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Pozorni zapeljivec.
Polo se v primerjavi s predhodnikom ponaša s še širšim naborom asistenčnih sistemov
in pozorno spremlja vse, kar se dogaja okoli vas. Pri tem se tudi sam kaj hitro znajde v
središču pozornosti, za kar poskrbi oblikovna zasnova z nizko stransko linijo, dinamičnimi
robovi in športno oblikovanimi žarometi.

01 Polo se predstavlja z izrazito športno in samozavestno podobo. Sprednji del zaradi dolgega pokrova
motornega prostora deluje bolj dinamično kot doslej,
vodoravne linije pa poudarjajo širino vozila. Prek mreže hladilnika se razteza kromirana letev, ki ob straneh
prehaja v žaromete. Posebnost sprednjega dela so
tudi markantne dnevne LED-luči (serijska oprema),
vgrajene ob meglenkah. Kompaktne mere in kratka
previsa učinkovito poudarjajo športnost in poskrbijo
za pospešen srčni utrip. Skratka: zunanjost Pola prav
nič ne skriva, kolikšen užitek v vožnji vas čaka na vsakem kilometru. L
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Zunanjost

03

02 Zadek s tornado linijo vam bo vzel sapo: markantna linija je ostro začrtana od sprednjih blatnikov prek
vrat (Polo je že serijsko opremljen s štirimi vrati) in na
zadnjem delu zaobjema pokrov prtljažnika. Rezultat
je izrazito konturirana površina, ki učinkovito ponazarja progresivno dinamiko. Prepoznavni znak privlačne celostne podobe so poleg tega še žarometi,
dnevne LED-luči s funkcijo za avtomatski vklop ter
LED-osvetlitev registrske tablice. L
03 17-palčna aluminijasta platišča Pamplona s petimi dvojnimi kraki, lakirana v adamantovo srebrni¹⁾ ali
bleščeče srebrni barvi, dajejo piko na i privlačnemu
videzu zunanjosti in poskrbijo za izrazito športno
identiteto. DO
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04 LED-žarometi, ki so z markantno svetlobno grafiko
pravi magnet za oči, v slabih vremenskih razmerah
zagotavljajo boljšo vidljivost. Njihova prednost so
velika svetilnost, dolga življenjska doba, dnevni svetlobi podoben svetlobni spekter in nizka poraba energije. Polo Life je serijsko opremljen z dnevnimi lučmi
v LED-tehnologiji, dodatno lahko naročite še LEDžaromete in zadnje LED-luči (oboje serijsko za izvedbo
Style). Zadnje LED-luči imajo izrazit sporočilni učinek
in so zaradi napredne zasnove videti izjemno sodobno.
ST

DO

1) Na sliki 03 so prikazana 17-palčna aluminijasta platišča Pamplona
v adamantovo srebrni barvi.
04

Polo – zunanjost

07

Čudovit razgled.
Odlični obeti.
Naj se pred vami razprostrejo najlepši razgledi: z opcijskim panoramskim
dvižno-pomičnim strešnim oknom vam bo zagotovljen neoviran pogled
v nebo, poleg tega pa boste med vožnjo lahko uživali v blagodejnih učinkih sonca in v obilici prijetno svežega zraka.
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Odprite si vrata v svet
enkratnega udobja.
Polo dobro ve, kaj je pomembno za odlično počutje med vožnjo. Tako ponudba opreme
med drugim vključuje opcijsko ledveno oporo, dekorativne elemente in prijetno ambientno
osvetlitev. In ker je Polo zdaj tudi nekoliko večji, se lahko veselite dodatnega prostora za
glavo in noge.
01 V notranjosti Pola je udobje zapisano z veliko
začetnico. Tako so pri sijočih dekorativnih elementih
poleg energično oranžne na voljo še druge barve.
Vsem potnikom je zagotovljena obilica prostora za
glavo in noge, kar je ključnega pomena zlasti na
daljših potovanjih. In še en dokaz, da je Polo sinonim
za enkratno udobje: kot dodatno opremo je mogoče
naročiti sistem za indukcijsko polnjenje pametnega
telefona. Pogoj za to je, da vaš telefon podpira
Qi-standard. DO

02

02 Poskrbite za svoj hrbet: z ledveno oporo je v
avtomobilu ves čas zagotovljen optimalni položaj
sedenja. Na daljših potovanjih se sicer hrbtne mišice
lahko hitro utrudijo. DO
03 Namestite se na voznikovem sedežu in se odpeljite, ne da bi uporabili ključ. Ta lahko ostane kar
v žepu, saj za odklepanje vozila in zagon motorja
poskrbi sistem Keyless Access. DO
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Za volanom pred
svojim časom.
Analogni svet je stvar preteklosti. Z opcijskim aktivnim informacijskim zaslonom je na voljo
izjemno širok nabor informacij. Tako ne boste vedeli le, s kolikšno hitrostjo vozite in koliko
goriva je še v rezervoarju. Glede na izbrano nastavitev bodo na zaslonu prikazani navigacijski zemljevid (celozaslonski prikaz), multimedijski podatki ali digitalni merilnik hitrosti.

