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UPOKOJUJÚCO BEZPEČNÝ. 
UPOKOJUJÚCO INOVATÍVNY.

OBSAH

V Pole vás tak rýchlo nič nevyvedie z miery. Pretože má viac 
asistenčných systémov ako kedykoľvek predtým. Permanentne 
monitorujú cestu, upozorňujú vodiča a v kritických situáciách 
dokonca sami zasahujú. Ale je jedno, ako komfortne cestujete. 
Vždy vás nadchne nanovo.

Na obrázku je 81 kW (110 k) TSI BlueMotion Technology. Spotreba paliva 
v l/100 km: 4,7 – 4,8 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 109 – 110
(kombinované). Triedy energetickej efektivity: B. 
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Dôveru si treba zaslúžiť. Ale niekedy sa vytvorí okamžite. Ako pri Pole.
Je to zásluha sebavedomého dizajnu s jasnými líniami a peknými detailami
ako maska chladiča s chrómovanou lištou alebo modifi kovaný nárazník. Vďaka 
tomu má suverénny vzhľad a vyžaruje bezpečnosť – ešte skôr, ako nastúpite.

VIE, AKO UROBIŤ DOJEM BEZPEČNOSŤOU.

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až C.
Na obrázku vpravo hore je 81 kW (110 k) TSI BlueMotion Technology. Spotreba paliva v l/100 km: 4,7 – 4,8 (kombinovaná), emisie CO₂ 
v g/km: 109 – 110 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: B. 
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01 NOVÁ ZADNÁ ČASŤ Na zadnej časti padnú do oka zadné svetlá. 
O kúsok nižšie sýto červené odrazové sklá v nárazníku lakovanom vo farbe 
karosérie dodávajú športový akcent. Tak zostane Polo celkom známy. 
Skoro. [S] 

02 PREDNÉ REFLEKTORY Z LED Predné refl ektory z LED majú 
rovnako dynamický dizajn ako celá karoséria. Svetlo vytvorené svietiacimi 
diódami má farbu podobnú dennému svetlu a tým je veľmi príjemné pre 
ľudské oko. Okrem toho poskytujú v porovnaní s halogénovými refl ektormi 
väčší svetelný výkon. Vďaka tomu výborne osvetľujú cestu a tým zvyšujú 
bezpečnosť. [DV]

03 ZADNÉ SVETLÁ Zadné svetlá, obsahujúce aj brzdové svetlá, 
koncové svetlo do hmly a cúvacie svetlá podporujú sebavedomý vzhľad 
Pola. [S]

Exteriér 4 – 5



Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

Kolesá 6 – 7
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

„MIRABEAU“
17-palcový disk z ľahkej zliatiny [DV] 

„SERRON“
Volkswagen R²⁾ 

17-palcový disk z ľahkej zliatiny
[NIE PRE SR]

„RIVAZZA“
16-palcový disk z ľahkej zliatiny [DV]

„SALVADOR“
Volkswagen R²⁾

16-palcový disk z ľahkej zliatiny
[NIE PRE SR]

„TOSA“
15-palcový disk z ľahkej zliatiny [H]

„SYENIT“
Príslušenstvo Volkswagen¹⁾ 

16-palcový disk z ľahkej zliatiny [DV]

„PORTAGO“
16-palcový disk z ľahkej zliatiny [H]

OCEĽOVÝ DISK
s veľkoplošným krytom

15-palcový oceľový disk [C]

„MALLORY“
Volkswagen R²⁾ 

17-palcový disk z ľahkej zliatiny [DV]

„ESTRADA“
15-palcový disk z ľahkej zliatiny [DV]

Nemusia vyhovovať vkusu každého, ale iba vášmu.
O to lepšie keď máte na výber viac možností. 
Presne povedané desať.

KOLESÁ

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých 
štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných 
pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Váš partner Volkswagen 
vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.



Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované).
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

Asistenčné systémy 8 – 9

PODVOZOK SPORT SELECT [DV]

PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS) [S]

Po stlačení gombíka zvýši tvrdosť tlmičov pre zlepšenie jazdnej dynamiky.

Zabraňuje šmyku zadných kolies pri brzdení.

Zlepšuje trakciu v zákrutách.

Skracuje brzdnú dráhu a zachováva ovládateľnosť vozidla.

V kritickej situácii podporne zasiahne do brzdenia aby sa minimalizovalo riziko nehody.

Zvyšuje stabilitu na šmykľavom povrchu.

Automaticky reguluje rýchlosť stieračov.

ELEKTRONICKÁ UZÁVIERKA DIFERENCIÁLU XDS [NIE PRE SR]

ELEKTRONICKÉ ROZDEĽOVANIE BRZDNEJ SILY (EBV) [S]

DAŽĎOVÝ SENZOR [DV]

SYSTÉM FRONT ASSIST S FUNKCIOU NÚDZOVÉHO BRZDENIA CITY BRAKE [DV]

REGULÁCIA BRZDNÉHO MOMENTU MOTORA (MSR) [S]

AUTOMATICKÁ REGULÁCIA ODSTUPU [DV]

Meria vzdialenosť od vozidla idúceho vpredu
a pomáha udržiavať primeraný odstup.

MULTIKOLÍZNA BRZDA [S]

Po kolízii zabrzdí vozidlo aby sa v ideálnom prípade
zabránilo následnej kolízii.

ZABEZPEČUJÚ, ŽE TECHNIKA ANI PRI DĹŽKE 3,90 M NEBUDE UKRÁTENÁ.

Prosím berte do úvahy, že všetky systémy pracujú v rámci svojich technologických hraníc a naďalej je nevyhnutná predvídavá, 
primeraná jazda.

Zobrazené symboly sa môžu nepatrne odlišovať od skutočného zobrazenia vo vozidle.sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva od 66 kW v l/100 km: 3,9 – 6,1 (v meste)/3,1 – 4,1 (mimo mesta)/3,4 – 4,8 (kombinovaná);
emisie CO₂ v g/km: 88 – 110 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až B. 

ELEKTRONICKÝ STABILIZAČNÝ SYSTÉM (ESC) [S]

Zabraňuje prešmykovaniu kolies.

DETEKCIA ÚNAVY VODIČA [H]

SYSTÉM ŠTART-STOP [S]

PARKOVACIE SENZORY [DV]

Upozorňujú vás na eventuálne prekážky pri parkovaní.

Rozozná, kedy si potrebujete urobiť prestávku.

Pri zastavení – napríklad na semafore
– vypne motor a opäť ho naštartuje pri rozjazde.

TEMPOMAT [DV]

Udržiava nastavenú rýchlosť.

CÚVACIA KAMERA REAR VIEW [DV]

Zapne osvetlenie vozidla pri zhoršení viditeľnosti.

AUTOMATICKÉ ZAPÍNANIE SVETIEL [S]

Umožňuje voľný výhľad za vozidlo
a podporuje pri parkovaní.



