznie go unieruchamia. 
Cztery ruchome podpory gumowe zabezpieczają 
kajak podczas transportu, a mocne pasy zapobiegają 
jego przemieszczaniu się. O

13 Zamykany na zamek, stabilny bagażnik dachowy box jest wykonany 
z wysokiej jakości tworzywa. Praktyczne zaczepy pozwalają bez problemu 
zamocować go na belkach bagażnika. Box może być otwierany z dwóch stron, 
a szeroki kąt otwarcia sprawia, że układanie w nim bagaży jest bardzo łatwe. 
Bagażniki dachowe box są dostępne w dwóch pojemnościach: 340 i 460 litrów.
O

Nowe Polo – Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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17 | 18 Nowy bagażnik rowerowy Premium z innowacyjnym systemem mocowania umożliwia wygodny 

i bezpieczny transport dwóch rowerów. Po rozłożeniu pałąka nośnego bagażnik automatycznie 

ustawia się we właściwej pozycji na głowicy haka holowniczego. Zdejmowane uchwyty, wyposażone 

w zabezpieczenie przed kradzieżą, znacznie ułatwiają jego użytkowanie. Przycisk nożny pozwala 

na odchylenie bagażnika rowerowego pod kątem 90 stopni i uzyskanie dostępu do przestrzeni bagażowej 

samochodu, nawet w przypadku modeli z dużą klapą bagażową. O

19 Duży kontakt ze słońcem nie zawsze jest wskazany. Osłony przeciwsłoneczne na tylną szybę, 

szyby w tylnych drzwiach oraz tylne szyby boczne służą także jako izolacja termiczna i nie ograniczają 

bezpieczeństwa. Można je stosować przy podniesionych lub opuszczonych szybach. O

20 Oryginalna lodówka z funkcją podgrzewania. 

Pojemność ok. 25 l z możliwością transportu 

2-litrowych butelek w pozycji stojącej. Gwarancja 

utrzymania stałej temperatury dzięki zasilaniu 

12 V w samochodzie lub 230 V w domu lub hotelu. 

W zestawie zabezpieczenie przed rozładowaniem 

akumulatora oraz wymienna pokrywa 

termoizolacyjna. O

21 Ciesz się doskonałym brzmieniem z systemem 
nagłaśniającym z oferty Oryginalnych akcesoriów 

Volkswagen®. System składa się ze wzmacniacza 

– z wbudowanym procesorem sygnałowym 

(Digital Sound Processor) – o mocy całkowitej 

300 W sinus/480 W i wydajnego subwoofera. 

Możliwe jest optymalne dopasowanie brzmienia 

do wyposażenia danego samochodu (ustawienia 

wykonują Autoryzowani Partnerzy Volkswagena). 

System wykorzystuje głośniki samochodu 

i jest wbudowany we wnękę na koło zapasowe. 

Do samochodów z kołem zapasowym dostępny 

jest także system nagłaśniający do montażu 

w bagażniku, mocowany na rzepy. O

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

17
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20

21
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26 Dywaniki gumowe Premium, oferowane 

przez Oryginalne akcesoria Volkswagen®, skutecznie 

chronią wnętrze samochodu przed wilgocią 

i zabrudzeniem. Dywaniki są dokładnie dopasowane 

do kształtu podłogi, nie przesuwają się i można je 

łatwo umyć. Wykonane są z materiału nadającego się 

w 100% do recyklingu. Wyróżniają się wytrzymałością 

i odpornością na ślady użycia. Zestaw składa się 

z czterech dywaników – przeznaczonych na przód 

i na tył samochodu. O

27 Dywaniki tekstylne Premium z oferty 

Oryginalnych akcesoriów Volkswagen® są wykonane 

z wytrzymałego weluru wysokiej jakości, posiadają 

napis „Polo”, skutecznie chronią wnętrze samochodu 

i stanowią atrakcyjny element stylistyczny. 

Łatwe dwupunktowe mocowanie dywaników 

przednich zapobiega ich przesuwaniu się. O

25 Dywaniki tekstylne Optimat z napisem „Polo” 

łączą właściwości dywaników gumowych z elegancją 

dywaników welurowych. Krawędź w kształcie litery U 

zapobiega zabrudzeniu i moknięciu podłogi. O

22 Dopasowana idealnie do kształtu podłogi 

bagażnika antypoślizgowa mata zapobiega 

przemieszczaniu się bagażu i chroni podłogę 

przed zanieczyszczeniem przez brudne lub wilgotne 

przedmioty. Jeżeli mata nie jest potrzebna, 

można ją zwinąć i schować. Dostępna do nowego 

Polo z regulowaną oraz bazową podłogą bagażnika.