02

01

01–03 Se vam zdi pomembno, da lahko ves čas ohranjate popoln pregled? Pri aktivnem informacijskem
zaslonu lahko izbirate med številnimi informacijskimi profili in prilagajate prikaz podatkov individualnim
željam in potrebam. Tako so na primer vse informacije o vožnji, kot sta poraba goriva in trajanje vožnje, zdaj
lahko prikazane naenkrat. Aktivirate lahko celozaslonski prikaz zemljevida, prikaz telefonskega sogovornika
ali kombinacijo najrazličnejših podatkov – izbira je vaša. DO
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Povsem neodvisni.
A dobro povezani.
Naj bodo vaši načrti takšni ali drugačni – s Polom boste vedno
maksimalno prilagodljivi in odzivni. Opcijski infotainment sistemi
in storitve Car-Net vam namreč omogočajo, da ste nenehno
seznanjeni z vsem, kar se vam zdi pomembno.
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Povezljivost

ni zajeta v naročilo), je dostopno točko za WLAN in mobilne spletne storitve mogoče
uporabljati neodvisno od povezave s pametnim telefonom (deljenje internetne
povezave). DO

S Polom boste odslej še lažje sledili toku časa, saj vam med drugim omogoča, da svoj pametni telefon

05 Noben medij ni hitrejši od interneta. In to vam tudi v Polu prinaša številne
prednosti. S storitvijo Spletne prometne informacije iz paketa Car-Net Guide &
Inform so v domala realnem času na voljo informacije o stanju v prometu, nezgodah, delu na cestah, zastojih in odpravi zastojev. Če aktivirate dinamično vodenje
do cilja, se eventualno izračuna alternativna pot, da hitreje prispete do cilja.²⁾ DO

povežete z opcijskim infotainment sistemom in uporabljate izbrane aplikacije tudi med vožnjo. Tako boste
lahko na primer predvajali sezname glasbenih posnetkov, shranjene na telefonu, ali prek spleta priklicali
prometne informacije. Storitve Car-Net namreč odpirajo brezmejne možnosti, ki jih ponuja svetovni splet.

01 V Polu lahko pametni telefon z Androidom od
različice 5.0 naprej prek tehnologije Google Android
Auto™ preprosto povežete z infotainment sistemom.
Aplikacije, kot sta Spotify in WhatsApp, boste tako
lahko upravljali tudi med vožnjo, ne da bi morali uporabiti svoj mobilni telefon. Enako velja za pošiljanje
SMS-sporočil in telefoniranje. S funkcijo Google Voice
boste pri tem lažje ostali osredotočeni na dogajanje v
prometu.¹⁾ L
02 Tudi če se vam to zdi težko: med vožnjo avtomobila morate svoj iPhone pustiti pri miru. V Polu ga lahko
kljub temu uporabljate, tako da ga prek tehnologije
Apple CarPlay™ povežete z infotainment sistemom.
Nato lahko aplikacije, kot je Spotify, ter zemljevide,
zvočne knjige in knjižnico iTunes upravljate prek zaslona na dotik v vozilu. Funkcija Siri se odziva na vaše glasovne ukaze in vam lahko prebere prejeta sporočila.¹⁾
L

01

03

02

04

03 Bi šli radi s sodelavci po službi še na zgodnjo večerjo? S storitvijo Spletni uvoz ciljev, ki je na voljo v
sklopu paketa Car-Net Guide & Inform, se lahko optimalno pripravite za poznejše načrte. V Google Maps™
lahko na primer poiščete ustrezne restavracije in prek
portala Car-Net ali aplikacije Car-Net uvozite naslove
v navigacijski sistem svojega Pola. Skupno lahko shranite do 50 posebnih ciljev, kot so na primer naslovi
prijateljev in poslovnih partnerjev.²⁾ DO
04 Uporabljajte WLAN tudi v avtomobilu! Tako
boste ob sklenitvi pogodbe za Car-Net z družbo
Volkswagen AG lahko izkoristili prednosti, ki vam jih
z najrazličnejšimi informacijami prinašajo storitve
Car-Net²⁾. Dostopno točko za neomejeno uporabo
interneta³⁾ lahko v svojem Volkswagnu vzpostavite
z modemom CarStick LTE. Ta v kombinaciji z navigacijskim sistemom Discover Media v vašem vozilu
omogoča dostop do svetovnega spleta. Ker ima
CarStick LTE lastno režo za SIM-kartice (SIM-kartica
Serijska oprema/Life
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05

1) Car-Net App-Connect je na voljo samo v kombinaciji z radiom Composition Media ali navigacijskim
sistemom Discover Media. Car-Net App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink®, Apple CarPlay™ in
Google Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje. Vmesnik
Car-Net App-Connect je že zdaj združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje z
velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar najširšo podporo za tehnologije v sklopu
ponudbe App-Connect. Aktualne informacije o združljivosti novih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov, ki so že na trgu, so na voljo na spletni strani www.volkswagen.de/mobiltelefon.
2) Za uporabo storitev Car-Net Guide & Inform je z družbo Volkswagen AG treba prek spleta skleniti ločeno pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen.com/
car-net registrira svoje vozilo. Ob kasnejši registraciji se trajanje brezplačnega obdobja uporabe storitev skrajša. Uporaba mobilnih spletnih storitev (Car-Net Guide & Inform) je mogoča le z opcijskim
sistemom Discover Media. Poleg tega potrebujete prenosno napravo z dostopom do interneta (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN. Alternativno je pri navigacijskem sistemu Discover Media internetno povezavo za vaš navigacijski sistem in dostopno točko za
WLAN v vozilu mogoče preprosto vzpostaviti z opcijskim modemom CarStick LTE. Storitve Car-Net so
na voljo samo pod pogojem, da imate obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih
paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi morebitnega velikega obsega prenosa podatkov
med uporabo storitev Car-Net priporočamo, da s svojim mobilnim operaterjem sklenete pogodbo s
pavšalno tarifo za prenos podatkov. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net Guide & Inform se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v
času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net
so na voljo na spletni strani www.volkswagen.com/car-net in pri partnerjih Volkswagen. Za informacije
o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.
3) Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini –
nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). V sklopu Volkswagnove ponudbe
dopolnilne opreme vam priporočamo, da s svojim mobilnim operaterjem sklenete pogodbo s pavšalno
tarifo za prenos podatkov. Nadaljnje informacije o uporabi prenosnih naprav in storitvah Car-Net boste
našli v Volkswagnovih navodilih za uporabo vozila.
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Multimedija
Potrebujete popolno glasbeno kuliso za svojo najljubšo pot? Vaši želji zlahka ugodimo. Infotainment sistemi
za Polo so idealna izbira za vse, ki radi uživajo v poslušanju glasbe, obenem pa se jim zdi pomembno, da je
upravljanje karseda preprosto. Sistemi med drugim blestijo s kakovostnimi steklenimi zasloni in genialno
ergonomijo. Ob pravi glasbeni spremljavi bo vsaka vožnja še prijetnejša.