S ODSTUPOM BEZPEČNÝ.
AUTOMATICKÁ REGULÁCIA ODSTUPU ACC
V rámci hraníc systému prispôsobuje rýchlosť až po 
nastavenú maximálnu hranicu1) a udržiava vodičom 
nastavený odstup od vozidla idúceho vpredu. [DV]

1 ) Do rýchlosti 160 km/h.

Asistenčné systémy 10 – 11
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



UDÁVA SMER.
EŠTE AJ PRI CÚVANÍ.

CÚVACIA KAMERA „REAR VIEW“ 
Cúvacia kamera „Rear View“ uľahčuje 
parkovanie zobrazovaním priestoru za vozidlom 
na displeji rádiového alebo rádionavigačného 
systému v obmedzenom zornom poli kamery. 
Parkovanie podporujú prídavné vodiace línie. [DV]

Nie je k dispozícii pre rádiový systém „Composition Touch“.

Asistenčné systémy 12 – 13
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Na obrázku vpravo je 81 kW (110 k) TSI BlueMotion Technology. Spotreba paliva v l/100 km: 4,7 – 4,8 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 109 – 110 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: B. 



NEÚNAVNE VÁS UDRŽIAVA V BDELOSTI.
DETEKCIA ÚNAVY VODIČA Keď detekcia 
únavy vodiča zaregistruje odchýlku od normál-
neho spôsobu ovládania vozidla, odporúča – 
v rámci hraníc systému – optickými a akustickými 
upozorneniami urobiť prestávku v jazde. [H]

Asistenčné systémy 14 – 15
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



V Pole sa môžete hocikedy pohodlne usadiť. So svojim hodnotným interiérom okamžite 
vytvára atmosféru pohody a vďaka modernej výbave zaručuje, že zvládnete všetky výzvy 
premávky. Celkom uvoľnene.

SITUÁCIA JE UVOĽNENÁ. 
V KAŽDEJ POLOHE SEDADLA.

01 DEKORAČNÉ OBKLADY Interiér Pola 
imponuje aj v detailoch. Napríklad vďaka deko-
račným obkladom v chrómovanom vyhotovení 
na dverách. [H]

01 3-RAMENNÝ KOŽENÝ VOLANT 
3-ramenný kožený volant sa nielen príjemne 
drží ale so svojim chrómovaným dekórom zhod-
nocuje interiér. [H]

01 ZDRUŽENÝ PRÍSTROJ S palubným 
počítačom „Plus“ a štyrmi kruhovými stupnicami 
združený prístroj optimálne zobrazuje všetky dôle-
žité informácie. Ako napríklad rýchlosť jazdy, 
priemernú spotrebu alebo zásobu paliva. [H]

01 STREDOVÁ KONZOLA S RÁDIOM 
V stredovej konzole je umiestnený systém infota-
inmentu novej generácie. Na bokoch má matnú 
čiernu povrchovú úpravu rovnako ako spínač 
osvetlenia alebo ovládače kúrenia a klimatizácie, 
čo dodáva stredovej konzole nádych exkluzivity. [S]

02 PODVOZOK „SPORT SELECT“ Športový 
charakter stlačením gombíka.: S podvozkom „Sport 
Select“ si môžete vychutnávať dynamickú jazdu bez 
toho, aby ste sa museli vzdať komfortu. Kto chce in-
tenzívne cítiť vlastnosti cesty, môže si podvozok jedno-
ducho pritvrdiť stlačením tlačidla „Sport“. [DV]

03 KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH 
Systém podporuje vodiča pri kontrole tlaku vzduchu 
v pneumatikách. V záujme menšieho opotrebovania 
pneumatík a nižšej spotreby paliva. [S]

04 KLIMATIZÁCIA „CLIMATRONIC“ Automa-
tická klimatizácia „Climatronic“ umožňuje jednoducho 
nastaviť optimálnu teplotu v kabíne. [DV]

02

03

04

01

Vnútorná výbava a komfort 16 – 17
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Na obrázku 01 je zvláštna výbava za príplatok.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované).
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



05 NAVIGAČNÁ FUNKCIA „DISCOVER MEDIA“ Navigačná funkcia „Discover Media“ 
pre rádiový systém „Composition Media“ je vybavená inštalovaným mapovým materiálom pre celú 
Európu. Rádiový systém má farebný dotykový monitor TFT s uhlopriečkou 6,5 palca (16,5 cm) so 
senzorom priblíženia, prehrávač CD kompatibilný s formátmi MP3 a WMA a osem reproduktorov. 
Okrem toho má dve čítačky kariet SD, jeden vstup AUX-IN, jeden vstup USB a integrovaný modul 
Bluetooth pre mobilné telefóny. Na monitore sa dajú zobraziť rozličné informácie ako napríklad 
vonkajšia teplota. [DV]

LEN TEN, KTO POZNÁ SPRÁVNU CESTU,
MÔŽE ÍSŤ POPREDU. 

01 RÁDIOVÝ SYSTÉM „COMPOSITION TOUCH“
Rádiový systém „Composition Touch“ s monochromatic-
kým dotykovým displejom 12,7 cm (5 palcov) má výstupný 
výkon 2 x 20 W a štyri reproduktory vpredu. Prehráva 
formáty MP3 i WMA a má čítačku na karty SD a vstup 
AUX-IN. [S]

02 RÁDIOVÝ SYSTÉM „COMPOSITION COLOUR“
Rádiový systém „Composition Colour“ s farebným dotyko-
vým displejom TFT 12,7 cm (5 palcov) je vybavený prehrá-
vačom CD kompatibilným s MP3 a WMA, čítačkou na 
karty SD a vstupom AUX-IN. Má výkon 4 x 20 W a šesť 
reproduktorov. [DV]

03 RÁDIOVÝ SYSTÉM „COMPOSITION MEDIA“
Rádiový systém „Composition Media“ má farebný dotykový 
displej TFT 16,5 cm (6,5 palca) so senzorom priblíženia 
a prehrávač CD kompatibilný s MP3 a WMA. Šesť repro-
duktorov a výkon 4 x 20 W zabezpečuje vynikajúcu 
reprodukciu hudby. Okrem toho má čítačku na karty SD, 
vstup AUX-IN, rozhranie USB a integrovaný modul 
Bluetooth na pripojenie mobilných telefónov. [DV]

02

03
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04

05

Multimédia 18 – 19
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

Polo udáva trend – a to aj najmodernejšou technikou infotainmentu. Jeho rádiové a rádionavi-
gačné systémy rozoznajú prakticky každé koncové zariadenie. Vďaka rozhraniam na želanie ako 
vstup AUX-IN, USB, Bluetooth alebo čítačka na karty SD. Preto tomu ľahko nájdete najrýchlejšie 
spojenie. Dokonca aj s vaším smartfónom.

