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03Polo GTI – Exteriér

Gran Turismo
 určené pro silnici.
I na autě si člověk může vytvořit závislost. A vozu Polo GTI na to stačí pouhých 6,7 sekundy. 

Tak rychle totiž díky svým 192 koňským silám zrychlí z 0 na 100 km/h. A stejně rychle zanechá 

i jedinečný dojem. Důvodem je jeho nová čelní partie a design mřížky chladiče, výrazně 

rozšířené boční prahy, stejně jako logo „GTI“. Jeho sportovní temperament je navíc umocněn 

díky manuální převodovce a podvozku „Sport Select“ s paketem „Sport Performance Kit“. 

A to vše jsou ty nejlepší předpoklady k zajištění mimořádné radosti z jízdy.

01 Při bližším pozorování Vás upoutají další výrazné prvky. Například světlomety s červenými tornádovými liniemi, 
které jsou patrné na celé čelní partii, nebo volitelné LED světlomety, které vyzařují světlo, jehož spektrální charakteristika 
je stejně jako u xenonových světlometů podobná světlu dennímu, navíc ale mají nižší spotřebu energie. K výbavě vozu 
Polo GTI patří i mlhové světlomety a sportovní nárazník se vstupy difuzoru na pravé i levé straně. S
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Sériová výbava/Trendline S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.
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05Polo GTI – Exteriér & Motor 

1622_Polo_GTI_S15.indd   05 25.05.16   13:27

 Své soupeře 
 nechává 
ve větrném stínu.
Ten, kdo si bude hrát s plynovým pedálem vozu Polo GTI, uslyší, kolik 

síly je v něm ukryto. A tomu, kdo ho uvidí, to bude také hned jasné. 

Jeho sportovní temperament je zřejmý nejen díky nápisům „GTI“ 

a chromované dvojité koncovce výfuku, ale dynamický vzhled mu 

propůjčuje také spoiler, zadní světla, stejně jako černý difuzor 

ve vysokém lesku. Na první pohled je jasné, že jeho tendence 

pohybovat se vpřed vyzařuje z každého detailu.

Benzinový motor 141 kW (192 k) TSI
BlueMotion Technology

Spotřeba paliva, benzin OČ 95 (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 7,6/5,1/6,0 
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 7,2/4,7/5,6 
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou 139
s dvouspojkovou převodovkou DSG 129
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou D
s dvouspojkovou převodovkou DSG C

1) Viz zadní strana obálky. 2) Viz zadní strana obálky.
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07

Jeho joystickem
je řadicí páka.
Polo GTI posouvá radost z jízdy do vyšší dimenze. A Vás přivádí k úžasu – 

díky své kabině se sportovními sedadly „Top“ s látkovými potahy „Clark“, 

aluminiovými pedály a kombinovaným přístrojem palubní desky ve stylu 

GTI. Další zajímavostí jsou detaily z kůže zdobené červenými švy, které 

najdete na potahu multifunkčního sportovního volantu s chromovanou 

GTI sponou, stejně jako na hlavici řadicí páky a madle ruční brzdy. Jednu 

věc zde však budete hledat marně – nudu.

Polo GTI – Interiér
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.
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09Polo GTI – Multimédia & Asistenční systémy

1) Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo 
s navigačním systémem „Discover Media“. Ověřte prosím, zda je Vaše 
koncové zařízení kompatibilní s rozhraním App-Connect, protože 
standard App-Connect je podporován pouze omezeným množstvím 
mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci 
mobilních telefonů s cílem zajistit širokou podporu a urychlení imple-
mentace technologie App-Connect. Aktuální informace o kompatibi-
litě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete 
na adrese http://volkswagen-carnet.com/cz/cs/start.html. Využívání 
aplikací podporujících App-Connect se uskutečňuje výhradně pro-
střednictvím Vašeho mobilního telefonu. Zkontrolujte prosím smluvní 
podmínky Vašeho mobilního operátora s ohledem na datové přenosy 
a připojení k internetu. 

2) Využívání mobilních služeb online „Car-Net“ je možné pouze v kom-
binaci s navigačním systémem „Discover Media“, který je součástí 
výbavy na přání. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení 
(např. chytrý mobilní telefon), které je schopné fungovat jako mobilní 
WLAN hotspot. Alternativně lze v kombinaci s rozhraním pro mobilní 
telefon „Business“ využívat mobilní telefon, který podporuje Remote 
SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM kartu s telefonem umožňující 
telefonování i datové přenosy. Mobilní služby online „Car-Net“ jsou 
přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlouvy 
mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí mobilní 
sítí. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operáto-
rem mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vzni-
kat dodatečné náklady (např. za roaming). Při využívání mobilních 
služeb online „Car-Net“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobil-
ním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Využí-
vání mobilních online služeb „Car-Net“ je podmíněno uzavřením 
separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po 
převzetí vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na 
adrese http://volkswagen-carnet.com/cz/cs/start.html. Dostupnost 
služeb „Car-Net“ se může v jednotlivých zemích v jednotlivých detai-
lech lišit. Uvedené služby se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah 
se v průběhu trvání smlouvy může měnit. Bližší informace o mobil-
ních službách online získáte na adrese http://volkswagen-carnet.
com/cz/cs/start.html nebo u Vašeho prodejce vozů Volkswagen.
Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho mobilního operátora.

