Noul Polo.

Atrage toate privirile.
Noul Polo are grijă de dumneavoastră din toate punctele de vedere. Dispunând de și mai multe sisteme de asistență decât modelul precedent,
Polo este „atent“ la aproape tot ceea ce se întâmplă în jurul mașinii.
Deși, cel mai interesant este chiar el însuși, cu designul său nou, cu linia
profilului coborâtă, cu contururi dinamice și faruri cu design nou.
În fiecare călătorie.

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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Exterior
01 Noua parte din spate a modelului vă va impresiona, nu în ultimul rând datorită așa-numitei linii Tornado:
această linie marcantă de design începe la aripile din față și se continuă peste cele patru portiere incluse în
dotarea standard și ajunge până pe hayonul mașinii. Astfel creează contururi clare, care emană un dinamism
progresiv aparte. Alura marcantă se datorează, de asemenea, farurilor cu design nou, dar și luminilor de zi cu
LED cu funcția automată de reglare a luminilor de drum. S
02 Jantele din aliaj ușor de 17 inchi „Pamplona“ cu cinci spițe duble și finisaj Adamantium Silver sau Glam
Silver desăvârșesc designul atractiv și îi conferă noului dumneavoastră Polo un aspect sportiv. SO
03 Noul Polo este sportiv și are o personalitate puternică. Partea frontală nouă pare și mai dinamică, datorită
capotei alungite a motorului, iar liniile orizontale îi conferă și mai multă lățime vizuală. Farurile noi cu lumini de
zi cu LED, se încadrează perfect în limbajul formelor aplicat întregii mașini. S

02

03

01

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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A vedea bine.
Și a fi bine văzut.
La bordul noului Polo sunt multe de văzut. De exemplu, datorită noului
afișaj Active Info Display¹⁾ cu diagonala de 26 cm, disponibil opțional,
precum și a interiorului cu design modern.

01

01 Savurați perspectivele deosebite: cu plafonul panoramic¹⁾ rabatabil și glisant beneficiați de panorame
încântătoare spre exterior, iar la interior, de mângâierea plăcută a razelor de soare și de aer proaspăt. SO
02 Interiorul noului Polo vă oferă dotări care asigură un nivel foarte ridicat de confort: iluminarea ambientală
generează atmosfera optimă pentru a vă simți bine la bordul mașinii. Acesta este accentuat de inserțiile decorative strălucitoare, de diferite culori, ca de exemplu Energetic Orange¹⁾. Spațiul generos de la nivelul capului și
al picioarelor este confortabil, mai ales la drum lung. Iar pentru ca bateria telefonului să nu se golească niciodată, puteți opta și pentru sistemul de încărcare inductivă. SO
1) Intră mai târziu în producție. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.
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Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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Conectivitate
01 Sistemele analogice sunt de domeniul trecutului. Cu Active Info Display¹⁾ veți beneficia de avantajele unui
computer multifuncțional de bord care vă va oferi informații mult mai avansate decât doar viteza și nivelul
combustibilului din rezervor. Puteți opta pentru afișarea hărții de navigație pe întregul ecran, pentru modul de
afișare Media sau puteți pune accent pe turometru. Dumneavoastră decideți ce și cum doriți să vedeți. SO