04 PRÍJEM DIGITÁLNEHO ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA DAB+ S DAB+ (Digital 
Audio Broadcasting ) prijímajú rádiové a rádionavigačné systémy nielen audiosignál (hudbu a reč) 
ale aj prídavné dátové signály (informácie o premávke, programe, hudbe, počasí, atď.). Ak má rádiový 
alebo rádionavigačný systém vhodný displej, dajú sa navyše zobrazovať aj grafi ky ako napríklad 
plány miest alebo animácie. Tuner DAB+ sa dá objednať ku všetkým rádiovým a rádionavigačným 
systémom. [NIE PRE SR]



OVLÁDAJTE SVOJE APLIKÁCIE Z KOKPITU.
V Pole máte všetko pod kontrolou – dokonca aj váš smartfón vďaka inovatívnej 
technológii MirrorLink™. Tá umožňuje vaše aplikácie v mobilnom telefóne, kompati-
bilné s MirrorLink™, ovládať prostredníctvom displeja rádiového systému na stredovej 
konzole.

Konektivita 20 – 21

„THINK BLUE. TRAINER.“ Aplikácia „Think Blue. Trainer.“. analyzuje 
váš štýl jazdy s ohľadom na priemernú spotrebu vášho Pola. Okrem toho 
vám dáva tipy, ako môžete jazdiť ešte úspornejšie a šetrnejšie k životnému 
prostrediu. [DV]

MIRRORLINK™ Čerstvá novinka: MirrorLink™. Vďaka inovatívnemu softvéru 
môžete špeciálne aplikácie ľahko a bezpečne ovládať prostredníctvom displeja na 
stredovej konzole. Na to sa zobrazuje ovládacia obrazovka mobilného telefónu 
na displeji rádiového alebo rádionavigačného systému. Počas jazdy môžete využívať 
aplikácie Volkswagen ako „Think Blue. Trainer.“, „Shared Audio“, „Drive & Track“ alebo 
„My Guide“. A tieto aplikácie dokážu toho veľa. Napríklad informujú vás o vašom 
spôsobe jazdy, možnostiach parkovania vo vašom okolí alebo vám odporúčajú 
najbližšiu kaviareň. Tým sa jazda stáva ešte príjemnejšou a zaujímavejšou. [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

K dispozícii iba s rádiovým systémom „Composition Media“ alebo navigačnou funkciou „Discover Media“. Prosím 
preverte, či je vaše koncové zariadenie kompatibilné s MirrorLink™, pretože štandard MirrorLink™ zatiaľ podporuje 
iba málo predávaných mobilných telefónov. Volkswagen úzko spolupracuje s výrobcami smartfónov aby podporil 
rozšírenie MirrorLink™. Využívanie aplikácií MirrorLink™ sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom vášho mobilného 
 telefónu. Prosím berte do úvahy vaše zmluvné podmienky týkajúce sa dátových služieb a internetu. 

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]



DBÁ NA ŽIVOTNĚ PROSTREDIE. 
ROVNAKO AKO JEHO MOTORY.
Polo sleduje, čo sa odohráva v premávke na ceste. Ale nielen to: Hľadí 
aj do budúcnosti . Motormi, ktoré sú zvlášť výkonné a majú veľkú ťažnú 
silu ale pritom produkujú málo emisií. Účinné agregáty s priaznivou spot-
rebou spĺňajú emisnú normu Euro 6 platnú od roku 2014 (Kategória W) 
– a tým udávajú trend v oblasti mobility šetrnej k životnému prostrediu.

Motory, podvozok a prevodovky 22 – 23Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



Benzínové motory 44 kW (60 k) Nie pre SR
1.0 3-valec

44 kW (60 k)³⁾
1.0 BlueMotion Technology
3-valec

55 kW (75 k) Nie pre SR
1.0 3-valec

55 kW (75 k)³⁾
1.0 BlueMotion Technology
3-valec

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 5-stupňová 5-stupňová 5-stupňová 5-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná 6,4/4,2/5,0 5,7/4,1/4,7 6,4/4,4/5,1 5,8/4,2/4,8
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – –
v meste/mimo mesta/kombinovaná – – – –
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 114 106 116 108
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – –
Trieda energetickej efektivity²⁾ 
manuálna prevodovka: C B C C
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – –

MOTORY,
PODVOZOK A PREVODOVKY

Benzínové motory 66 kW (90 k) 1.2 TSI⁴⁾
BlueMotion Technology
4-valec

70 kW (95 k) 1.0 TSI Nie pre SR
BlueMotion
3-valec 

81 kW (110 k) 1.0 TSI Nie pre SR
BlueMotion Technology
3-valec

81 kW (110 k) 1.2 TSI⁴⁾
BlueMotion Technology
4-valec

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 5-stupňová 5-stupňová 6-stupňová 6-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná 6,0/4,0/4,7 (6,0/4,1/4,8)⁶⁾ 5,0/3,6/4,1 5,2/3,8/4,3 (5,3/3,9/4,4)⁶⁾ 6,1/4,0/4,8 (6,3/4,3/5,0)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: 7-stupňová – – 7-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná 5,8/4,1/4,7 (5,9/4,3/4,9)⁶⁾ – – 5,8/4,1/4,7 (5,9/4,3/4,9)⁶⁾
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 107 (110)⁶⁾ 94 99 (102)⁶⁾ 110 (115)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: 109 (114)⁶⁾ – – 109 (114)⁶⁾
Trieda energetickej efektivity²⁾ 
manuálna prevodovka: B (B)⁶⁾ A B (B)⁶⁾ B (B)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: B (B)⁶⁾ – – B (B)⁶⁾

Motory, podvozok a prevodovky 24 – 25

Naftové motory 55 kW (75 k) 1.4 TDI Nie pre SR
3-valec

55 kW (75 k) 1.4 TDI³⁾
BlueMotion Technology
3-valec

55 kW (75 k) 1.4 TDI⁵⁾
BlueMotion
3-valec

66 kW (90 k) 1.4 TDI³⁾
BlueMotion Technology
3-valec

77 kW (105 k) TDI Nie pre SR
BlueMotion Technology
3-valec

Spotreba paliva, l/100 km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 5-stupňová 5-stupňová 5-stupňová 5-stupňová 5-stupňová
v meste/mimo mesta/kombinovaná 4,4/3,2/3,6 4,0/3,1/3,4 4,0/2,6/3,1 4,0/3,1/3,4 (4,1/3,3/3,6)⁶⁾ 3,9/3,2/3,4 (4,1/3,4/3,6)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – 7-stupňová –
v meste/mimo mesta/kombinovaná – – – 3,9/3,3/3,5 (4,1/3,5/3,7)⁶⁾ –
Emisie CO₂ kombinované, g/km¹⁾ 
manuálna prevodovka: 94 88 82 88 (94)⁶⁾ 90 (95)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – 92 (97)⁶⁾ –
Trieda energetickej efektivity²⁾ 
manuálna prevodovka: A A+ A+ A+ (A)⁶⁾ A (A)⁶⁾
prevodovka s dvojitou spojkou DSG: – – – A (A)6) –

1 )  Uvedené hodnoty boli stanovené podľa zákonom predpísaných metód merania. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlá a nie sú 
súčasťou ponuky, slúžia iba na účely porovnania medzi rôznymi typmi vozidiel. Spotreba paliva a emisie CO₂ vozidla nezávisia len 
od efektívneho využitia paliva vozidlom, sú ovplyvnené aj štýlom jazdy a inými technickými faktormi (napr. okolitými podmienkami). Doda-
točné vybavenie a doplnky (prídavné prvky, pneumatiky, atď.) môžu zmeniť relevantné parametre vozidla, ako napr. hmotnosť, valivý 
odpor a aerodynamiku a okrem poveternostných a dopravných podmienok ovplyvniť hodnoty spotreby a výkonu vozidla. Upozornenie 
podľa smernice 1999/94/ES v platnom znení. Ďalšie informácie o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktoré obsahujú údaje o všetkých nových 
osobných vozidlách, nájdete v Príručke o spotrebe paliva, emisiách CO₂ a spotrebe elektrickej energie nových osobných vozidiel, dostup-
nej na všetkých predajných miestach v rámci Európskej únie.