04 S informačním systémem Car-Net²⁾ se Váš Volkswagen promění na mobilní síť. 
Zajistí Vám přístup k nejaktuálnějším informacím přímo z internetu a z kabiny vozu 
vytvoří rozhraní pro připojení Vašeho chytrého mobilního telefonu nebo počítače. 
Od nepřetržitě aktualizované navigace, přes optimalizovanou orientaci až po detailní 
informace o Vašem automobilu – díky systému Car-Net a jeho mobilním službám 
online budete mít možnost využívat výhody internetu i na Vašich cestách – a navíc 
se stanete jeho součástí. SO

07 Multikolizní brzda po srážce a v případě, že řidič 
nereaguje – v rámci limitů daných systémem – auto-
maticky zpomaluje automobil až do rychlosti 10 km/h. 
Je tak možné zabránit případným následným kolizím 
nebo alespoň zmírnit jejich následky. S

06 Díky příjmu digitálního signálu Digital Audio 
Broadcasting DAB+ máte prostřednictvím rádia 
nebo navigačního systému k dispozici nejenom 
audiosignál (hudbu a mluvené slovo), ale současně 
také data, jako jsou dopravní informace, program 
vysílání, hudbu, zprávy o počasí apod. V případě, 
že je rádio nebo navigační systém vybaven vhod-
ným displejem, lze na něm zobrazovat také grafické 
informace, jako např. plán města nebo animace. 
Systém DAB+ je k dispozici pro všechna rádia 
i navigační systémy. SO

05 Stiskněte tlačítko „Play“: K tomu, abyste poznali, co umí podvozek „Sport 
Select“ s paketem „Sport Performance Kit“, stačí pouhý stisk tlačítka „Sport“. 
Po jeho aktivaci má podvozek tužší ladění, řízení je preciznější a sportovnější je 
také řazení i zvuk motoru. Krátce řečeno: Připravte se na něco výjimečného. SO
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Multimédia & 
Asistenční systémy
01 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio „Composition Media“ je vybaven 
barevným dotykovým TFT displejem s přibližovacími senzory a s úhlopříčkou 
16,5 cm (6,5 palce), CD přehrávačem s podporou formátů MP3 a WMA a šesti 
reproduktory. K tomu disponuje dvěma sloty na SD karty, rozhraním AUX-IN, 
USB konektorem a protokolem bluetooth umožňujícím připojení mobilního 
telefonu. Na displeji může být kromě jiného zobrazena také vnější teplota. SO

02 Zcela nové rozhraní App-Connect¹⁾. Díky inovativnímu softwarovému rozhraní 
můžete prostřednictvím dotykové obrazovky ve středové konzole snadno ovlá-
dat speciální aplikace, které běží na Vašem chytrém mobilním telefonu a jež jsou 
paralelně zobrazovány i na displeji rádia nebo navigačního systému. I v průběhu 
jízdy tak můžete využívat aplikace Volkswagen, které Vás například informují 
o Vašem stylu jízdy, dávají Vám doporučení, jak jet úsporněji, či Vás upozorní na 
nejbližší občerstvení. Každá jízda tak bude ještě pohodlnější a zajímavější. SO

03 Ještě více radosti z jízdy přináší aplikace „Drive & 
Track“, která, podobně jako spolujezdec při rallye, 
analyzuje Vámi ujetou trasu a poskytuje detailní 
pohled na její průběh. Díky softwarovému rozhraní 
App-Connect¹⁾ běží současně na Vašem chytrém 
mobilním telefonu. Zde jsou přehledně zobrazována 
data, jako např. pořadí zatáček, stoupání, klesání, 
rychlost jízdy a úhel natočení volantu. A nejlepší 
na tom je, že přes Voice Memo si dokonce můžete 
stanovit kontrolní body, které označují nebezpečná 
místa. Optimalizujete tak své chování za jízdy 
a vyvarujete se nepříjemných překvapení. A ani 
nuda za volantem už rozhodně nehrozí. SO

Sériová výbava/Trendline S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.
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11Polo GTI – Originální příslušenství Volkswagen®