02

03

02 Car-Net App-Connect²⁾ – trei tehnologii inovatoare cu care puteți transfera conținutul smartphone-ului pe
touchscreen-ul sistemului multimedia al mașinii: MirrorLink®, Apple CarPlay™ și Android Auto™ de la Google.
Aveți posibilitatea de a folosi, în timp ce conduceți, cele mai importante funcții ale smartphone-ului dumneavoastră, precum cele de telefonie, cele pentru știri și muzică: simplu sigur și confortabil, prin intermediul display-ului sistemului multimedia de pe consola centrală. SO
03 Cu serviciile Guide & Inform³⁾ găsiți destinații interesante, locuri de parcare din apropiere sau stația de alimentare la care puteți ajunge cel mai rapid. De asemenea, obțineți informații actuale din trafic, cu funcția de
recomandare a rutelor de ocolire a ambuteiajelor sau aflați știrile de pe internet. SO
04 Dacă ținta dumneavoastră este drumul cel mai scurt, sistemul de navigație Discover Media vă ajută să îl
găsiți și să evitați ambuteiajele. Alături de ecranul TFT, acest sistem oferă, de asemenea, material cartografic
instalat pentru Europa și un touchscreen cu senzori de proximitate. SO
05 Puteți să lăsați acasă cablul de încărcare. Pentru că acum puteți să încărcați telefonul mobil fără cablu, în
mașină. Trebuie doar să-l așezați în compartimentul special de depozitare al noului dumneavoastră Polo. Sistemul
de încărcare inductivă asigură baterii mereu pline, fără încurcături de cabluri. Este doar necesar ca telefonul
dumneavoastră să suporte standardul Qi. SO

04

01

1) Intră mai târziu în producție. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.
2) Disponibil exclusiv în combinație cu sistemul radio „Composition Media“ sau sistemul de navigație „Discover Media“. Car-Net „App-Connect“
cuprinde tehnologiile MirrorLink™, Apple CarPlay™ și Android Auto™. Disponibilitatea acestor tehnologii poate diferi de la o țară la alta. Car-Net
„App-Connect“ este suportat deja de numeroase telefoane mobile și Volkswagen colaborează strâns cu producători mari de smartphone pentru a
încuraja larga răspândire a tehnologiilor Car-Net „App-Connect“. Informații actuale cu privire la compatibilitatea telefoanelor mobile noi, respectiv
disponibile deja pe piață, găsiți la www.volkswagen.de/mobiltelefon
3) Utilizarea serviciilor on-line mobile Car-Net „Guide & Inform“ este posibilă exclusiv cu dotarea opțională „Discover Media“. De asemenea, aveți
nevoie de un dispozitiv mobil (de ex. un smartphone), care are capacitatea de a funcționa ca hotspot WiFi mobil. Ca alternativă puteți utiliza CarStick-ul opțional și o cartelă SIM cu opțiune de date. Serviciile Car-Net „Guide & Inform“ sunt disponibile doar cu un contract existent sau cu unul
nou de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă și doar în raza de acoperire a respectivei rețele de telefonie mobilă.
În funcție de tarifele dumneavoastră pentru serviciile de telefonie mobilă, atunci când recepționați pachete de date prin intermediul internetului,
pot fi generate costuri adiționale - mai ales în străinătate (de ex. taxe de roaming). Având în vedere volumul de date necesar pentru utilizarea serviciilor online mobile Car-Net „Guide & Inform“, vă recomandăm în mod expres să încheiați cu furnizorul dumneavoastră de telefonie mobilă un contract
cu un abonament pentru traficul nelimitat de date! Pentru utilizarea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“, trebuie încheiat un contract separat cu
Volkswagen AG. Clientul are la dispoziție 90 de zile de la livrarea autovehiculului pentru a înregistra autovehiculul pe www.volkswagen.com/car-net.
Disponibilitatea serviciilor Car-Net „Guide & Inform“ poate diferi de la o țară la alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală
agreată și pot fi supuse unor modificări de conținut. Mai multe informații cu privire la Car-Net Guide & Inform vă sunt puse la dispoziție pe
www.volkswagen.com/car-net și vă pot fi oferite de către distribuitorul dumneavoastră Volkswagen; informații cu privire la costurile serviciilor
de telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.