2)  Triedy energetickej efektivity hodnotia vozidlá na základe emisií CO₂ pri zohľadnení pohotovostnej hmotnosti vozidla. Vozidlá, ktoré 
zodpovedajú priemeru, sú zaradené do triedy D, vozidlá lepšie ako dnešný priemer sú zaradené do triedy A+, A, B alebo C. Vozidlá 
horšie ako priemer sú označené triedou E, F alebo G.

3) Nie je k dispozícii pre CrossPolo a Polo BlueMotion.
4) Nie je k dispozícii pre Polo BlueMotion.
5) K dispozícii iba pre Polo BlueMotion.
6) Hodnoty v zátvorkách pre CrossPolo.

Údaje o výkone a spotrebe sa vzťahujú na prevádzku s bezsírovým benzínom Super ROZ 95 podľa DIN EN 288. Bezolovnatý benzín kvali-
ty ROZ 95 s maximálnym obsahom etanolu 10 percent (E10) v zásade možno použiť. Podrobné informácie o znášanlivosti paliva E10 náj-
dete na www.volkswagen.com alebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.



AJ BOHATÁ VÝBAVA
SA DÁ EŠTE ROZŠÍRIŤ.

Každý z nás má rozdielnu predstavu o tom, čím by mal byť automobil vybavený. Preto vám dávame možnosť 
pomocou balíkov výbavy prispôsobiť si Polo vašim osobným predstavám. Má byť ešte športovejšie, ešte 
bezpečnejšie alebo ešte komfortnejšie? Rozhodnite sa sami.

01 ŠPORTOVÝ PAKET Športový paket 
s elektronickou uzávierkou diferenciálu XDS 
a športovým podvozkom zabezpečuje ešte väč-
ší pôžitok z jazdy na rovinkách i v zákrutách. 
Stmavené okná v zadnej časti kabíny vizuálne 
zvýrazňujú športový charakter. [NIE PRE SR]

02 KOMFORTNÝ PAKET S palubným počítačom „Plus“, tempomatom, parkovacími senzormi 
vredu a vzadu vám komfortný paket prináša množstvo užitočných prvkov výbavy na želanie. [DV]

03 PAKET „COOL AND SOUND“ Súčasťami paketu „Cool and Sound“ je rádiový systém 
„Composition Touch“ so 4 reproduktormi, chladená odkladacia schránka a – podľa želania – manu-
álna klimatizácia „Climatic“ alebo automatická klimatizácia „Climatronic“ vrátane fi ltra proti prachu 
a peľu s vložkou z aktívneho uhlia. [NIE PRE SR]

Aj v kombinácii s inými rádiovými systémami.

04 PAKET „WINTER“ K zimnému paketu patria ostrekovače refl ektorov, ktoré zvyšujú bezpeč-
nosť v daždi, snehu a zvírenom prachu. Súčasťou sú aj vyhrievané dýzy ostrekovača vpredu, 
výstražné svetlo ostrekovača a vyhrievanie predných sedadiel. [DV]
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Balíky výbavy 26 – 27
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



Keď Polo zíde z výrobného pásu, je optimálne pripravené na všetko, čo ho 
čaká na ceste. Ale aj potom ho môžete prispôsobiť podľa svojich želaní príslu-
šenstvom Volkswagen. Že sa pri tom môžete spoľahnúť na maximálnu kvalitu 
a montážnu presnosť, je samozrejmosťou. Typické pre Volkswagen.

PRÍSLUŠENSTVO VOLKSWAGEN

01 ZÁKLADNÝ NOSIČ SO STREŠNÝM BOXOM Stabilný strešný box z kvalitného plastu je 
uzamykateľný a vďaka praktickým rýchloupínačom sa dá jednoducho namontovať na základný nosič. 
Box umožňuje obojstranné otvorenie a vďaka zvlášť širokému uhlu otvárania aj jednoduché naklada-
nie a vykladanie. Strešný bok je k dispozícii s objemom 340 a 460 litrov. [DV]

02 ZÁKLADNÝ NOSIČ S DRŽIAKOM NA BICYKEL Základný nosič tvorí základ pre všetky 
strešné nadstavby – ako napríklad aerodynamický držiak bicykla z plastového profi lu a upínacím rame-
nom z matne chrómovanej ocele. Je uzamykateľný a prešiel testom city crash. [DV]

03 SOUNDSYSTEM „PLUG & PLAY“ 
Zážitok z hudby na najvyššej úrovni umožňuje 
Soundsystem „Plug & Play“ s integrovaným 
digitálnym akustickým procesorom a výkonným 
subwooferom. Systém má celkový výkon 300 W 
sínus a umožňuje typovo-špecifi cké a individuálne 
prispôsobenie zvuku. Subwoofer sa jednoducho 
vloží do vane rezervného kolesa, takže nezaberá 
nijaký priestor. [DV]

04 PODLOŽKA DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU Podložka do batožinového 
priestoru je ľahká, pružná a presne prispôso-
bená tvaru batožinového priestoru Pola. Približ-
ne 4 centimetre vysoký okraj chráni batožinový 
priestor pred vytečením tekutín, kosoštvorcová 
štruktúra zabraňuje posúvaniu nákladu. [DV]

05 SKLADACÍ NOSIČ NA BICYKLE 
Nosič na bicykle je najmenší, najľahší a najkom-
paktnejší vo svojej triede. Vďaka skladaciemu 
systému sa dajú zadné svetlá, koľajnice na bicykle 
a rám nosiča sklopiť a uložiť v batožinovom 
priestore. Nožným ovládačom sa namontovaný 
nosič dá ľahko sklopiť nadol – aj bicyklami – pre 
prístup do batožinového priestoru. Na želanie 
sa dodáva nosič aj pre tri bicykle. [DV]

06 VAŇA DO BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU Vysoká vaňa do batožinového 
priestoru s nápisom Polo je extrémne robustná, 
odolná voči kyselinám a vyrobená presne na 
mieru batožinového priestoru. Vysoký okraj 
zabraňuje vytečeniu kvapalín. [DV]
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Príslušenstvo Volkswagen 28 – 29
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