O

23 Wanna z wysokimi krawędziami i napisem „Polo” 

jest niezwykle wytrzymała, odporna na działanie 

kwasów i dokładnie dopasowana do kształtu 

bagażnika. Skutecznie chroni wykładzinę bagażnika 

przed zabrudzeniami. O

24 Wykładzina bagażnika z napisem „Polo” 

jest lekka, elastyczna i idealnie dopasowana 

do wnętrza samochodu. Jej wysoki na około 

4 cm brzeg uniemożliwia przenikanie płynów 

na podłogę bagażnika, a specjalna faktura ogranicza 

przesuwanie się bagaży. Przeznaczona do nowego 

Polo z regulowaną podłogą bagażnika. O
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22 Dopasowana idealnie do kształtu podłogi 
bagażnika antypoślizgowa mata zapobiega 
przemieszczaniu się bagażu i chroni podłogę  
przed zanieczyszczeniem przez brudne lub wilgotne 
przedmioty. Jeżeli mata nie jest potrzebna, można ją 
zwinąć i schować. Dostępna do Polo z regulowaną 
oraz bazową podłogą bagażnika.

23 Wanna z wysokimi krawędziami i napisem „Polo” 
jest niezwykle wytrzymała, odporna na działanie 
kwasów i dokładnie dopasowana do kształtu 
bagażnika. Skutecznie chroni wykładzinę bagażnika 
przed zabrudzeniami. 

24 Wykładzina bagażnika z napisem „Polo” jest 
lekka, elastyczna i idealnie dopasowana  
do wnętrza samochodu. Jej wysoki na około 4 cm 
brzeg uniemożliwia przenikanie płynów na podłogę 
bagażnika, a specjalna faktura ogranicza przesuwanie 
się bagaży. Przeznaczona do Polo z regulowaną 
podłogą  bagażnika.

O

O

O



28–33 Jeden uchwyt, wiele możliwości. Praktyczny, wygodny i uniwersalny: 

innowacyjny modułowy system poprawiający komfort podróży jest niezwykle 

wszechstronny i pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu samochodu. 

Przedmioty ważne dla pasażerów siedzących z tyłu są w każdej chwili w zasięgu 

ręki, względnie dają się bez problemu obsługiwać. System składa się z modułu 

bazowego, montowanego między pałąkami zagłówka przedniego fotela oraz różnych, 

dostępnych oddzielnie modułów. Na przykład wieszaka na ubranie, masywnego 

haczyka, uchylnego uchwytu na różne modele tabletów, uchwytu do kamery GoPro®¹⁾ 

oraz składanego stolika z uchwytem na kubek, dzięki któremu przerwy w podróży 

staną się prawdziwą przyjemnością. Wszystkie moduły można zamocować 

w uchwycie bazowym i wymieniać w zależności od potrzeb. O

34 Od teraz nie musisz zatrzymywać się na kawę w przydrożnych barach 

– z samochodowym zestawem do espresso będziesz mieć zawsze do dyspozycji 

mały bar kawowy. Na postoju można podłączyć ekspres do samochodowego 

gniazdka 12 V i przygotować pyszną kawę. Zestaw obejmuje dwie nietłukące się 

filiżanki do espresso, serwetkę, 25 saszetek z kawą oraz praktyczne etui. O

wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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38 Korzystaj z hotspotu WLAN w samochodzie i poznaj zalety usług Volkswagen 

Car-Net. CarStick LTE pozwala na utworzenie hotspotu z nieograniczonym 

dostępem do Internetu. W połączeniu z systemem nawigacji Discover Media 

możesz więc korzystać z Internetu w Twoim Volkswagenie. CarStick LTE posiada 

własny port kart SIM (karta SIM nie należy do zakresu dostawy) i umożliwia 

korzystanie z hotspotu WLAN i mobilnych usług online niezależnie od połączenia 

ze smartfonem (Tethering). Jeżeli więc posiadasz smartfon pozbawiony 

tej funkcji, możesz w prosty sposób uzyskać dostęp do Internetu. Twoje korzyści: 

dokładniejsze rozliczenie kosztów transmisji danych i lepsza kontrola kosztów 

za granicą, bowiem do CarStick LTE możesz włożyć kartę SIM lokalnego operatora. 