05

Decorul Energetic Orange prezentat în imaginile 01 și 05 va intra în producție mai târziu. Distribuitorul Dvs. autorizat Volkswagen vă poate oferi mai multe informații în această privință.
Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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Sisteme de asistență

01 Noul dumneavoastră Polo vă ajută să schimbați banda sau să ieșiți din parcare.
Cu senzorul Blind Spot, imediat ce în unghiul mort apare un alt autovehicul, șoferul este avertizat de potențialul pericol de luminile LED din oglinda exterioară de
pe partea respectivă.¹⁾ Dacă șoferul acționează totuși semnalizarea, respectivul
LED începe să lumineze intermitent, pentru a atrage și mai mult atenția asupra
pericolului. SO
02 Asistentul pentru parcare „Park Assist“ are capacitatea de a direcționa mașina
automat pe locurile de parcare paralele și pe cele perpendiculare și poate manevra
mașina la ieșirea de pe locurile de parcare paralele.¹⁾ Dumneavoastră trebuie doar
să accelerați, să controlați ambreiajul și să frânați. Astfel, chiar și locurile de parcare strâmte nu mai constituie nicio problemă. SO
03 În cazul în care se întâmplă ceva neprevăzut, vă ajută sistemul de monitorizare
a vecinătății „Front Assist“, cu funcție City de frânare de urgență și funcție Pedestrian Monitoring. Dacă sistemul identifică o situație în care ar putea interveni o
coliziune sau dacă este detectat un pieton care trece prin fața mașinii, veți fi avertizat.¹⁾ Iar în situații foarte riscante, sistemul vă ajută să frânați. S

01

02

04 Mai ales în traficul aglomerat, trebuie să reacționați în permanență la ceilalți
participanți la trafic. În astfel de cazuri, vă susține funcția automată de reglare a
distanței ACC. Aceasta poate fi activată prin acționarea butonului corespunzător și
menține automat distanța față de autovehiculul care se deplasează în fața dumneavoastră.¹⁾ De asemenea, păstrează viteza maximă pe care ați selectat-o dumneavoastră.²⁾ Dacă distanța se mărește sau se reduce, sistemul frânează sau accelerează automat. Cu transmisia automată DSG, autovehiculul poate chiar frâna
automat până la oprirea completă. SO
05 Imaginați-vă că încet, încet, obosiți conducând pe un drum monoton. Țineți
volanul fix și îl mișcați doar brusc când trebuie să virați. Dacă detectorul de oboseală identifică o astfel de conduită caracteristică oboselii, vă recomandă să faceți
o pauză, emițând un semnal.¹⁾ H
1) Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se
impune ca șoferul să conducă preventiv și cu atenție.
2) Până la max. 210 km/h.

03

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.

04

Dotare standard beats

B

05

Noul Polo - Sisteme de asistență

11

Sound: check.
La orice petrecere bună, cineva se ocupă de sunet. Pe șosea, această
sarcină este preluată de noul Polo beats. Cu sistemul său puternic de
sunet „beats“, de 300 de wați, vă veți bucura oriunde de experiențe
sonore excelente. Ceea ce nu puteți doar auzi, ci puteți și vedea, deoarece
însemnele sale inconfundabile „beats“ rafinează și designul: check.

01 Oriunde apare, produce încântare: folia în două nuanțe¹⁾ aplicată pe exteriorul
noului Polo beats îi conferă un design marcant. Banda îngustă de pe folie, în imagine cu nuanța Flash Red și banda transparentă și mată sunt aplicate de pe capota
motorului, până pe plafonul mașinii. B
1) Foliile decorative pot prezenta urme de uzură sau învechire după 1 sau 3 ani, sau chiar din primul an de utilizare în zonele geografice foarte calde, ca urmare a influenței razelor solare directe. Dacă folia decorativă rămâne
mai mult timp aplicată pe automobil, pot apărea diferențe vizibile între suprafața care a fost protejată de folie
și suprafața a cărei vopsea nu a fost acoperită de folie.