01 DETSKÁ SEDAČKA G0 PLUS ISOFIX Detská sedačka Volkswagen Original 
G0 plus ISOFIX poskytuje vysokú ochranu a komfort pre deti do 13 kilogramov alebo 
15 mesiacov. Pomocou špeciálneho upevňovacieho systému ISOFIX sa pevne spojí 
s karosériou vozidla, avšak aj bez systému ISOFIX sa dá upevniť pomocou ktoréhokoľ-
vek trojbodového pásu. Dieťa v sedačke pevne fi xujú výškovo nastaviteľné päťbodové 
pásy. K sedačke patrí nastaviteľný držiak, odnímateľný látkový poťah, ktorý sa dá prať, 
výškovo nastaviteľný podstavec a slnečná clona. [DV]

02 DETSKÁ SEDAČKA G2-3 ISOFIT V detskej sedačke Volkswagen Original 
G2-3 ISOFIT možno bezpečne a pohodlne prepravovať deti vo veku medzi troma 
a dvanástimi rokmi (15 až 36 kilogramov). Vďaka výškovo nastaviteľnej hlavovej časti 
ako aj individuálnemu nastaveniu výšky a sklonu možno sedačku fl exibilne prispôsobiť 
a pomocou upínacích bodov ISOFIX upevniť vo vozidle. Dieťa je v sedačke pripútané 
pomocou trojbodového pásu. [DV] 

03 POWER TUBE Mobilná náhradná akumulátorová batéria Volkswagen Power 
Tube zabezpečuje rezervu elektrickej energie na cestách. Má robustný a elegantný 
kovový plášť, vďaka integrovaným konektorom USB a Micro-USB sa hodí prakticky 
pre všetky mobilné telefóny, prehrávače MP3, navigačné systémy a prenosné hracie 
konzoly. [DV] 

04 PRAHOVÉ LIŠTY Elegantné a kvalitné dekoračné lišty na prahy dverí s nápismi 
Polo vytvárajú vizuálny akcent v oblasti dverí. Okrem toho chránia prahy pred poškria-
baním. [DV] 

05 CHLADIACI A ZOHRIEVACÍ BOX V chladiacom a izotermickom boxe 
s objemom 25 litrov si všetko zachová správnu teplotu. Fľaše s objemom 2 litre sa 
v ňom dajú dokonca prepravovať nastojato. Napájanie elektrickou energiou je možné 
z autobatérie aj z verejnej elektrickej siete. [DV]

06 CESTOVNÁ TAŠKA WEEKENDER Vďaka svojmu peknému tvaru je 
táto elegantná a kvalitná cestovná taška perfektným spoločníkom na cestách. 
Držadlá z mäkkej kože Nappa zabezpečujú príjemný komfort pri nosení. Veľký 
hlavný oddiel so zipsom dopĺňa vnútri menší oddiel so zipsom a dve kapsy. Vonku 
sú ďalšie oddiely s praktickými detailmi ako vrecko na mobilný telefón, držiaky na 
perá a popruh s karabínkou. Taška má zapracované prvky z kože Nappa. [DV] 

07 CESTOVNÁ TAŠKA Vďaka veľkej fl exibilite je táto cestovná taška ideál-
nym spoločníkom. S dvoma kolieskami a kvalitným teleskopickým držadlom sa 
dá ťahať po zemi, no s pohodlným a variabilným nosným popruhom sa dá nosiť 
aj na pleci alebo používať ako plecniak. Priehradky zabezpečujú poriadok vnútri, 
okienko na povrchu umožňuje vložiť adresu majiteľa. Kde je jeho automobilová 
domovina, ukazuje okrem toho našité gumové logo Volkswagen. [DV] 
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Príslušenstvo Volkswagen Original 30 – 31
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C.



NA PRVÝ POHĽAD
DVAKRÁT TAKÝ DYNAMICKÝ.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

100-percentné Polo – iba ešte trocha športovejšie. S paketom 
R-Line „Exterier“ sa Polo prezentuje v špičkovej atletickej forme. 
A aby bolo aj v interiéri rovnako športové, dá sa okrem toho 
vybaviť aj paketom R-Line „Interier“. Tak máte z neho pôžitok 
dvakrát – zvonka aj znútra.¹⁾

PAKET R-LINE „EXTERIÉR“ Robí dojem na ceste: Paket R-Line „Exteriér“ 
dodáva Polu osobitnú porciu športového charakteru. Je to zásluha masky chladiča 
s logom R-Line, lesklej čiernej mriežky v nárazníku, ako aj špecifi ckých nárazníkov 
R-Line vpredu a vzadu. Nadstavce bočných prahov karosérie a markantný difúzor 
v zadnom nárazníku robia dynamiku vozidla viditeľnou z každého uhla pohľadu. [DV]

1 )  Všetky tu uvedené prvky výbavy sú ponukou Volkswagen R GmbH. 
Ďalšie informácie nájdete na www.volkswagen-r.de



R- Line 34 – 35

DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY 
„SALVADOR“ Zanechajte trvalý dojem. 
Príplatkové 16-palcové disky z ľahkej 
zliatiny „Salvador“ v šedom metalizova-
nom laku svojim dizajnom s 5 dvojitými 
lúčmi zvýrazňujú športový vzhľad Pola 
s kompletom R-Line. Pneumatiky rozmeru 
215/45 R 16 zabezpečujú optimálny záber 
na asfalte. [NIE PRE SR]

PÔSOBÍ 
PO VIACERÝCH STRÁNKACH.

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C]
sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



R- Line 36 – 37

01

02 03

01 PAKET R-LINE „INTERIÉR“ Vizuálne pôsobivý aj znútra: Paket R-Line „Interier“ vám 
vďaka pedálom v hliníkovom vyhotovení, dekoračným lištám na prahoch dverí s logom „R-Line“ 
a čiernemu stropu kabíny vytvára športovú atmosféru v kabíne. Dynamický vzhľad dopĺňajú 
ozdobné stehy v šedom farebnom odtieni šedá krištáľ na manžete radiacej páky, poťahoch seda-
diel a rohožkách, ako aj multifunkčný športový kožený volant s kontrastným farebným stehom, 
logom „R-Line“ a na želanie ovládačmi prevodovky s dvoma spojkami. [DV] 

02 ŠPORTOVÉ SEDADLÁ V LÁTKE „RACE“/MIKROVLÁKNE 
„SAN REMO“ Pevnú oporu v každej zákrute máte so športovými sedadla-
mi potiahnutými kombináciou látky „Race“ a mikrovlákna „San Remo“, ktoré 
s logom „R-Line“ na operadle a kontrastnými stehmi vo farbe Kristallgrau 
imponujú aj vizuálne. [DV]

03 ŠPORTOVÉ SEDADLÁ V ALCANTARE/KOŽI Šport na vysokej 
úrovni: Na želanie montované športové sedadlá potiahnuté alcantarou 
a umelou kožou vo farbe čierna titan presviedčajú vizuálne aj na dotyk. 
Vďaka logám „R-Line“ na operadlách predných sedadiel a kontrastným 
stehom vo farbe šedá krištáľ kedykoľvek demonštrujete, že radi jazdíte 
dynamicky. [DV]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]



PRESVEDČÍ NA PRVÝ POHĽAD.
TOMU HOVORÍME EFEKTIVITA.
Kto chce vytvárať budúcnosť mobility, nesie aj zodpovednosť za budúce generácie. 
Myslíme a konáme podľa tejto premisy – a hovoríme tomu „Think Blue.“. Vo vzťahu 
k našim automobilom to znamená, že každý jednotlivý model musí počas celého 
svojho životného cyklu vyhovovať najvyšším ekologickým nárokom. A to už predtým 
ako prvý raz otočíte kľúčikom. Novým modelom Polo BlueMotion sa nám to podarilo 
už dnes. Lebo s ním sa každým najazdeným kilometrom o kúsok približujeme k nášmu 
cieľu trvale udržateľnej mobility. To je potom efektívne aj pre životné prostredie.
Prečítajte si viac o „Think Blue.“ na www.volkswagen.de/thinkblue.