05 Pomocí posuvného upevňovacího modulu 
můžete flexibilně rozdělit zavazadlový prostor Vašeho 
vozu a zabezpečit tak přepravovaný náklad proti 
pohybu. Teleskopická tyč, kterou lze volně posouvat 
podél boků podlahy, zajistí bezpečnou oporu. SO

06 Plastová vložka do zavazadlového prostoru 
s nápisem „Polo“ je flexibilní a tvarově přesná. Má 
asi 4 cm vysoké okraje a chrání zavazadlový prostor 
před znečištěním. Povrch s reliéfním vzorem navíc 
brání nechtěnému pohybu předmětů za jízdy. SO

07 Extrémně robustní vana do zavazadlového 
prostoru s nápisem „Polo“ je doplněna dělicími 
přepážkami, odolná vůči kyselinám a je přesně 
přizpůsobená rozměrům vozu. Její vysoký okraj 
chrání zavazadlový prostor před znečištěním. SO

09 Pevná síť do zavazadlového prostoru se pomocí 
integrovaných úchytných závěsů jednoduše připev-
ňuje k sériovým úchytným okům v zavazadlovém 
prostoru. Je ideální pro zajištění malých a středně 
velkých předmětů proti pohybu. SO

04 Základní střešní nosič představuje základnu pro 
všechny střešní nástavby. Snadno se instaluje na 
střechu vozu Polo GTI. SO

08 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru je 
přesně přizpůsobená jeho tvarům a spolehlivě jej 
chrání před znečištěním a vlhkostí. Její protiskluzový 
povrch brání pohybu zavazadel za jízdy. Není-li 
potřebná, lze ji srolovat do kompaktního tvaru. SO

Vyobrazené Originální příslušenství Volkswagen® je prezentováno 
na základním modelu Polo a je plně kompatibilní s modelem Polo GTI. 
Příslušenství Volkswagen se vztahuje pouze na německý trh. O odchyl-
kách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce 
automobilů Volkswagen nebo na adrese http://www.volkswagen.cz/
servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen.

03 Uzamykatelný střešní box z vysoce kvalitního 
plastu se dodává v objemech 340 a 460 litrů. Prak-
tický rychloupínací ráčnový mechanismus zajišťuje 
jeho snadnou instalaci k základnímu střešnímu 
nosiči. Díky velkému úhlu otevření se přepravované 
věci velmi snadno nakládají i vykládají. SO
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Sériová výbava/Trendline S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.

 Originální příslušenství Volkswagen®
Ani ti, kteří rádi jezdí sportovním způsobem, nemusejí rezignovat 

na praktické využití vozu v každodenním provozu. Naši úplnou nabídku 

příslušenství, které je přesně přizpůsobené vozu, najdete v katalogu 

„Příslušenství pro Polo“ nebo u prodejců automobilů Volkswagen.¹⁾

02 Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů „Komfort“ 
umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti 
párů lyží, resp. čtyř snowboardových prken. Lehký 
systém z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje 
díky praktické možnosti vysunutí snadné nakládání 
i vykládání. SO

01 Nosič jízdních kol, který je tvořen aerodynamicky 
tvarovaným plastovým profilem a držákem rámu 
kola z matně chromované oceli, je uzamykatelný 
a byl testován ve zkouškách City-Crash. Snadno 
a rychle se instaluje na základní střešní nosič. SO

1)  Další informace získáte na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.
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13Polo GTI – Volkswagen Lifestyle

09 GTI nelze za normálních okolností brát na leh-
kou váhu: Avšak tato moderní taška přes rameno 
je výjimkou. Vizuálně je její příslušnost k GTI zcela 
evidentní – je opatřena hexagonální strukturou, 
červenými lemy, reliéfními logy „GTI“ na pryžových 
štítkách na přední straně, prostorovou GTI ražbou 
na ramenním popruhu a visačkou s logem „GTI“ na 
straně. Kromě jedinečného vzhledu je však také 
velmi praktická – díky kapsám na suché zipy uvnitř 
i na vnější straně, kapsou na mobilní telefon a závě-
sům na tři tužky do ní uložíte vše důležité. SO

08 Teď to může zabalit nejenom konkurence: Spor-
tovní taška s hlavním úložným prostorem, dvěma 
postranními kapsami, „mokrou“ kapsou, vnitřní kap-
sou, kapsou na mobilní telefon a závěsem na tužky 
zajistí spoustu možností pro uložení Vašich věcí. 
Zajímavá je také vizuálně – její povrch je opatřen 
hexagonální strukturou, červenými lemy, reliéfními 
logy „GTI“ na pryžových štítkách na přední straně, 
prostorovou GTI ražbou na nastavitelném popruhu, 
pryžovými pásy se vzorkem pneumatik na dně tašky 
a vyšitým logem „GTI“ na boční visačce. SO

Další informace o kompletním sortimentu a cenách získáte u prodejce 
vozů Volkswagen nebo na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_
prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky.

