Nové Polo

Skutečný magnet pro oči.
Nové Polo Vás ochrání. Je totiž vybaveno ještě více bezpečnostními
asistenty než předchozí model a má přehled téměř o všem, co se okolo
Vás děje. Přitom je však centrem zájmu svého okolí. Důvodem je zcela
nový design se sníženou boční linií, dynamickými rysy a nově navrženými
světlomety. A platí to při každé jízdě.

Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO Sériová výbava pro beats
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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Exteriér
01 Jedinečným dojmem zapůsobí nově modelovaná zadní partie se svou tornádovou linií. Výrazné designové
rysy se táhnou od předních blatníků přes dveře (karoserie je v rámci sériové výbavy pětidveřová) a vzadu přes
dveře zavazadlového prostoru. Vytváří tak čisté kontury, které jsou projevem ryzí dynamiky. K celkovému
výraznému vzhledu patří kromě nových světlometů také světla pro denní svícení tvořená LED diodami s automatickým zapínáním a osvětlení panelu poznávací značky z LED diod. S
02 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Pamplona“ s pěti zdvojenými paprsky lakovaná ve stříbrné barvě
„Adamantium“ nebo „Glam“ doplňují atraktivní design a dodávají novému vozu Polo sportovní vzhled. SO
03 Nové Polo je výrazné a sportovní. Nově navržená přední partie působí díky dlouhé kapotě motoru dynamičtějším dojmem a horizontálně vedené linie ji opticky rozšiřují. Volitelné nově tvarované LED světlomety
se světly pro denní svícení jsou pak dokonale včleněny do celkové dynamické kompozice. S

02

03

01
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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Perfektní vzhled.
Perfektní výhled.
Ještě více je toho k vidění uvnitř nového vozu Polo. Například nový
volitelný digitální panel Active Info Display¹⁾ s úhlopříčkou 26 cm
(10,25 palce) nebo nově navržený interiér s moderním designem. Vždy
je na co se dívat, a to i v případě, že venku není nic zajímavého.

01

01 Užijte si ty nejlepší výhledy: Díky panoramatickému výklopnému/posuvnému střešnímu oknu¹⁾ máte volný
výhled na nebe. Dovnitř pak proudí blahodárné sluneční paprsky a příjemný čerstvý vzduch. SO
02 Interiér nového vozu Polo Vám nabízí komfortní výbavu: Osvětlení „Ambiente“ zajistí díky zářícím dekorům v různých barvách – jako např. v oranžové „Energetic“¹⁾ – působivou atmosféru, kterou můžete ještě zesílit.
Spousta místa nad hlavou i pro nohy všech cestujících je příjemná zejména při cestování na dlouhé vzdálenosti.
A aby baterie Vašeho chytrého mobilního telefonu nebyla bez energie, můžete pro její nabíjení využít indukční
nabíječku, která je součástí výbavy na přání. SO
1) Bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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Konektivita
01 Analogové přístroje patří minulosti. Díky digitálnímu panelu přístrojové desky Active Info Display¹⁾ získáte
mnohem více informací než jen aktuální rychlost a stav paliva v nádrži. Vy sami určíte, zda na celé ploše displeje bude zobrazována navigační mapa, informace o hudebním médiu nebo tachometr v digitální podobě. SO