02

01 Navigacijski sistem Discover Media za radio
Composition Media je opremljen z 20,3 cm (8 palcev)
velikim barvnim TFT-zaslonom, ki je občutljiv na dotik
in ima senzor približevanja, s CD-enoto, ki predvaja
tudi MP3-, AAC- in WMA-datoteke, ter z osmimi zvočniki. Poleg tega ima prednaložene zemljevide za
Evropo, ne manjkajo pa niti dve reži za SD-kartice,
USB-vhod in Bluetooth vmesnik za povezavo z mobilnim telefonom. Če se boste odločili za mobilne
spletne storitve Car-Net¹⁾ (zanje morate z družbo
Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo), boste tudi
med vožnjo lahko vedno optimalno povezani s svetom. Priporočamo pa vam, da dodatno naročite še
CarStick LTE. Z njim boste lahko svoj sistem Discover
Media hitro in preprosto povezali z internetom ter
tako še posebej učinkovito uporabljali storitve Car-Net.

02 Radio Composition Media ima 20,3 cm (8 palcev) velik barvni TFT-zaslon, ki je
občutljiv na dotik in opremljen s senzorjem približevanja, ter CD-enoto s funkcijo
predvajanja MP3- in WMA-datotek. Šest zvočnikov z močjo 4 x 20 W spremeni
poslušanje glasbe v prav posebno doživetje. Sistem je opremljen tudi z režo za
SD-kartice, USB-vhodom in Bluetooth vmesnikom za povezavo z mobilnimi telefoni.
L

03 Polnilni kabel lahko odslej pustite doma. Svoj mobilni telefon lahko namreč v
avtomobilu napolnite brezžično. Zadostuje že, da ga odložite v predal v sprednjem
delu sredinske konzole. Indukcijsko polnjenje nato avtomatsko poskrbi, da se baterija napolni – in vi lahko pozabite na vsakršne težave, ki vam jih je doslej povzročala uporaba kabla. Pogoj za to je, da vaš telefon podpira Qi-standard. DO
(brez slike) Za ljubitelje odličnega zvoka: eleganten logotip daje jasno vedeti, da
je poglavitni adut posebne izvedbe Pola avdiosistem beats. Ta je opremljen z 8-kanalnim ojačevalnikom za visokotonske, nizkotonske in širokopasovne zvočnike in ima
skupno moč 300 W. Za poln zvok in ustrezno poudarjene base skrbi globokotonski
zvočnik, ki je vgrajen pod prtljažnim dnom, poleg vdolbine za rezervno kolo. DO

DO
1) Za uporabo storitev Car-Net Guide & Inform je z družbo Volkswagen AG treba prek spleta skleniti ločeno
pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen.com/car-net
registrira svoje vozilo. Ob kasnejši registraciji se trajanje brezplačnega obdobja uporabe storitev skrajša.
Uporaba mobilnih spletnih storitev (Car-Net Guide & Inform) je mogoča le z opcijskim sistemom Discover Media.
Poleg tega potrebujete prenosno napravo z dostopom do interneta (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN. Alternativno je pri navigacijskem sistemu Discover Media internetno povezavo za vaš navigacijski sistem in dostopno točko za WLAN v vozilu mogoče preprosto vzpostaviti
z opcijskim modemom CarStick LTE. Storitve Car-Net so na voljo samo pod pogojem, da imate obstoječo ali
posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem
mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri
uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi morebitnega
velikega obsega prenosa podatkov med uporabo storitev Car-Net priporočamo, da s svojim mobilnim operaterjem sklenete pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net Guide &
Inform se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri
čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah
Car-Net so na voljo na spletni strani www.volkswagen.com/car-net in pri partnerjih Volkswagen. Za informacije
o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.
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Informacije o odstopanjih, specifičnih za posamezne države, lahko dobite pri izbranem partnerju Volkswagen.
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S pravimi pomočniki
gre vse lažje.
Polo pri varnosti potnikov in drugih udeležencev v prometu ni
pripravljen sklepati kompromisov, zato se lahko pohvali z vrsto
praktičnih in komfortnih asistenčnih sistemov, s katerimi sta med
vožnjo zagotovljeni višja raven varnosti in večja sproščenost.
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01 Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist zna poiskati prečna in bočna
parkirna mesta in pri parkiranju samodejno vrti volan.¹⁾ Pomaga vam lahko tudi pri
izvozu z bočnega parkirnega mesta – vi pri tem samo upravljate sklopko, dodajate
plin in zavirate ter pozorno spremljate okolico.¹⁾ DO
01

02

02 Proaktivni sistem za zaščito potnikov lahko prepozna situacijo s povečanim
tveganjem za nezgodo¹⁾. Za večjo varnost poskrbi tako, da samodejno zapre okna
in panoramsko dvižno-pomično strešno okno ter preventivno zategne sprednja
varnostna pasova.¹⁾ DO
06

03 Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in
funkcijo zaznavanja pešcev lahko pri nevarnosti naleta zmanjša silovitost trčenja
ali – v idealnem primeru – trčenje celo prepreči.¹⁾ Med vožnjo lahko zazna pešce
in vozila na cestišču ter v kritičnih situacijah pravočasno opozori voznika. Če se
ta ne odzove, lahko avtomatsko zavira vozilo.¹⁾ L
04 Takoj ko sistem za zaznavanje utrujenosti voznika ugotovi, da način vožnje
odstopa od običajnega, lahko vozniku z optičnim in akustičnim signalom priporoči
postanek.¹⁾ L