01

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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04 Veți dori să savurați cât mai mult timp posibil
interiorul: pentru că scaunele sport cu design „beats“
nu sunt doar confortabile, ci oferă și un sprijin sănătos spatelui. Tapițeria este cusută din material textil
rezistent „Tracks 2“ nuanța Aqua Graphite și atrage
atenția cu emblema „beats“ de pe spătar. B
05 Interiorul asigură cele mai bune „vibe-uri“: încă
de când deschideți portierele, vă întâmpină pragurile
ușilor cu emblema „beatsaudio“. Scaunele sport din
față poartă aceeași emblemă imprimată pe spătare.
Inserțiile decorative Velvet Red, de asemenea, atrag
privirile. Același look specific marchează și difuzoarele
cu emblema „beats“ și covorașele cu cusătură colorată dublă. B

02

02 Grație noului design posterior, a blocurilor optice
spate roșii închis și a carcaselor exterioare vopsite
într-o nuanță evidențiată, noul Polo beats va aduce
avânt și culoare în cotidianul dumneavoastră. Linia
marcantă de design, care curge de la aripile din față și
până în spatele noului Polo beats, desenează contururi clare și deosebit de dinamice. B
03 Emblema rafinată de pe noul Polo beats este un
indiciu evident al atracției sale principale: sistemul
de sunet „beats“. Acesta dispune de un amplificator
cu 8 canale pentru difuzoarele de înalte, joase și
de bandă largă și oferă o putere totală de 300 de
wați. Sunetul plin și bașii optimi sunt asigurați de
subwoofer-ul integrat sub podeaua portbagajului,
lângă spațiul roții de rezervă. B

03
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Motoare
Motoare pe benzină

Consum combustibil, l/100 km¹⁾
cu transmisie manuală:
urban/extraurban/mixt
cu transmisie automată DSG:
urban/extraurban/mixt
Emisii de CO₂ mixt, g/km¹⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:
Clasa de eficiență²⁾
cu transmisie manuală:
cu transmisie automată DSG:

Tapițerii
48 kW (65 CP)

55 kW (75 CP) TSI

70 kW (95 CP) TSI

5 trepte
6,0–5,9/4,1/4,8–4,7
–
–

5 trepte
6,0–5,9/4,1/4,8–4,7
–
–

5 trepte
5,6–5,5/3,9–3,8/4,5–4,4
7 trepte
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) Valorile indicate sunt determinate conform procedeelor de măsurare impuse de lege. Informațiile nu se referă la un singur autovehicul și nu sunt
parte a ofertei, ci servesc exclusiv pentru compararea între diferitele tipuri de autovehicule. Consumul de combustibil și emisiile de CO₂ ale unui
autovehicul nu depind doar de eficiența utilizării combustibilului prin intermediul tehnologiei autovehiculului, ci sunt influențate și de modul în
care autovehiculul este condus și de alți factori care nu sunt de natură tehnică (de ex. condiții de mediu). Dotările și accesoriile adiționale (componente suplimentare, anvelope etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului, ca de exemplu greutatea, rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice și, alături de condițiile meteo și de cele de trafic, pot influența consumul și performanțele. Valorile cu privire la consum și
la emisiile de CO₂ indicate ca intervale sunt valabile în funcție de formatul de anvelope ales și de dotările opționale. Observație conform Directivei
1999/94/CE în varianta valabilă în prezent: Informații adiționale cu privire la consumul oficial de combustibil și la emisiile de CO₂ oficiale pentru
autoturisme noi sunt oferite în „Ghidul privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele de autoturisme“, disponibil gratuit
în toate locațiile de vânzare ale Uniunii Europene sau pe www.dat.de.

2) Clasele de eficiență evaluează autovehiculele în baza emisiilor de CO₂, în funcție de masa proprie a autovehiculului. Autovehiculele care corespund
unei valori medii, sunt încadrate în categoria D. Autovehiculele care au valori mai bune decât media actuală, sunt încadrate în categoriile A+, A, B
sau C. Autovehiculele care au valori mai slabe decât media actuală, sunt încadrate în categoriile E, F sau G.
Valorile cu privire la putere și consum se referă la operarea cu combustibil Super ROZ 95 fără sulf conform DIN EN 228.
În general pot fi folosiți carburanți fără plumb conformi cu ROZ 95, cu maxim 10 % etanol (E10). Informații detaliate cu privire la compatibilitatea
carburanților E10 găsiți la www.volkswagen.com sau la http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tapițerie textilă „Basket“ Titan Black EL S
Tapițerie textilă „Slash“ Titan Black/Ceramique EL C
Tapițerie textilă „Slash“³⁾ Ceramique EN SO
Tapițerie textilă „Tracks 2”⁴⁾ Aqua Graphite/Velvet Red 23 B
Tapițerie textilă „Tracks 2“ Titan Black/Ceramique FJ H
Tapițerie textilă „Tracks 2“³⁾ Ceramique FK SO
Tapițerie textilă „Tracks 2“⁵⁾ Titan Black/Reef Blue KX SO
Tapițerie textilă „Tracks 2“⁵⁾ Titan Black/Energetic Orange KY
Tapițerie microfibră „ArtVelours“ Titan Black EL SO