02

03

02 Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect²⁾ v sobě zahrnuje tři inovativní technologie – MirrorLink®, Apple
CarPlay™ a Android Auto™ od Googlu, díky nimž může být displej Vašeho chytrého mobilního telefonu paralelně zobrazován na dotykové obrazovce infotainment systému. Jejím prostřednictvím tak můžete i v průběhu
jízdy jednoduše, bezpečně a pohodlně ovládat nejdůležitější funkce Vašeho chytrého mobilního telefonu, jako
jsou telefonování, zprávy nebo hudba. SO
03 Díky službám Car-Net „Guide & Inform“³⁾ najdete zajímavé nové cíle, nejbližší volná parkovací místa nebo
čerpací stanici s nejvýhodnějšími cenami pohonných hmot ve Vašem okolí. Kromě toho získáte také nejaktuálnější dopravní informace s nabídkou možností, jak se vyhnout potenciálním dopravním komplikacím, nebo
aktuální zprávy přímo z internetu. SO
04 Je-li Vaším cílem optimální trasa jízdy, navigační systém „Discover Media“ Vám ji pomůže najít, a navíc se
přitom vyhne dopravním zácpám. Kromě barevného dotykového TFT displeje s přibližovacím senzorem je vybaven předinstalovanými navigačními mapami Evropy. SO
05 Nabíjecí kabel můžete nechat doma. Váš mobilní telefon lze totiž nabíjet bezdrátově přímo v automobilu.
Stačí, když jej pouze uložíte do přední odkládací přihrádky Vašeho vozu Polo. Indukční nabíjení zajistí dodávku
energie pro akumulátor telefonu, a to bez rušivého detailu, který představuje nabíjecí kabel. Nezbytným předpokladem je, že Váš telefon musí podporovat standard Qi. SO

04

01

1) Bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
2) Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo navigačním systémem „Discover Media“, resp. „Discover Pro“. Car-Net
App-Connect zahrnuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ a Android Auto™. Technologie Apple CarPlay™ a Android Auto™ nejsou
v České republice podporovány. Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect je v současnosti podporováno již mnoha modely chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro zajištění široké podpory a zrychlení implementace
technologií Car-Net App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na
internetové adrese www.volkswagen.de/mobiltelefon.
3) Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ nebo
„Discover Pro“. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi
hotspot. Alternativně je možné využít také volitelný přístupový bod CarStick a separátní SIM kartu, která umožňuje datové přenosy. Mobilní
služby online Car-Net „Guide & Inform“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních služeb online Car-Net
„Guide & Inform“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Využívání
mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má
po převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. Dostupnost služeb Car-Net
„Guide & Inform“ se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání
smlouvy měnit. Bližší informace o mobilních službách online Car-Net „Guide & Inform“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net
nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.
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Dekor oranžová „Energetic“, který je na obrázcích 01 a 05 bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO Sériová výbava pro beats
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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Asistenční systémy
01 Vaše nové Polo Vám pomůže při změně jízdního pruhu i při vyjíždění z parkovacího místa. „Blind Spot senzor“ Vás prostřednictvím LED signalizace v příslušném vnějším zpětném zrcátku varuje v případě, že se v tzv. „mrtvém úhlu“ nachází
jiný automobil.¹⁾ Jestliže i přesto zapnete blinkr, začne LED signalizace blikat
a upozorňuje na nebezpečí. SO
02 Parkovací asistent „Park Assist“ navede Vaše nové Polo automaticky do
podélných i příčných parkovacích mezer; z podélných parkovacích míst dokáže
následně také vyjet.¹⁾ Vy přitom ovládáte pouze pedály plynu, brzdy a spojky. Ani
těsná parkovací místa tak již nepředstavují žádný problém. SO

01

02

03 V případě, že nastane nepředvídatelná situace, pomůže Vám systém sledování
odstupu „Front Assist“ včetně systému nouzového brzdění City s rozpoznáváním
chodců. Hrozí-li kolize s vpředu jedoucím vozidlem nebo je rozpoznán chodec,
který náhle vstoupil do jízdní dráhy, systém Vás varuje.¹⁾ V mimořádně kritických
situacích Vás systém podporuje při brzdění. S
04 Zejména v husté dopravě musíte permanentně reagovat na řidiče ostatních
vozidel. V takovém případě Vám pomůže adaptivní tempomat ACC. Po aktivaci
prostřednictvím stisku tlačítka automaticky udržuje odstup od vpředu jedoucího
vozidla¹⁾, a to až do Vámi zadané maximální rychlosti²⁾. Systém automaticky zrychluje v případě, že dojde ke zvětšení odstupu, nebo naopak brzdí, dojde-li k jeho
zmenšení. V kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG může systém automobil brzdit až do úplného zastavení. SO
05 Představte si, že Vás při monotónní jízdě začíná pomalu zmáhat únava. Křečovitě držíte volant a ovládáte ho trhavými pohyby. Jestliže systém sledování únavy
zaregistruje toto atypické chování, doporučí Vám přestávku na odpočinek.¹⁾ H
1) V rámci možností daných systémem.
2) Až do rychlosti 210 km/h.