05

05 Senzor za mrtvi kot vas s svetlečo diodo v ustreznem zunanjem ogledalu med vožnjo lahko opozarja
na vozila v mrtvem kotu.¹⁾ Pri vzvratnem izvozu s
parkirnega mesta lahko integrirana asistenca za odparkiranje nadzoruje območje za vozilom in aktivira
opozorilo, če zazna vozilo, ki se približuje iz prečne
smeri.¹⁾ DO
06 Kamera za vzvratno vožnjo Rear View vam pomaga pri vzvratnem manevriranju.¹⁾ Na zaslon radia
ali navigacijskega sistema namreč prenaša posnetek
območja za vozilom. L
03

Serijska oprema/Life

07 Serijski (ne velja za najšibkejšo različico bencinskega motorja) sistem za avtomatsko uravnavanje
razdalje (ACC) lahko med vožnjo samodejno ohranja
izbrano najvišjo hitrost²⁾ ter razdaljo do spredaj vozečega vozila, ki jo je prav tako nastavil voznik.¹⁾ L
1) V okviru sistemskih omejitev.
2) Do hitrosti največ 210 km/h.
07
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R-Line
Ko osnovno vodilo postane športnost: Polo R-Line s svojo dinamično
zunanjostjo že na prvi pogled deluje kot pravi atlet. Če se boste odločili
za opcijski paket opreme R-line Plus, boste športnost vozila jasno
občutili tudi v notranjosti. Pri tem boste kaj hitro opazili, da svojstvene
oblikovalske rešitve dajejo notranjosti izrazito individualen pečat.

01 Polo R-Line prepriča že prvo sekundo. Za to poskrbijo predvsem črna mreža
hladilnika z logotipom R-Line in specifične odprtine za zajemanje zraka. Visokosijajne črne obrobe v obliki črke C ob straneh učinkovito poudarjajo športno identiteto
vozila in so markantno usklajene s črnimi razširitvami pragov in z ostro začrtano
stransko linijo z logotipom R-Line. R
Vsa tukaj navedena oprema sodi v ponudbo podjetja Volkswagen R GmbH.
Za več informacij obiščite spletno stran www.volkswagen.com.
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02 S Polom R-Line se boste vedno podali na pot kot zmagovalec. In pri tem bo
zaradi posebnega difuzorja R-Line, kromiranih obrob ter visokosijajnega črnega
usmernika zraka nad zadnjim steklom vsakomur jasno, da imate odličen občutek
za slog. R
03 Iščete možnosti, kako bi športnost poudarili v še večji meri? Potem se
odločite za opcijska 17-palčna aluminijasta platišča Bonneville s 5-krakim
Y-dizajnom. Opremljena so s pnevmatikami 215/45 R 17 in idealno zaokrožajo
markantno podobo zunanjosti. DO
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04 Za izrazito športen celostni vtis je seveda pomemben tudi videz notranjosti.
Prav zato je v sklopu paketa R-Line Plus na voljo vse, kar potrebujete, da bo vaš
športni značaj prišel v polni meri do izraza tudi v potniškem prostoru. Črna stropna
obloga in ambientna osvetlitev ustvarjata izjemno prijetno vzdušje, s pedali iz
krtačenega legiranega jekla in športnim večfunkcijskim usnjenim volanom z logotipom
R-Line in kontrastnimi šivi pa je poleg športnosti učinkovito poudarjena tudi visoka
raven kakovosti. DO

05

05 Sinonim za popolno sintezo športnosti in vrhunskega udobja so športni
sedeži R-Line. Ti so oblečeni v prevleke iz tkanine/mikrovelurja in imajo na
sprednjih sedežnih naslonjalih izvezen logotip R-Line. Krasijo jih tudi markantni
okrasni šivi v kristalno sivi barvi. DO

06

06 Aluminijaste vstopne letve z logotipom R-Line pri Polu z opremo R-Line Plus
poskrbijo za izdatno mero trendovske elegance. DO
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Ima enak okus kot vi.
Polu lahko po želji v še večji meri vtisnete svoj osebni pečat – z najrazličnejšimi
paketi in opcijami iz programa dodatne opreme, s katerimi bo Polo postal samo
in edino vaš Polo.

01 16-palčna aluminijasta platišča Sebring s petimi
dvojnimi kraki so na voljo v sklopu ponudbe Volkswagen R, pozornost pa že prvi hip pritegnejo, ker ne
sijejo v srebrni barvi, pač pa stavijo na črno. S temnim
videzom delujejo izrazito dinamično in suvereno,
k čemur prispeva tudi njihov premer. DO
02 Paket Style poleg popolnega športnega videza
zagotavlja tudi dodatno mero udobja. Tako med drugim vključuje športna sprednja sedeža z ledveno oporo in tekstilnimi prevlekami v karbonskem videzu ter
večfunkcijski volan, ročico ročne zavore in glavo prestavne ročice v usnju, ki je izjemno prijetno na otip
in jasno priča o visoki kakovosti materialov. Dovršen
videz zaokrožajo temna stropna obloga, predpražniki
spredaj in zadaj ter sijoči dekorativni elementi. DO
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03 | 04 Obarvajte si svoj vsakdan in za notranjost Pola naročite Dekorativni paket.
Dekorativni elementi bodo tako zasijali v energično oranžni ali podvodno modri
barvi. Poleg tega bodo v notranjosti Pola Style z izbrano barvo harmonično usklajeni
tudi sredinski deli sprednjih sedežev s prevlekami Tracks 2. DO