POLO BLUEMOTION Množstvo novátorských komponentov, ktoré znižujú spotrebu paliva a redu-
kujú emisie CO₂ – to je Polo BlueMotion. Inovatívne technológie ako systém Štart-Stop alebo rekupe-
rácia energie pri brzdení mu umožňujú dojazd až do 1.450 km, čím z neho robia skutočne vzorový 
model. Pri tom vďaka exkluzívnemu metalizovanému laku karosérie modrá Clear Water vyzerá dobre 
už aj keď stojí v pokoji. K otázke účinnosti: S po prvý raz zavedeným 3-valcovým benzínovým motorom 
TSI BlueMotion, ktorý nízkou spotrebou a najmenšími emisiami CO₂ zatieňuje každý iný automobil 
svojej triedy a 3-valcovým turbodieslom TDI BlueMotion ponúka Volkswagen dva motory, ktoré vás 
presvedčia aj na druhý a tretí pohľad. [DV] [1.0 TSI NIE PRE SR]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,1 – 4,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 82 – 94 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až A. 
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]
sériovo pri BlueMotion [B]

Think Blue. 
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 1 )  Spotreba paliva v l/100 km: 5,0 (v meste)/3,6 (mimo mesta)/4,1 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 
94 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A.

2)  Spotreba paliva v l/100 km: 4,0 (v meste)/2,6 (mimo mesta)/3,1 (kombinovaná); emisie CO₂ v g/km: 
82 (kombinované). Trieda energetickej efektivity: A+.

3)  Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých štátoch je v zimnom období zákonom 
predpísané používanie zimných pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Vás partner Volkswagen vám 
rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV] sériovo pri BlueMotion [B]
Polo BlueMotion 40 – 41
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MODELY TSI A TDI BLUEMOTION
(bez obr.) S motorom 1.0 TSI BlueMotion je Polo 
BlueMotion najúspornejším automobilom svojej 
triedy s benzínovým motorom. Pri priemernej 
spotrebe paliva iba 4,1 l/100 km má na jednu 
náplň palivovej nádrže dojazd až do 1.000 km 
a pri tom má hodnotu emisií CO₂ iba 94 g/km. 
Tým vám dáva nielen dobré svedomie ale vďaka 
svojmu výkonu 70 kW (95 k)¹⁾ poskytuje aj dobrú 
jazdnú dynamiku. Motor 1.4 TDI BlueMotion s výko-
nom 55 kW (75 k)²⁾ dosahuje vďaka kombinácii 
priameho vstrekovania nafty a prepĺňania turbo-
kompresorom v súčasnosti najvyššiu účinnosť 
pri naftových agregátoch. So spotrebou paliva 
iba 3,1 l/100 km a emisiou CO₂ iba 82 g/km 
robí radosť ešte aj na čerpacej stanici.
[B] [1.0 TSI NIE PRE SR]

01 ZADNÝ SPOJLER Zadný spojler lakovaný 
vo farbe karosérie zabezpečuje aerodynamický 
prítlak a zvýrazňuje zadnú časť i bočnú líniu 
vozidla. [B] 

02 NÁPIS „BLUEMOTION“ Nápis 
„BlueMotion“ na dverách batožinového priestoru 
a maske chladiča dokumentuje, že jazdíte v zvlášť 
úspornom automobile. [B] 

03 MASKA CHLADIČA Aj maska chladiča 
bola aerodynamicky optimalizovaná a súčasne 
je výrazným rozpoznávacím znakom na prednej 
časti. [B] 

04 DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY 
„BUENOS AIRES“ Disky z ľahkej zliatiny³⁾ 
„Buenos Aires“ formátu 15 palcov, nesúce pneu-
matiky s nízkym valivým odporom, zlepšujú cel-
kovú aerodynamiku a vďaka lesklo sústruženému 
povrchu priťahujú zvedavé pohľady. [B] 

05 INTERIÉR So svojim špecifi ckým interiérom sa Polo BlueMotion dá aj vnútri okamžite identifi ko-
vať ako model so zvláštnou výbavou. Strop kabíny vo farbe šedá perl a čierny prístrojový panel sú 
harmonicky zladené s poťahmi sedadiel z látky „Link“. Rovnako ako 3-ramenný volant s chrómova-
ným prvkom sú aj rukoväť páky ručnej brzdy a hlavica radiacej páky potiahnuté kožou. Dôležité in-
formácie, relevantné pre jazdu, poskytuje palubný počítač a kontrola tlaku v pneumatikách. Okrem 
sériového tempomatu bezpečnosť zvyšujú rozličné asistenčné systémy na želanie. Patrí k nim systém 
„Front Assist“, tempomat, parkovacie senzory vpredu a vzadu, ako aj sériový elektronický stabilizačný 
systém ESP. [B] 

06 SEDADLÁ S poťahom z látky „Link“ vo fareb-
nej kombinácii čierna titan/modrá sa sedadlá 
stávajú výrazným prvkom dizajnu interiéru. Se-
dadlo vodiča sa dá výškovo nastavovať. Sériovo 
montovaná stredová lakťová opierka slúži aj ako 
praktický odkladací priestor. [B] 

03



ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVO
ČAKÁ PRED DVERAMI.

01 DISK Z ĽAHKEJ ZLIATINY „CANYON“ 
Radosť z objavovania sa začína už pred nastúpe-
ním. Disky z ľahkej zliatiny formátu 17 palcov s 
rafi novaným dizajnom lúčov avizujú sebavedomý 
výstup modelu CrossPolo. [CP]

01 NÁPIS „CROSS POLO“ Na zadných 
dverách upozorňuje fóliový nápis „CROSS POLO“ 
na špeciálnu výbavu vozidla. [CP]

01 OBKLADY KAROSÉRIE CROSS
Okrem podvozka so zvýšenou svetlo výškou o cca 
15 mm sú to predovšetkým čierne plastové obklady 
karosérie na lemoch blatníkoch, prahoch a dverách, 
ktoré modelu CrossPolo dodávajú výrazný vzhľad 
off road. [CP]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,6 – 5,0 (kombinovaná), 
emisie CO₂ v g/km: 94 – 115 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A až B. 