Szczególnie polecamy karty prepaid. W zależności od modelu samochodu i kraju, 

w którym się znajdujesz, możesz użyć CarStick, aby połączyć się z mobilnymi 

usługami online Volkswagen Car-Net. Po prostu włóż CarStick do gniazdka USB 

w samochodzie i gotowe⁴⁾. O

36 Jeżeli nie zamówiłeś funkcji obsługi głosowej dla radia Composition Media²⁾ 

lub nawigacji Discover Media²⁾ przy kupowaniu samochodu, możesz ją uaktywnić 

także w późniejszym terminie. Usługa pozwoli Ci obsługiwać telefon, radio 

i nawigację za pomocą poleceń głosowych. Po aktywacji funkcji obsługi głosowej 

czerwony symbol mikrofonu informuje o przyjęciu polecenia. Na ekranie 

wyświetlane są „polecenia”, których możesz użyć. O

37 Jeżeli Twoje Polo nie jest wyposażone fabrycznie w funkcję App-Connect²⁾, 

możesz zlecić jej dodatkową instalację. Technologia MirrorLink® umożliwia 

wyświetlanie ekranu telefonu komórkowego na wyświetlaczu radia³⁾ lub systemu 

nawigacji³⁾, dzięki czemu z aplikacji Volkswagena, takich jak Think Blue Trainer, 

Shared Audio, Drive & Track czy My Guide, będziesz mógł korzystać także 

podczas jazdy. Możliwe jest również używanie innych aplikacji współpracujących 

z MirrorLink®. Smartfon musi być kompatybilny z tą funkcją. Szczegółowe 

informacje o CarPlay™ (Apple) i Android Auto™ (Google) otrzymasz 

od dystrybutorów tych standardów. O

35 Bezpieczeństwo małych pasażerów: fotelik G2-3 ISOFIT z odejmowanym 

oparciem przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 3–12 lat (15–36 kg). 

Regulacja wysokości zagłówka zapewnia najmłodszym pasażerom komfort 

i bezpieczeństwo podczas podróży. Siedzisko fotelika można odłączyć od oparcia, 

dzięki czemu można je używać osobno, jako podwyższenie siedzenia. Montaż 

fotelika polega na zatrzaśnięciu stelaża w znormalizowanych uchwytach ISOFIX, 

połączonych z nadwoziem. Informacji o pełnym asortymencie fotelików dziecięcych 

udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. Z odpowiednią matą na siedzenia – 

łatwą do czyszczenia i ograniczającą przesuwanie się fotelika – uchronisz tapicerkę 

przed zniszczeniem. Mata posiada praktyczne siatkowe kieszenie, w których 

znajdzie się miejsce na kilka dziecięcych drobiazgów. O

 1) Kamera GoPro® nie należy do wyposażenia seryjnego nowego Polo i musi zostać zakupiona oddzielnie. Opisana funkcja jest kompatybilna 

z następującymi wersjami: kamera GoPro® Hero (3, 3+ lub 4). GoPro®, Hero, logo GoPro® i logo GoPro® Be a Hero są znakami handlowymi 

lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy GoPro®.

2)  W przypadku niektórych wariantów radia Composition Media doposażenie jest niemożliwe. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.

3)  Kompatybilne urządzenia: radio Composition Media (II gen.), system nawigacji Discover Media (II gen.) 

od roku modelowego 2016.

4)  W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się 

z dodatkowymi kosztami (roaming). Więcej informacji o korzystaniu z mobilnych urządzeń końcowych i Car-Net podanych jest w Instrukcji 

użytkowania danego samochodu.
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1) Kamera GoPro® nie należy do wyposażenia seryjnego Polo i musi zostać zakupiona oddzielnie. Opisana funkcja jest kompatybilna z następującymi 
 wersjami: kamera GoPro® Hero (3, 3+ lub 4). GoPro®, Hero, logo GoPro® i logo GoPro® Be a Hero są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami 
 handlowymi firmy GoPro®.
2) W przypadku niektórych wariantów radia Composition Media doposażenie jest niemożliwe. Informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. 
3) Kompatybilne urządzenia: radio Composition Media (II gen.), system nawigacji Discover Media (II gen.) od roku modelowego 2016.
4) W zależności od taryfy opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej, pobieranie danych z Internetu, zwłaszcza za granicą, może wiązać się  
 z dodatkowymi kosztami (roaming). Więcej informacji o korzystaniu z mobilnych urządzeń końcowych i Car-Net podanych jest w Instrukcji 
 użytkowania danego samochodu.