03

04
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Dve priložnosti za
pravilno odločitev.
Polo je na voljo v dveh različnih izvedbah, s katerimi se lahko optimalno
prilagodi vašim osebnim predstavam. Pri tem je popolnoma vseeno,
ali se boste odločili za različico Life ali Style: obe se namreč ponašata
z visoko kakovostjo in dovršeno celostno zasnovo.
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Style

01 Dva poglavitna aduta Pola Style sta visoka raven udobja in bogat nabor serijske opreme. Tako na primer ambientna osvetlitev skrbi za
prijetno vzdušje v potniškem prostoru. Sprednji sredinski naslon za roke in večfunkcijski volan, oblečen v usnje, blestita z odlično funkcionalnostjo. Dodatno mero udobja zagotavljata športno komfortna sedeža spredaj z nastavljivo višino. ST
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Life
02 V izvedbi Life vas bo takoj prevzel občutek ugodja. Podložena armaturna plošča z matiranimi dekorativnimi
elementi v apnenčasto sivi ali svilnato srebrni barvi ter sedeži s prevlekami Slash v črni ali vodeno grafitni barvi
dajejo celotni notranjosti pečat elegance. Med vožnjo za odličen zvok pri poslušanju glasbe in za pravo temperaturo v vseh letnih časih skrbita radio Composition Media in avtomatska klimatska naprava Climatronic. Pri tem
večfunkcijski volan omogoča, da na primer na svojo najljubšo radijsko postajo preklopite kar neposredno na
volanu. Dovolj prostora za večje predmete zagotavlja velik prtljažnik z ravnim prtljažnim dnom. L
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Trendline*
03 Odličen vtis serijsko: izvedba Trendline* prepriča z matiranimi dekorativnimi elementi v globoko črni barvi in
s tekstilnimi prevlekami Basket, ki notranjosti dajejo pridih športnosti. Toda na prvem mestu je vedno varnost.
Tako na primer serijski sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili lahko zazna kritično zmanjšanje razdalje in pomaga skrajšati zavorno pot.¹⁾ Z varnostnimi blazinami za glavo je tako sprednjim
kot tudi zadnjim potnikom v primeru trčenja zagotovljena boljša zaščita glave. S
1) V okviru sistemskih omejitev.
* Izvedba Trendline v Sloveniji ni več na voljo.
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Dopolnilna oprema Volkswagen
V Polu boste optimalno pripravljeni na dogajanje v cestnem prometu.
Toda po želji ga lahko povsem prilagodite tudi svojemu življenjskemu slogu.¹⁾

02

03

01

06

08

10

07

09

11

04

05

01 Ne prepriča le z obliko, pač pa tudi s funkcionalnostjo: usmernik zraka nad zadnjim steklom z uglajenim športnim videzom daje piko na i dovršeni zasnovi
zadka, obenem pa izboljšuje aerodinamiko. S postopkom grundiranja je pripravljen za lakiranje v barvi vozila. Po želji lahko zadku Pola podelite še bistveno bolj
markanten videz tudi s privlačno in praktično zaščitno
letvijo s kromiranim videzom za pokrov prtljažnika. DO

03 Zaščitna letev za spodnji rob prtljažnika v videzu
legiranega jekla prav tako ščiti lak pred poškodbami, ki
bi lahko nastale med natovarjanjem in raztovarjanjem,
obenem pa je pravi magnet za oči. DO

02 Prozorna zaščitna folija za spodnji rob prtljažnika
ščiti lak pred poškodbami med natovarjanjem in raztovarjanjem. DO

05 Ohišji zunanjih ogledal v visokosijajni črni barvi
sta ekstravaganten detajl, ki odlično poudarja vrhunsko kakovost. DO

04 Zadnje LED-luči Black Line z ekskluzivnim zatemnjenim videzom poskrbijo za izrazito športno
podobo. DO

06 Kapice za pedale iz krtačenega legiranega jekla prepričajo z dovršenim dizajnom in učinkovito protizdrsno površino. Zlahka jih namestite kar sami. Na voljo
so tako za vozila z ročnim menjalnikom kot tudi za vozila z menjalnikom z dvojno
sklopko DSG. DO
07 Poskrbite, da bo vznemirljivo doživetje že vstopanje v vozilo: črne zaščitne
folije za vratne pragove z okrasno srebrno črto nadenejo vratnim pragovom
popolnoma novo podobo. Obenem predstavljajo nadvse učinkovito zaščito pred
praskami. Izdelane so po meri, na vratne pragove pa jih preprosto nalepite. En
komplet vključuje štiri folije za vratne pragove. DO

08 Vstopne letve iz visokokakovostnega aluminija z napisom Polo učinkovito
ščitijo izpostavljeni del pragov, hkrati pa polepšajo vozilo. V kompletu sta dve
letvi za sprednja vratna pragova. DO
09 Naj gre za čoln, počitniško prikolico ali dodatno prtljago – za vleko prikolice
potrebujete vlečno napravo. Ta je na voljo s fiksno (na sliki) ali snemljivo vlečno
kljuko. 13-polna električna vgradna garnitura zagotavlja napajanje ter s tem varno
uporabo prikolice. Garnitura podpira delovanje parkirnega sistema in funkcije
stabiliziranja prikolice. DO

10 Zavesice, ki so na voljo tako za sprednji kot tudi
za zadnji del vozila, učinkovito ščitijo dno, stranska
pragova in vrata pred grobo umazanijo. Poleg tega
zaustavljajo kamenje, ki bi lahko povzročilo poškodbe,
in zmanjšujejo škropljenje vode. DO
11 Individualnost v vseh detajlih: štirje pokrovčki
za ventile s Volkswagnovim logotipom zagotavljajo
zaščito pred prahom, umazanijo in vlago. Prilegajo
se aluminijastim in gumijasto-kovinskim ventilom.
V kompletu so štirje pokrovčki. DO

1) Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
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16 S prikazanim pritrdilnim sistemom bo vaš kajak
med vožnjo zanesljivo ostal na svojem mestu in ne
bo nihal. Sistem je zasnovan posebej za prevoz kajakov z maso do 70 kg in se lahko optimalno prilagodi
njihovi obliki. Štirje nastavljivi gumijasti nastavki skupaj
s trpežnimi napenjalnimi pasovi zagotavljajo zanesljivo
pritrditev in s tem varen prevoz. DO

13
15

17

17 Naj bo med vožnjo odlično poskrbljeno tudi za
vašo jadralno desko: prikazani sistem je opremljen
z gumiranima nastavkoma in ima na napenjalnih
pasovih posebno gumijasto zaščito za kovinske
sponke. Primeren je za jadralne deske z dvodelnim
jamborom. DO
18 Idealna rešitev za vse, ki želijo v vsakem vremenu
uživati v svežem zraku in v vročih dneh preprečiti
neprijetno zastajanje toplote: protivetrna ščitnika
iz kakovostnega akrilnega stekla sta enostavna za
čiščenje, odporna proti UV-žarkom ter primerna za
avtomatske pralnice in recikliranje. Montaža ščitnikov
je povsem preprosta, saj ju na sprednji stranski okni
enostavno nataknete. DO

12

14

12 Sistemsko osnovo za vse nadgradnje predstavljata originalna Volkswagnova osnovna strešna nosilca iz
aerodinamično oblikovanih aluminijastih profilov. Nanju lahko pritrdite na primer nosilce za jadralne deske,
kolesa, smuči in smučarske deske ali praktični strešni kovček. Nosilca sta uspešno opravila test City Crash
Plus, ki ga skladno z najstrožjimi zahtevami izvaja Volkswagen. Njuna namestitev na streho Pola je nadvse
preprosta, saj sta vnaprej sestavljena. Poleg tega sta opremljena s ključavnico in tako učinkovito zaščitena
pred krajo. Aerodinamično oblikovan profil s strukturirano površino zmanjšuje hrup vetra. Ob naročilu poleg
nosilcev prejmete tudi momentni ključ. DO

14 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa po želji varno prevažate na
strehi Pola. Držalo za okvir in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko
ohranjata pravilni položaj kolesa. Vrtljivi gumb z omejevalnikom navora omogoča
udobno pritrditev okvira kolesa. Na držalu za okvir je objemka z mehko oprijemno
površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno zaščito okvira.
Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. DO

16

18

15 Stabilen strešni kovček iz kakovostne plastike je opremljen s ključavnico
in s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno pritrditev na prečna strešna
nosilca. Odpreti ga je mogoče tako z voznikove kot tudi s sovoznikove strani vozila,
zelo velik kot odpiranja pa bistveno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. Strešni
kovček je na voljo s prostornino 340 in 460 litrov. DO

13 Z nosilcema za smuči in smučarske deske Komfort lahko udobno in varno prevažate do šest parov smuči oz.
do štiri smučarske deske. Sistem je izdelan iz lahkih eloksiranih aluminijastih profilov in opremljen s praktično
izvlečno funkcijo, ki znatno olajšuje nameščanje smuči in smučarskih desk ter dostop do njih. Zaradi širokih tipk
lahko zaklepa brez težav odprete tudi z debelimi zimskimi rokavicami. Nosilca sta seveda opremljena s ključavnico. DO
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24 Po meri izdelana protizdrsna podloga za prtljažnik zagotavlja zaščito pred umazanijo in mokroto.
Kadar podloge ne potrebujete, jo lahko preprosto
zvijete in pospravite. Na voljo za Polo z variabilnim
in globokim prtljažnim dnom. DO
25 Visoko prtljažno korito z napisom Polo je zelo
trdno in se natančno prilega meram vozila. Visok rob
varuje prtljažnik pred morebitnimi nečistočami. DO

20

22

26 Prtljažna školjka z napisom Polo je lahka, upogljiva in se natančno prilega prtljažniku. Pribl. 4 cm
visok rob ščiti prtljažnik pred umazanijo, posebna
površinska struktura pa zmanjšuje drsenje prtljage.
Na voljo za Polo z variabilnim prtljažnim dnom. DO
27 Tekstilni predpražniki Optimat z napisom Polo
združujejo prednosti gumijastih predpražnikov in
eleganco tekstilnih predpražnikov. Izdelani so po
meri prostora za noge in imajo rob v obliki črke U,
ki zanesljivo zadrži vso umazanijo in mokroto. DO

19

21

19 | 20 Svoja kolesa lahko odslej udobno in varno prevažate z našim novim nosilcem za kolesa Premium. Na njem
je dovolj prostora za dve običajni ali dve električni kolesi, pri čemer vam bo delo pri nameščanju nosilca povsem
poenostavil inovativno zasnovan pritrdilni sistem. Ko namreč nosilni lok pomaknete navzdol, se nosilec za kolesa avtomatsko vpne na glavo vlečne kljuke. Snemljiva distančnika s ključavnico zagotavljata nadvse preprosto
uporabo. S pomočjo pedala lahko nosilec pomaknete navzdol za vse do 90 stopinj, zato boste vedno zlahka
dostopali do prtljažnega prostora – tudi pri vozilih z velikim pokrovom prtljažnika. Opcijsko je mogoče naročiti
še torbo za shranjevanje, ki zagotavlja optimalno zaščito, ter posebno vodilo, po katerem lahko enostavno na
nosilec zapeljete težja kolesa. DO
21 So situacije, ko je treba poskrbeti za zaščito pred soncem. Pri tem senčniki za zadnje steklo ter stranska
stekla od B-stebričkov naprej dodatno zmanjšujejo tudi segrevanje notranjosti – a ne vplivajo negativno na
prometno varnost. Nameščeni so lahko tako pri zaprtih kot tudi pri odprtih oknih. DO
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22 Prava temperatura za vsako vsebino: termohladilni
zaboj se lahko napaja na električni vtičnici v vozilu ali pa
doma na gospodinjski vtičnici. V zaboj s pribl. 25-litrsko
prostornino lahko 2-litrske plastenke spravite celo v
pokončnem položaju. DO
23 Uživajte v vrhunski kakovosti zvoka z avdiosistemom iz Volkswagnove ponudbe dopolnilne opreme.
Sistem ima ojačevalnik z integriranim procesorjem za
digitalno obdelavo zvoka, skupno moč 300 W (sinusoida)/480 W in zmogljiv globokotonski zvočnik. Poleg
glasbenih užitkov na najvišji ravni prepriča možnost