03
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Zvuk s puncem.
Na každé dobré párty je někdo, kdo se stará o perfektní hudbu. Na silnici
tuto úlohu přebírá nové Polo beats. Jeho audiosystém „beats“ s výkonem 300 wattů Vám vždy zprostředkuje vynikající zážitek z poslechu
hudby, kterou můžete vnímat nejenom sluchem, ale také zrakem. Nezaměnitelná značka „beats“ má totiž i svou estetickou dimenzi, která představuje punc kvality.
01 Všude, kde se objeví, vyvolá nadšení: Dvoubarevné samolepicí fólie¹⁾, které
jsou stranově lehce přesazené, akcentují vnější vzhled Vašeho nového vozu Polo
beats. Úzký pruh fólie – na obrázku v červené barvě „Flash“ – a široký pruh
z matné transparentní fólie probíhají přes kapotu motoru a střechu. B
1) Dekorační fólie mohou po jednom až třech letech – v případě, že jsou vystaveny intenzivnímu slunečnímu
záření, nebo již po jednom roce – v místech s horkým klimatem, vykazovat známky opotřebení a stárnutí.
Po dlouhodobé aplikaci fólie může po jejím odstranění vzniknout rozdíl v barevném odstínu laku mezi místy,
která byla zakryta fólií, a ostatními plochami karoserie.

01
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04 Zůstaňte jen v klidu sedět. Sportovní sedadla
v designu „beats“ jsou nejenom pohodlná, ale zajišťují také dobré držení těla a jsou šetrná k Vašim
zádům. Čalouněná jsou odolnou látkou „Tracks 2“
v barvě „Aqua Graphite“ a doplněna nápadným
logem „beats“ na horní části opěradel. B
05 Interiér navozuje příjemné pocity: Již při nastupování Vám padnou do oka nástupní prahové lišty
s logem „beatsaudio“. Přední sportovní sedadla pak
mají logo „beatsaudio“ v reliéfní podobě na horních
částech opěradel. Detailem, který na sebe poutá
pozornost, jsou také dekory v provedení „Velvet Red“.
V souladu s designem značky jsou rovněž reproduktory doplněny logem „beats“ a koberce jsou zdobeny
barevnými dvojitými švy. B

02

02 Díky své nové zadní partii, tmavě červeným zadním světlům a krytům vnějších zpětných zrcátek lakovaným v odlišné barvě přináší nové Polo beats do
života svěží elán a barvu. Výrazné designové linie,
které se táhnou od předních bočních dílů okolo celého
vozu Polo beats, tvoří čisté kontury a dodávají vozu
jedinečnou dynamiku. B
03 Beats je symbolem dokonalosti. Stylové logo na
novém voze Polo beats odkazuje na jeho srdce, kterým je audiosystém „beats“. Součástí jeho výbavy
je osmikanálový zesilovač pro vysokotónové, hlubokotónové a širokopásmové reproduktory s celkovým
výkonem 300 wattů. Pro zajištění komplexního
sytého zvuku a správné podání basů je v zavazadlovém prostoru pod podlahou vedle prohlubně pro
rezervní kolo integrován subwoofer. B

03
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Motory

Benzinové motory

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou:
město/mimo město/kombinovaný provoz
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
město/mimo město/kombinovaný provoz
Emise CO₂ – kombinace (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou:
s dvouspojkovou převodovkou DSG:

Potahy sedadel

48 kW (65 k) TSI

55 kW (75 k) TSI

70 kW (95 k) TSI

5stupňovou
6,0–5,9/4,1/4,8–4,7
–
–

5stupňovou
6,0–5,9/4,1/4,8–4,7
–
–

5stupňovou
5,6–5,5/3,9–3,8/4,5–4,4
7stupňovou
5,8–5,7/4,1–4,0/4,7–4,6

110–108
–

110–108
–

103–101
107–105

B
–

B
–

B
B

1) Uvedené hodnoty byly získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží
pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva,
ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby,
pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou
tak kromě počasí a podmínek v dopravě ovlivnit spotřebu paliva i výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se
lišit v závislosti na zvoleném formátu pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na
měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání
na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie nebo na adrese www.dat.de.

2) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich pohotovostní hmotnosti. Automobily, které dosahují průměrných hodnot, jsou zařazeny do třídy D. Vozidla, jež dosahují lepších hodnot, než je aktuální průměr, jsou klasifikována do třídy A+, A, B nebo C,
a ta, jejichž hodnoty jsou horší než současný průměr, jsou zařazena do třídy E, F nebo G.
Údaje o výkonu a spotřebě paliva předpokládají použití benzinu s oktanovým číslem 95 podle normy DIN EN 228. Při provozu je v zásadě možné
použít bezolovnatý benzin s oktanovým číslem 95 s maximálním podílem etanolu do 10 procent. Podrobné informace o kompatibilitě paliva E10
najdete na www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.
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Látkové potahy „Basket“ titanově černá EL S
Látkové potahy „Slash“ titanově černá/šedá „Ceramique“ EL C
Látkové potahy „Slash“³⁾ šedá „Ceramique“ EN SO
Látkové potahy „Tracks 2“ ⁴⁾ „Aqua Graphite“/červená „Velvet“ 23 B
Látkové potahy „Tracks 2“ titanově černá/šedá „Ceramique“ FJ H
Látkové potahy „Tracks 2“³⁾ šedá „Ceramique“ FK SO
Látkové potahy „Tracks 2“ ⁵⁾ titanově černá/modrá „Reef“ KX SO
Látkové potahy „Tracks 2“⁵⁾ titanově černá/oranžová „Energetic“ KY
Potahy microfleece „ArtVelours“³⁾ titanově černá EL SO
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SO

3) Budou v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
4) Dodávají se pouze pro nové Polo beats.
5) Dodávají se pouze pro paket „Dekor“ pro linii výbavy Highline.
Budou v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit krásu
a příjemnost čalounění ani sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují
základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.

Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO Sériová výbava pro beats
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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Laky

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

Bílá „Pure“¹⁾ základní lak 0Q SO
Šedá „Urano“ ¹⁾ základní lak 5K S
Černá ¹⁾, ²⁾ základní lak A1 SO
Modrá „Reef“ ¹⁾, ²⁾ metalický lak 0A SO
Oranžová „Energetic“ ¹⁾ metalický lak 4M SO
Stříbrná „Ivory“ ¹⁾, ²⁾ metalický lak 6N SO
Stříbrná „Reflex“ ¹⁾ metalický lak 8E SO
Červená „Flash“ základní lak D8 SO
Béžová „Pale Copper“ ¹⁾, ²⁾ metalický lak J7 SO
Stříbrná „White“ metalický lak K8 SO
Šedá „Limestone“ ¹⁾, ²⁾ metalický lak Z1 SO
Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO

1) Nedodává se pro nové Polo beats.
2) Bude v nabídce později. Informujte se prosím u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.
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Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO Sériová výbava pro beats
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 101 do 110; energetická třída B.
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14palcová ocelová kola²⁾ S
15palcová ocelová kola²⁾ C
15palcová kola z lehké slitiny „Salou“²⁾ H
15palcová kola z lehké slitiny „Sassari“²⁾ SO
15palcová kola z lehké slitiny „Seyne“²⁾ SO
16palcová kola z lehké slitiny „Las Minas“²⁾ SO
16palcová kola z lehké slitiny „Las Minas“²⁾ SO
16palcová kola z lehké slitiny „Torsby“ B
17palcová kola z lehké slitiny „Pamplona“ SO
17palcová kola z lehké slitiny „Pamplona“ SO
17palcová kola z lehké slitiny „Bonneville“, Volkswagen R

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Více informací
získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena příplatkovou výbavou. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny vyhrazeny. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® a TSI® –
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při
splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese
www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36),
která je v rámci Německa bezplatná.