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Tapicerki i lakiery

01 tkanina Basket czarna Titan EL S

02 tkanina Slash czarna Titan/Ceramique EL C

03 tkanina Slash grafitowa EN O

04 tkanina Tracks 2 czarna Titan/Ceramique FJ H

05 tkanina Tracks 2 Ceramique/grafitowa FK O

06 tkanina Tracks 2¹⁾, ²⁾ czarna Titan/niebieska Reef KX O

07 tkanina Tracks 2¹⁾, ²⁾ czarna Titan/pomarańczowa Energetic KY O

08 mikrowłóknina ArtVelours czarna Titan EL O

09 tkanina/karbon i skóra Level³⁾ czarna Titan/Pale Grey N2P O

 10 tkanina/mikrofibra Carbon Flag/ArtVelours⁴⁾ czarna/szara Flint/czarna Titan XX O

 1) Tylko dla pakietu dekoracyjnego w wersji wyposażenia Highline.

2) Opcja dostępna w terminie późniejszym. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

3) Tylko dla pakietu Style.

4) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line.

Ilustracje przedstawione w katalogu nie są wiernym odbiciem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej 

barwy lakieru i tapicerki. Zdjęcia prezentują modele foteli standardowych i mogą odbiegać od ewentualnie wybranego, wyższego wariantu.

01 06

02 07

03 08

04 09

05 10

1 ) Tylko dla pakietu dekoracyjnego w wersji wyposażenia Highline.

2) Opcja dostępna w terminie późniejszym. Informacji udzielają Autoryzowani Dealerzy Volkswagena.

3) Tylko dla pakietu Style.

4) Tylko w połączeniu z pakietem R-Line.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba 

drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury lakieru i tapicerki. Zdjęcia prezentują modele foteli standardowych i mogą odbiegać 

od ewentualnie wybranego, wyższego wariantu.

wyposażenie niedostępne N
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01 02

08

1009
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10 11 12

01 biały Pure lakier uniwersalny 0Q
02 szary Urano lakier uniwersalny 5K
03 Dark Petrol²⁾ lakier uniwersalny 5M
04 czarny lakier uniwersalny A1
05 czerwony Flash lakier uniwersalny D8
06 niebieski Reef lakier metalik 0A
07 pomarańczowy Energetic lakier metalik 4M
08 srebrny Ivory lakier metalik 6N
09 srebrny Reflex lakier metalik 8E
10 White Silver lakier metalik K8
11 szary Limestone lakier metalik Z1
12 czarny Deep lakier perłowy 2T

Polo – tapicerki i lakiery  |  51

O

N

O

O

O

O

O

O

N

N

S

O



wyposażenie standardowe/Trendline S wyposażenie standardowe w wersji Comfortline C wyposażenie standardowe w wersji Highline H wyposażenie dodatkowe O

Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu mieszanym między 4,8 a 3,7. Emisja CO₂ w g/km: w cyklu mieszanym między 110 a 97. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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Obręcze kół

01 14-calowe obręcze stalowe S

02 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Salou H

03 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sassari C

04 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sayne O

05 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Corvara, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

06 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Las Minas O

07 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Las Minas O

08 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Torsby O

09 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R O

 10 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R O

 11 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Merano¹⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® O

 12 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pamplona O

 13 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pamplona O

 14 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bonneville, Volkswagen R O

1) Dostępne również jako koła zimowe. 

Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacje można uzyskać w Autoryzowanych Serwisach Volkswagena.

Nowe Polo – obręcze kół 
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01 14-calowe obręcze stalowe
02 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Salou
03 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sassari
04 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sayne
05 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Corvara, Oryginalne akcesoria Volkswagen®
06 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Las Minas
07 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Las Minas            (niedostępne w ofercie)
08 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Torsby
09 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R            (niedostępne w ofercie)
10 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sebring, Volkswagen R
11 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Merano¹⁾, Oryginalne akcesoria Volkswagen® 
12 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pamplona
13 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Pamplona            (niedostępne w ofercie)
14 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Bonneville, Volkswagen R
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1) Dostępne również jako koła zimowe.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,  
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy.

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.



Prosta droga do Twojego 
wymarzonego samochodu

Nowe Polo może stać się Twoim nowym Polo. 

Znajdź model, który najlepiej do Ciebie pasuje, 

i wybierz jeden z wariantów wyposażenia, kolorów, 

obręczy i innych elementów. Łatwo i online, 

na stronie: www.volkswagen.pl.