28 Z originalnimi Volkswagnovimi vsevremenskimi
predpražniki vlaga in umazanija vašemu Polu ne bosta mogli do živega. Predpražniki se natančno prilegajo prostoru za noge, ne drsijo, umazanijo pa lahko
preprosto sperete. Poleg tega so izjemno vzdržljivi in
imajo dolgo življenjsko dobo, izpostaviti pa velja tudi,
da jih je mogoče v celoti reciklirati. Uporabljeni material omogoča, da so vsevremenski predpražniki občutno lažji od običajnih predpražnikov. V kompletu
so štirje predpražniki za sprednji in zadnji prostor za
noge. DO

24

27

25

28

26

29

29 Originalni Volkswagnovi tekstilni predpražniki
Premium iz kakovostnega in trpežnega velurja so
opremljeni z napisom Polo in poskrbijo, da z izrazito
lepim videzom pritegne pogled tudi prostor za noge.
2-točkovni pritrdilni sistem spredaj zagotavlja, da
predpražniki med vožnjo zanesljivo ostanejo na svojem mestu. DO

23

prilagajanja zvoka voznikovim in sovoznikovim željam.
Možne nastavitve so vedno usklajene z izbrano opremo vozila, programirati pa vam jih morajo v avtohiši.
Sistem uporablja zvočnike v vozilu, vgrajen pa je v
vdolbini za rezervno kolo. Pri vozilih z rezervnim kolesom je lahko vgrajen v prtljažnem prostoru. V tem
primeru je pritrjen s sprijemalnimi trakovi. DO
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38

30

32

34

38 Če za radio Composition Media¹⁾ ali navigacijski sistem Discover Media¹⁾ ob
naročilu Pola niste izbrali tudi glasovnega upravljanja, se lahko odločite za naknadno aktiviranje funkcije. Tako boste telefon, radio in navigacijski sistem (če je
vozilo opremljeno z njim) lahko povsem preprosto upravljali z glasovnimi ukazi.
Po vklopu vam rdeč simbol sporoči, da je sistem pripravljen na sprejem vaših
napotkov. Na zaslonu se pregledno prikaže nabor možnih glasovnih ukazov. DO

36

39

31

33

30–35 Praktičen, udoben in prilagodljiv: modularni potovalni in komfortni sistem
je inovativna in izjemno vsestranska rešitev, s katero je notranjost vozila vedno
lahko urejena in pregledna. Poleg tega so pomembni predmeti za potnike na zadnjih sedežih vedno zlahka dosegljivi in zagotovljeno je enostavno upravljanje. Sistem
sestavljajo osnovni modul, ki ga pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, nosilec za aktivnostne kamere ter različni ločeno dobavljivi dodatni moduli. Mednje
sodijo na primer prenosni obešalnik, stabilen kaveljček za vrečke, pomični nosilec
za tablične računalnike in nastavljiva zložljiva mizica z držalom za pijačo. Z njo postanki med potovanji postanejo še bistveno prijetnejši. Če povzamemo – en nosilec,
številne možnosti: vse dodatne module je glede na potrebe mogoče enostavno
pritrditi na osnovni nosilec in jih poljubno menjati. DO
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37 Otroški sedež G2-3 ISOFIT s snemljivim naslonjalom. Otrokom, težkim od
15 do 36 kg (starim pribl. od 3 do 12 let) varno in udobno vožnjo zagotavljata po
višini nastavljiv vzglavnik ter možnost individualnega prilagajanja višine in naklona
sedeža. Sedež v vozilo vpnete s pritrdišči ISOFIX, otrok pa je v njem pripet z avtomobilskim tritočkovnim varnostnim pasom. Več informacij o celotni ponudbi lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen. Pri občutljivih avtomobilskih sedežih je priporočljivo dodatno naročiti še zaščitno podlogo, ki je enostavna za čiščenje in preprečuje
drsenje. Poleg tega je opremljena s praktičnimi mrežastimi žepi. DO

39 Razširite možnosti, ki vam jih ponuja armaturna plošča: z opcijo Car-Net AppConnect²⁾ lahko aplikacije s svojega pametnega telefona prezrcalite na zaslon infotainment sistema v vozilu. To omogočajo inovativne tehnologije Apple CarPlay™,
Google Android Auto™ in MirrorLink®, s katerimi so v avtomobilu na voljo dodatne
uporabne in razvedrilne funkcije. DO

35

36 S prenosnim kavomatom si boste odslej lahko kadarkoli privoščili kavo po
svojem okusu. Med postanki boste kavomat preprosto priključili na 12-voltno
električno vtičnico v vozilu in že čez nekaj trenutkov boste lahko uživali v pitju
sveže pripravljenega espressa. Komplet vključuje tudi dve nelomljivi espresso
skodelici, servieto, 25 espresso kavnih blazinic ter eleganten in praktičen shranjevalni etui. DO
37