06 Tak malý, a už je to originál: Jednodílné dětské 
dupačky dodají sportovní vzhled i Vaší ratolesti. 
Dodávají se ve dvou velikostech (68/74 a 80/86) 
s velkým potiskem vpředu a visačkou „GTI“ v bočním 
švu. Speciální provedení ramínek s praktickým zapí-
náním na patentky činí z oblékání v pravém smyslu 
slova dětskou hračku. SO

07 I při razantní jízdě zůstane vše na svém místě: 
Skládací box proměníte několika pohyby z úzké tašky 
na prostornou a stabilní přepravku. Jeho nosnost je 
30 kg a velmi snadno se udržuje v čistotě. Károvaná 
látka „Clark“ a logo „GTI“ prozrazuje jeho příslušnost 
k modelu GTI. SO
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Sériová výbava/Trendline S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.

Volkswagen Lifestyle
Již více než 35 let podléhají fandové sportovních automobilů kouzlu modelů GTI se 

značkou Volkswagen. Prostřednictvím specifických GTI produktů můžete projevit Vaši 

vášeň pro tuto kapitolu automobilového příběhu také v době, kdy právě nesedíte 

za volantem.

03 Sportovní šarm: Tkaná GTI kravata ze 100% hedvábí s aktuálním károva-
ným vzorem „Clark“ má na své podšívce vetkané logo Volkswagen. Její délka 
je 150 cm a šířka 8 cm. SO

01–02 K tomu, aby byl člověk náležitě koncentrován na jízdu, si musí řádně 
odpočinout. Polštář GTI má působivý potah a bavlněný vnitřní polštář plněný 
polyesterovou vatou. Otevírání potahu zajišťuje přezka s patentovým zapínáním 
s výrazným nápisem „Close before race“. SO

05 Z toho správného šálku bude káva chutnat ještě o poznání rychleji. Porcelá-
nové šálky o objemu 350 ml vypouklého tvaru a velkým uchem jsou k dispozici 
v černé barvě s vygravírovaným modelem „GTI One“ a písmeny „GTI“ na vnitřním 
okraji nebo v červené barvě „Tornado“ s potiskem „Original GTI“. SO

04 Opasek z pravé kůže s reliéfní ražbou hexagonální GTI struktury na lícové 
straně, logem „GTI“ na průvlečce a vysoce kvalitní pogumovanou přezkou je 
k dispozici ve velikosti S/M pro obvod pasu 82–92 cm. SO
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15Polo GTI – Potahy sedadel, laky, kombinace & Kola

Kola

Dobrý vkus se nedá předstírat. Ten prostě musíte mít. Jak jednoduché 

to je, dokazují sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Parabolica“ i „Serron“.

01 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Parabolica“ S

02 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny „Serron“ SO

1622_Polo_GTI_S15.indd   15 25.05.16   13:27

Sériová výbava/Trendline S Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 5,6 do 6,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 129 do 139; energetická třída: C až D.

01 Látkové potahy „Clark“ černá a červená XE S

02 Potahy alcantara a umělá kůže titanově černá BY SO

03 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

04 Černá základní lak A1 S

05 Červená „Flash“ základní lak D8 S

06 Modrá „Silk“ metalický lak 2B SO

07 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO

08 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO

09 Bílá „Oryx“ perleťový lak 0R SO

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. 

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou 
vyjádřit sytost a brilanci laků ani krásu a příjemnost čalounění tak, jak vypadají ve 
skutečnosti. Vyobrazení sedadel ukazuje základní sedadla. Sedadla ve vysoce 
kvalitním provedení dodávaná na přání se mohou odlišovat.

Potahy sedadel Koberce Přístrojová deska
nahoře/dole
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Látkové potahy „Clark“, sportovní sedadla „Top“ S

černá a červená (XE) černá titanově černá/titan. černá SO SO S SO SO SO SO

Potahy alcantara a umělá kůže, sportovní sedadla SO

titanově černá (BY) černá titanově černá/titan. černá SO S S SO SO SO SO

Potahy sedadel, laky & kombinace

Symbol u potahové látky udává, zda je čalounění dodáváno sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  . 
Přiřazení v tabulce znázorňuje, zda je lak dodáván sériově S  , nebo jako výbava za příplatek SO  .
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

1)  Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na 
konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotli-
vých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospo-
dárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými 
faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneu-
matiky 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 inter-
valu 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.

2)  Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich 
užitečné 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 vyšší 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 adrese www.volkswagen.cz 
nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

Vozidla vyobrazená v tomto prospektu 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 písem-
ného 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 infor-
mace 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.

Polo GTI
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