01

04

07

02

05

08

03
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09

SO

3) Intră mai târziu în producție. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu
informații suplimentare în acest sens.
4) Disponibil exclusiv pentru noul Polo beats.
5) Disponibil exclusiv pentru pachetul Decor pentru linia de echipare Highline. Va intra în producție mai târziu.
Distribuitorul Dvs. autorizat Volkswagen vă poate oferi mai multe informații în această privință.
Imaginile prezentate pe aceste pagini pot servi doar ca referință. Cerneala de tipografie nu are capacitatea de
a reda tapițeriile și culorile la fel cum sunt în realitate. În imagine este prezentat modelul de bază al scaunelor.
Acesta poate fi diferit de varianta superioară, care poate fi eventual comandată la cerere.

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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Culori exterioare

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

Pure White¹⁾ uni 0Q SO
Urano Grey¹⁾ uni 5K S
Black¹⁾, ²⁾ uni A1 SO
Reef Blue¹⁾, ²⁾ metalizat 0A SO
Energetic Orange ¹⁾ metalizat 4M
Ivory Silver¹⁾, ²⁾ metalizat 6N SO
Reflex Silver¹⁾ metalizat 8E SO
Flash Red uni D8 SO
Pale Copper¹⁾, ²⁾ metalizat J7 SO
White Silver metalizat K8 SO
Limestone Grey¹⁾, ²⁾ metalizat Z1
Deep Black pearleffect 2T SO

Jante
01

05

09

02

06

10

03

07

11

SO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jante din oțel de 14 inchi²⁾ S
Jante din oțel de 15 inchi²⁾ C
Jante din aliaj ușor de 15 inchi „Salou“²⁾ H
Jante din aliaj ușor de 15 inchi „Sassari“ SO
Jante din aliaj ușor de 15 inchi „Seyne“²⁾ SO
Jante din aliaj ușor de 16 inchi „Las Minas“²⁾ SO
Jante din aliaj ușor de 16 inchi „Las Minas“²⁾ SO
Jante din aliaj ușor de 16 inchi „Torsby“ B
Jante din aliaj ușor de 17 inchi „Pamplona“ SO
Jante din aliaj ușor de 17 inchi „Pamplona“ SO
Jante din aliaj ușor de 17 inchi „Bonneville“, Volkswagen R
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08

01

05
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10
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07

11

SO

SO

1) Nu este disponibil pentru Polo beats.
2) Intră mai târziu în producție. Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen vă stă cu
plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.

Dotare standard/Trendline S Dotare standard Comfortline C Dotare standard Highline H Dotare opțională SO
Consum combustibil în l/100 km: mixt între 4,8 și 4,4, emisii de CO₂ în g/km: mixt între 110 și 101, clasă de eficiență: B.
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Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară. In
România, începând cu 01.11.2011, sunteți obligat prin lege, ca în condiții de polei,
zăpadă, gheață sau brumă, să echipați mașina cu anvelope de iarnă. Distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în acest sens.
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Noul Polo.
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www.volkswagen.ro

Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite
informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de pe piața
germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice vă
informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul de a opera
modificări. DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG
și ale altor firme din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări.
Faptul că o marcă nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul
că nu ar reprezenta o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără
acordul prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG.