1) Naknadno naročilo ni možno z vsakim radiom Composition Media. Informacije o možnosti naknadnega
naročila za vaše vozilo lahko dobite pri izbranem partnerju Volkswagen.
2) Na voljo samo v kombinaciji z radiom Composition Media ali navigacijskim sistemom Discover Media.
Car-Net App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink®, Apple CarPlay™ in Google Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje. Vmesnik Car-Net App-Connect je že zdaj
združljiv s številnimi mobilnimi telefoni. Volkswagen tesno sodeluje z velikimi proizvajalci pametnih telefonov,
da bi zagotovil kar najširšo podporo za tehnologije v sklopu ponudbe App-Connect. Aktualne informacije o
združljivosti novih mobilnih telefonov in mobilnih telefonov, ki so že na trgu, so na voljo na spletni strani
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

Polo – dopolnilna oprema Volkswagen
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Sedežne prevleke &
barve lakov
01

01

03

05

07
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02

04

06

08

07

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Prevleke iz tkanine Slash, titanovo črna/keramično siva EL L
Prevleke iz tkanine Slash, vodeno grafitna EN DO
Prevleke iz tkanine Tracks 2, titanovo črna/keramično siva FJ ST
Prevleke iz tkanine Tracks 2, keramično siva/vodeno grafitna FK DO
Prevleke iz tkanine Tracks 2¹⁾, titanovo črna/podvodno modra KX DO
Prevleke iz tkanine Tracks 2¹⁾, titanovo črna/energično oranžna KY DO
Prevleke iz mikrovelurja ArtVelours, titanovo črna EL DO
Prevleke iz tkanine v karbonskem videzu in iz usnja Level²⁾, titanovo črna/bledo siva N2P DO
Prevleke iz tkanine Carbon Flag/mikrovelurja ArtVelours³⁾, črna/kremenasto siva/titanovo črna XX

Serijska oprema/Life

L

Serijsko za Style

ST

Dodatna oprema

DO

02

03

06

08

09

1) Na voljo samo za Dekorativni paket pri izvedbi Style.
2) Na voljo samo za paket Style.
3) Naročilo možno samo v kombinaciji s paketom R-Line Plus.

DO

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko
popači dejanske barve in videz sedežnih prevlek oz. dejanske barve
lakov. Na slikah so prikazani sedeži v osnovni modelski izvedbi, ki lahko
odstopajo od drugih razpoložljivih opcij višje kakovosti.

09

10

04
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02
03
04
05
06
07
08
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Čista bela, univerzalni lak 0Q DO
Uranovo siva, univerzalni lak 5K L
Temno petrolejska, univerzalni lak 5M DO
Črna, univerzalni lak A1 DO
Bleščeče rdeča, univerzalni lak D8 DO
Podvodno modra , kovinski lak 0A DO
Energično oranžna, kovinski lak 4M DO
Slonokoščeno srebrna , kovinski lak 6N DO
Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E DO
Belosrebrna, kovinski lak K8 DO
Apnenčasto siva , kovinski lak Z1 DO
Globoko črna, biserni lak 2T DO
Polo – sedežne prevleke & barve lakov
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Platišča

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

15-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi L
15-palčna aluminijasta platišča Salou ST
15-palčna aluminijasta platišča Sassari DO
15-palčna aluminijasta platišča Sassari DO
15-palčna aluminijasta platišča Seyne DO
15-palčna aluminijasta platišča Corvara, dopolnilna oprema Volkswagen
16-palčna aluminijasta platišča Las Minas DO
16-palčna aluminijasta platišča Las Minas DO
16-palčna aluminijasta platišča Torsby DO
16-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R DO
16-palčna aluminijasta platišča Sebring, Volkswagen R DO
16-palčna aluminijasta platišča Merano, dopolnilna oprema Volkswagen
17-palčna aluminijasta platišča Pamplona DO
17-palčna aluminijasta platišča Pamplona DO
17-palčna aluminijasta platišča Bonneville, Volkswagen R DO
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DO
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02
Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.

03

Serijska oprema/Life

L

Serijsko za Style

ST

Dodatna oprema

DO

Polo – platišča
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Preprosta pot do vašega
sanjskega avtomobila.

Odkrijte
Volkswagnov
avtomobilski
svet.

S spletnim konfiguratorjem lahko sami postanete avtomobilski oblikovalec in v le nekaj korakih
spremenite izbrani Volkswagnov model v svoj sanjski avto – na osebnem računalniku, tablici ali
pametnem telefonu.

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite
na www.porscheleasing.si.
Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri
vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo prilagojena
vašim željam in potrebam.

Tako bo Polo postal resnično vaš Polo. Poiščite model
po svoji meri ter izberite ustrezno izvedbo, barve,
platišča – povsem preprosto prek spleta na naslovu:
www.volkswagen.si.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter

12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije vam
kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano
jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu
starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez
doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega,
kaj nastopi prej*.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Jamstvo
mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč
na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah.
Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem,
tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v
najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom

ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi
takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen.
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za
celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje
z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na
pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter
v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico.
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen:
080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.
Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti.
Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in
komunikacijsko središče koncerna Volkswagen v
Wolfsburgu, kjer boste na potovanju skozi svet
mobilnosti izvedeli vse o posameznih znamkah
koncerna Volkswagen. V paviljonu zgodovine boste
sledili avtomobilskim mejnikom, na razstavnem
prostoru LEVEL GREEN boste izvedeli vse o novostih
na področju trajnostnega razvoja, lahko pa se boste
tudi čudili, kako preprosto lahko vaši otroci opravijo
otroški vozniški izpit.
* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem
pooblaščenem servisu Volkswagen.

Polo – konfigurator & storitve
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Polo
825.1196.59.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: november 2018.
www.volkswagen.si

Partner Volkswagen:

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju
razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih
Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije o porabi goriva
in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na www.volkswagen.si. BlueMotion®, DSG®
in TSI® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni
označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri partnerjih Volkswagen.