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV] sériovo pri CrossPolo [CP]
CrossPolo 42 – 43

CrossPolo už na pohľad dokumentuje radosť so všetkých vašich plánov. S novým lako-
vaním v metalizovanej farbe ORANŽOVÁ HONEY, strieborno lakovanými krytmi 
vonkajších spätných zrkadiel a strieborno eloxovanými pozdĺžnymi lištami strešného 
nosiča už na prvý pohľad ukazuje, že je skutočným dobrodruhom.

01

Naše vozidlá sú sériovo vybavené letnými pneumatikami. V niektorých 
štátoch je v zimnom období zákonom predpísané používanie zimných 
pneumatík M+S alebo celoročných pneumatík. Vás partner Volkswagen 
vám rád poradí pri výbere vhodných pneumatík.



01 INTERIÉR Estetika sa stretáva s funkčnosťou. Okrem 3-ramenného volantu potiahnutého perfo-
rovanou kožou s hliníkovým dekórom je aj rukoväť páky ručnej brzdy a hlavica radiacej páky potiah-
nutá kožou s farebným ozdobným stehom. Mäkký prístrojový panel, pedále v hliníkovom vyhotovení 
a prvky v matnom chróme – ako maska rádia a ovládacích prvkov klimatizácie – zušľachťujú interiér. 
Rovnako komfortné ako praktické je CrossPolo so zásuvkami pod prednými sedadlami, stredovou 
lakťovou opierkou vpredu, asymetricky deleným a sklopným zadným sedadlom a operadlom, klimati-
záciou a palubným počítačom. [CP]

Spotreba paliva v l/100 km: 3,6 – 5,0 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 94 – 115 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A až B. 

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV] sériovo pri CrossPolo [CP]

02 ŠPORTOVÉ SEDADLÁ Komfortné, výškovo 
nastaviteľné predné sedadlá majú na zadnej strane 
operadiel praktické odkladacie kapsy. Dodávajú 
sa s vyobrazenými látkovými poťahmi „Link“ vo farbe 
čierna titan/šedá a niekoľkých ďalších farebných 
kombináciách. [CP]

01

02



Polo dokáže udržiavať odstup od nebezpečenstva, ale so 
zvedavými pohľadmi je to už trocha ťažšie. Pretože výrazné 
dizajnové prvky ako hlavné LED svetlomety, markantné 
nárazníky alebo atraktívne lakovania vzbudzujú pozornosť. 
A každého lákajú nasadnúť. 

IBA PRED POHĽADMI
SA NEVIE OCHRÁNIŤ.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). 
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. 



DORAZIŤ DO CIEĽA.
EŠTE SKÔR AKO VYŠTARTUJETE.

01 TRENDLINE Už v línii výbavy Trendline robí Polo dojem. Aj sedadlá – vpredu výškovo nastavi-
teľné na strane vodiča – upútajú látkovými poťahmi „Grip“ a navyše majú bezpečnostne optimalizo-
vané opierky hlavy. S ďalšími prvkami ako je 3-ramenný volant, dva držiaky na nápoje vpredu, ako 
aj delené sklopné zadné sedadlo a operadlo Polo udáva trend v oblasti komfortu. [S]

02 COMFORTLINE Ešte exkluzívnejšie je Polo v línii vybavenia Comfortline. Tu obraz dotvárajú 
chrómované dekoračné prvky. Vizuálne zušľachťujú kokpit na rukoväti páky ručnej brzdy, združe-
nom prístroji, ako aj na mnohých spínačoch a rozličných povrchoch. V kombinácii s poťahovou lát-
kou „Rail“ na výškovo nastaviteľných sedadlách vpredu, ktoré sú okrem toho vybavené zásuvkami 
pod sedákmi, ako aj na čalúnení dverí a bokov táto línia výbavy zvyšuje nielen komfort ale aj vašu 
vnútornú pohodu. [C]

03 HIGHLINE Línia výbavy Highline vyhovuje aj najvyšším nárokom. Zbadáte to v momente, keď sa usadíte do výškovo nastaviteľ-
ných športových sedadiel vpredu, potiahnutých látkou „Cell“. Kým už od línie výbavy Comfortline sériové osvetlenie priestoru na nohy 
vytvára útulnú atmosféru, 3-ramenný kožený volant s integrovaným chrómovaným prvkom, ako aj rukoväť páky ručnej brzdy a hlavica 
radiacej páky v koži dodávajú interiéru nádych exkluzivity. To opäť výrazne dokumentuje, aké je Polo novátorské. [H]

V Pole nikdy nie je neútulne. Jeho interiér ponúka s tromi 
verziami vybavenia pre každého niečo.

01 02
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Interiér 48 – 49

Na obrázkoch sú niektoré prvky doplnkovej výbavy za príplatok.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované).
Triedy energetickej efektivity: A+ až C. sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]



Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až C.

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel.

Dve veci majú všetky poťahy sedadiel spoločné: kvalitné mate-
riály a nekompromisne kvalitné vypracovanie. Vďaka tomu 
sú sedadlá perfektne chránené pred opotrebovaním – a vy 
sa z nich môžete dlhšie tešiť.

LÁTKA „RAIL“ 
čierna titan  BY¹⁾ [C]

LÁTKA „RACE“/„SAN REMO“ Magnetitšedá 
magnetit-čierna titan-Kristallgrau  OV³⁾ [DV]

LÁTKA „LINK“  
čierna titan-béžová  CK⁴⁾ [S]

LÁTKA „GRIP“ 
čierna titan  BY¹⁾ [S]

LÁTKA „LINK“ 
čierna titan-šedá  CH⁴⁾ [S]

LÁTKA „LINK“ 
čierna titan-modrá  RU⁵⁾ [B]

LÁTKA „CELL“ 
čierna titan  BY¹⁾ [H]

ALCANTARA/KOŽA 
čierna titan-Kristallgrau  OW³⁾ [DV]

LÁTKA „LINK“ 
čierna titan-červená  CG⁴⁾ [S]

ALCANTARA/KOŽA 
čierna titan  BY²⁾ [DV]

POŤAHY SEDADIEL

Po ťahy sedadiel 50 – 51
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

 1 ) Nie pre CrossPolo a Polo BlueMotion.
2) Nie pre Polo BlueMotion.

3) Iba pre Polo R-Line „Interier“ paket.
4) Iba pre CrossPolo.

5) Iba pre Polo BlueMotion.



Náročné spôsoby lakovania, ktoré používa Volkswagen, 
vyhovujú najvyšším nárokom a vášmu vozidlu poskytujú 
spoľahlivú protikoróznu ochranu počas celej doby životnosti.