Z konfiguratorem online staniesz się stylistą samochodów. Wystarczy kilka kroków, 

aby Volkswagen zmienił się w Twój wymarzony samochód – na komputerze, tablecie 

lub smartfonie.

Polo może stać się Twoim Polo. Znajdź model, 
który najlepiej do Ciebie pasuje, i wybierz jeden  
z wariantów wyposażenia, kolorów, obręczy  
i innych elementów. Łatwo i online, na stronie: 
www.volkswagen.pl.
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Odkryj 
motoryzacyjny świat 
Volkswagena

Nowe Polo – konfigurator i serwis 

Pakiety Przeglądów Volkswagen to gwarancja 

spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz 

pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych 

rękach i z góry znasz koszty jego eksploatacji 

w ramach wybranego pakietu. Twoje korzyści:

• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy

wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne

planowanie kosztów w dłuższym okresie,

• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym

przeglądom w Autoryzowanych Serwisach

Volkswagena na terenie całego kraju,

• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;

dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu,

samochód zachowuje wyższą wartość rynkową.

Zakupu Pakietu można dokonać tylko łącznie

z zakupem nowego samochodu.

Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja.

Do 5 lat. Program jest konsekwentnym przedłużeniem

ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji

Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego

samochodu zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz 

100% ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami 

napraw nawet do 3 lat po upływie 2-letniej gwarancji

Volkswagena.

Autoryzowany Serwis. Volkswagen posiada jedną

z największych sieci serwisowych. Do Twojej

dyspozycji jest ponad 13 000 Autoryzowanych

Serwisów Volkswagena na świecie – służą

kompetentną pomocą i dbają o zapewnienie

pełnej sprawności Twojego Volkswagena.

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena

udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód

– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim

po drogach całego świata.

2-letnia gwarancja na Oryginalne części
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś

potrzeba zakupu określonej części zamiennej.

Warto wówczas wybrać Oryginalne części

Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność,

że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom

jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie

jak każdy nowy samochód marki Volkswagen,

również każda oryginalna część poddawana jest

ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.

Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena

udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne

– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet 

wtedy, gdy będziesz jeździć Volkswagenem Polo 

z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz 

uzupełnić go według indywidualnych upodobań. 

Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci 

atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW. 

Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane

i dopasowane do modelu samochodu. Również 

Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią 

gwarancją.

12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie nadwozia.
Volkswagen Polo posiada 12-letnią gwarancję

na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie

należy rozumieć perforację blachy karoserii,

postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo

długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego,

użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości

lakierów, w pojedynczych przypadkach wystąpią

perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych

12 latach użytkowania samochodu, zostaną one

nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena.

Jednocześnie przypominamy o regularnych

przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe

informacje zawarte są w książce serwisowej

samochodu.
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Autoryzowany Serwis Volkswagena

Polo

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostały częściowo 

uzupełnione o elementy wyposażenia dodatkowego. Wszystkie informacje na temat 

wersji wyposażenia oraz dane techniczne odpowiadają informacjom dostępnym 

w czasie składania materiału do druku. Informacji o różnicach zależnych od rynku 

sprzedaży chętnie udzieli najbliższy Autoryzowany Serwis Volkswagena. Zastrzega się 

prawo do wprowadzania zmian. Symbole BlueMotion®, DSG® i TSI® są w Niemczech 

oraz innych krajach zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. 

Sytuacja, w której dany znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak 

nie jest nazwą zastrzeżoną i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody 

Volkswagen AG. Volkswagen zapewnia odbiór i recykling starych pojazdów. W ten sposób 

wszystkie Volkswageny są przyjazne dla środowiska i po spełnieniu wymagań prawnych 

mogą zostać oddane bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Informacje zawarte 

w niniejszym katalogu obowiązują do odwołania.Autoryzowany Serwis Volkswagena

Polo
7X5.1196.59.11  ·  Wydrukowano w Polsce
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek  ·  Wydanie: luty 2019
www.volkswagen.pl  

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.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane  

w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

 

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach 

zarejestrowanym znakiem handlowym grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany znak  

nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną  

i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

7X5.1196.59.11  ·  Wydrukowano w Polsce
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek  ·  Wydanie: wrzesień 2019
www.volkswagen.pl

Autoryzowany Dealer Volkswagena

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.

 

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach

zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany

znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną

i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.