LAKY

ČERVENÁ FLASH
základný lak  D8D8²⁾ [DV]

STRIEBORNÁ REFLEX
metalizovaný lak  8E8E⁵⁾ [DV]

BÉŽOVÁ TITANIUM
metalizovaný lak  0N0N⁴⁾ [DV]

BIELA PURE
základný lak  0Q0Q¹⁾ [DV] 

ŠEDÁ URANO
základný lak  5K5K²⁾ [S]

MODRÁ SILK
metalizovaný lak  2B2B²⁾ [DV]

ŠEDÁ PEPPER
metalizovaný lak  U5U5²⁾ [DV]

BIELA ORYX
lak s perleťovým efektom  0R0R¹⁾, ³⁾ [DV]

ČERVENÁ SUNSET
metalizovaný lak  6K6K²⁾, ³⁾ [DV]

MODRÁ CORNFLOWER
základný lak  D7D7 ¹⁾, ³⁾ [DV]

MODRÁ CLEAR WATER
metalizovaný lak  P4P4⁶⁾ [DV]

ORANŽOVÁ HONEY
metalizovaný lak  4V4V⁴⁾ [DV]

HNEDÁ TOFFEE
metalizovaný lak  4Q4Q²⁾ [DV]

Č IERNA DEEP
lak s perleťovým efektom  2T2T¹⁾ [DV]

Č IERNA
základný lak  A1A1²⁾, ³⁾ [DV]

Laky 52 – 53
sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby lakov.

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až C.

 1 ) Nie pre CrossPolo a Polo BlueMotion.
2) Nie pre CrossPolo a Polo BlueMotion.

3) Nie pre paket Polo R-Line „Exterier“.
4) Iba pre CrossPolo.

5) Nie pre CrossPolo.
6) Iba pre Polo BlueMotion.



KOMBINÁCIE

Symboly vedľa poťahov sedadiel indikujú, ktoré poťahy sú k dispozícii sériovo a ktoré za príplatok. Usporiadanie tabuľky znázorňuje, či sa určitý lak dodáva sériovo, ako zvláštna výbava alebo nie je k dispozícii (–). 

1 ) Nie pre CrossPolo a Polo BlueMotion.  2) Nie pre CrossPolo a Polo BlueMotion.  3) Nie pre paket Polo R-Line „Exterier“.  4) Iba pre CrossPolo.  5) Nie pre CrossPolo.  6) Iba pre Polo BlueMotion.

Poťahy sedadiel Koberec Prístrojový panel 
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Látka „Grip“ [S]

čierna titan/BY čierna čierna titan DV S DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Látka „Rail“ [C] [DV]

čierna titan/BY čierna čierna titan DV S DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Látka „Cell“ [H] [DV]

čierna titan/BY čierna čierna titan DV S DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Sitzbezug Alcantara/Lederoptik [DV]

čierna titan/BY čierna čierna titan F DV DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Sitzbezug Alcantara/Lederoptik [DV]  Iba pre CrossPolo.
čierna titan/BY čierna čierna titan DV – – – S DV – – DV DV DV – – DV DV

Látka Race/mikrovlákno San Remo na športové sedadlá [DV]  Iba pre paket Polo R-Line „Interier“.
šedá magnetit-čierna titan-šedá krištáľ/OV čierna čierna titan DV S DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Alcantara/koža na športové sedadlá [DV]  Iba pre paket Polo R-Line „Interier“.
čierna titan-Kristallgrau/OW čierna čierna titan DV S DV DV DV – DV DV – DV DV – DV DV DV

Látka „Link“ [S]  Iba pre CrossPolo.
čierna titan-červená/CG čierna čierna titan DV – – – S DV – – – DV DV – – DV DV

čierna titan-šedá/CH čierna čierna titan DV – – – S DV – – DV DV DV – – DV DV

čierna titan-béžová/CK čierna čierna titan DV – – – S DV – – DV DV DV – – DV DV

Látka „Link“ [S]  Iba pre Polo BlueMotion.
čierna titan-modrá/RU čierna čierna titan S – DV – DV – DV – – – DV DV – – –

Autostadt 54 – 55

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky údaje o výbave a technické údaje 
sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase zadania do tlače. O možných odchýlkach špecific-
kých pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 4MOTION® je registrovaná ochranná značka 
Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tomto dokumente 
nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoloč-
nosti Volkswagen AG. Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky 

zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho part-
nera Volkswagen, na www.volkswagen.de a na bezplatnom telefónnom čísle v Nemeckej spolkovej republike 0800 – VOLKSWAGEN 
(0800 – 86 55 79 24 36).

Spotreba paliva v l/100 km: 3,4 – 5,1 (kombinovaná), emisie CO₂ v g/km: 88 – 116 (kombinované). Triedy energetickej efektivity: A+ až C.

sériová výbava/Trendline [S] sériovo pri Comfortline [C] sériovo pri Highline [H] doplnková výbava [DV]

Mesto automobilov – svet zážitkov pre celú rodinu.
Urobte si výlet do sveta mobility. Pre vás alebo celú vašu rodinu sa výlet môže stať nezabudnuteľným 
zážitkom: v Meste automobilov, v servisnej a komunikačnej základni koncernu Volkswagen vo Wolfs-
burgu. Vychutnajte si najrôznejšie atrakcie na lagúne s plochou 25 ha. Pri vašej ceste svetom mobility 
spoznáte rozličné značky koncernu Volkswagen v pavilónoch určených pre každú značku zvlášť. 
Objavíte, ako funguje motor, v dome času vystopujete automobilové míľniky, prekvapí vás, ako si deti 
pri hre urobia svoj detský vodičský preukaz. Na prehliadke dielní v pracovných hodinách môžete 
celkom z blízka zažiť jednotlivé postupy pri výrobe automobilu. Vyskúšajte si terén alebo absolvujte 
úsporný a bezpečnostný tréning. Potúlajte sa v rozľahlom parku a vychutnajte si kulinársku ponuku 
 rôznych reštaurácií pod správou Mövenpicku. Doprajte si trochu luxusu a nechajte sa rozmaznávať 
servisom 5 – hviezdičkových hotelov – Superior, The Ritz-Carlton, Wolfsburg. Mimochodom, pred-
nedávnom bol Sven Elverfeld, šéfkuchár spoločnosti AQUA, vyznamenaný riaditeľom spoločnosti 
Michelin treťou hviezdou. Svet Mesta automobilov sa vám otvára.

Záruka kvality. 
Volkswagen vám poskytne nad rámec zákonnej záruky dvojročnú záruku Volkswagen na všetky 
nové automobily, tri roky záruku na lak a karosériu a dvanásťročnú záruku na prehrdzavenie.

Garancia mobility.
Bezplatnú pomoc 24 hodín denne vám poskytneme na tel. číslach: 0800 115 184, +421 2 49 20 59 53.

OBJAVTE AUTOMOBILOVÝ SVET
VOLKSWAGEN.



Polo WRC 56 – 57

Polo R [!] WRC obhájil svoj titul majstra sveta z roku 2013 aj v roku 2014. 
Je jedno, či sneh, štrk alebo bahno, horúčava Austrálie, ľadový chlad Švédska – 
nič ho nedokázalo zastaviť. Bravúrne absolvoval 18 000 km cez 13 štátov 
a v  najťažšom testovacom programe sveta došiel ako prvý do cieľa. Preto 
každé Polo, ktoré opúšťa náš výrobný závod, s hrdosťou nesie na zadnej 
časti plaketu víťaza WRC. 

AJ NA PRETEKOVEJ TRATI
EXTRA TRIEDA.



425.1222.03.76 • Vytlačené v Nemecku
Zmeny vyhradené • Vydanie: Október 2014
www.volkswagen.sk

Váš partner Volkswagen

Polo


