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03Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
Na obrázcích na následujících stranách jsou vyobrazené prvky výbavy za příplatek.

Polo - Obsah
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Na obrázku je model s motorem TSI BlueMotion Technology 81 kW (110 k). Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 109 do 110; energetická třída: B.
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05Polo

Neobyčejně bezpečné.
Neobyčejně inovativní.
Ve voze Polo Vás jen tak něco nevyvede z míry. Je totiž vybavené tolika asistenčními 

systémy jako nikdy dříve. Ty dokážou permanentně sledovat vozovku, varovat řidiče 

a v mezních situacích dokonce zasáhnout. Avšak bez ohledu na to, jak moc si budete 

cestování užívat, Polo Vás vždy znovu nadchne.
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Ví, jak zapůsobit – 
svou bezpečností.
Ze sebejistého projevu vozu Polo vyzařuje současně také jeho bezpečnost. Důvodem je jeho výrazný design s čistými liniemi 

a krásnými detaily, jako např. mřížkou chladiče s chromovanými prvky nebo modifikovaným nárazníkem. Již při prvním pohledu 

na Polo tak budete mít dobrý pocit.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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07Polo - Exteriér

01 Přední světlomety, které využívají technologii LED diod, harmonicky ladí 
s celkovým designem vozu Polo. Jejich světlo je podobné přirozenému dennímu 
světlu a je velmi příjemné pro lidský zrak. LED diody mají ve srovnání s halogeno-
vými žárovkami navíc větší svítivost. Výsledkem je vynikající osvětlení vozovky, 
které pro řidiče znamená další přínos pro bezpečnost. SO

02 Na zádi vozu na sebe upoutají pozornost zadní světla. Dalším detailem této 
partie jsou červené odrazky umístěné po stranách nárazníku, který je lakován 
v barvě vozu a dodává vozu další sportovní akcent. Polo tak zůstává stejné jako 
jeho předchozí model. Skoro. S

03 Zadní světla sdružují brzdová světla, mlhovky a couvací světla a podtrhují 
sebevědomý projev vozu Polo. S

Na obrázku 01 je model TSI BlueMotion Technology 81 kW (110 k). Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný 
provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 109 do 110; energetická třída: B.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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09Polo - Asistenční systémy

Je jisté, že technika nepřišla zkrátka 
ani na délce pouhých 3,90 m.

Zpětná kamera SO

Umožňuje volný výhled za automobil a pomáhá při parkování.

Systém sledování únavy H

Zjistí, kdy potřebujete přestávku na odpočinek.

Tempomat SO

Udržuje nastavenou rychlost.

ParkPilot SO

Při parkování Vás varuje před případnými překážkami.

Systém „Start Stop“ S

Při stání (například na červenou) vypíná motor a opět 
jej startuje před rozjezdem¹⁾.

Automatické zapínání světel SO

Za snížené viditelnosti zapíná vnější osvětlení vozu.

Protiprokluzová regulace (ASR) S

Brání protáčení kol.

Automatická regulace odstupu ACC SO

Měří vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a pomáhá 
udržovat přednastavený odstup.

Multikolizní brzda S

Po kolizi zahájí proces brzdění vozu a v ideálním případě zabrání 
následným srážkám.

Systém sledování okolí vozu „Front Assist“ s funkcí nouzového brzdění City SO

V případě nebezpečí připraví brzdový systém na nouzové brzdění 
a minimalizuje tak riziko nehody.

Podvozek „Sport Select“ SO

Na stisk tlačítka upraví tužší nastavení podvozku, čímž zajistí i větší jízdní dynamiku.

Dešťový senzor SO

Automaticky řídí frekvenci stírání stěračů čelního skla.

Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS (Není v nabídce pro Českou republiku.)
Zlepšuje trakci při průjezdu zatáčkami.

Elektronický rozdělovač brzdné síly (EBV) S

Brání zablokování a smyku zadních kol při brzdění.

Omezovač brzdného účinku motoru (MSR) S

V případě nebezpečí prokluzu kol zvyšuje jízdní stabilitu.

Protiblokovací systém (ABS) S

Zkracuje brzdnou dráhu a zajišťuje přitom ovladatelnost vozu.

1)  Sériová výbava od výkonu motoru 66 kW a jako součást paketu „BlueMotion Technology“ – spotřeba paliva (l/100 km): město – od 3,9 do 6,1; 
mimo město – od 3,1 do 4,1; kombinovaný provoz – od 3,4 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 110; energetická třída: A+ až B.

Vezměte prosím na vědomí, že systémy působí v rámci svých technologických limitů, a proto je i nadále bezpodmínečně nutné dodržovat předvídavý 
způsob jízdy přiměřený okolním podmínkám. Zde vyobrazené symboly se mohou nepatrně odlišovat od skutečného zobrazení v automobilu.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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11Polo - Asistenční systémy

S bezpečným odstupem.
Automatická regulace odstupu ACC přizpůsobuje 
v rámci možností daných systémem rychlost Vašeho 
vozu rychlosti vozidla jedoucího vpředu, a to až do 
nastaveného maximálního rychlostního limitu¹⁾, 
a udržuje od něj nastavenou vzdálenost. SO

1) Až do rychlosti 160 km/h.
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Určuje směr vývoje. 
 Dokonce i při couvání.

Nedodává se pro rádio „Composition Touch“. 

Zpětná kamera v rámci svého zorného pole snímá 
oblast za vozem, zobrazuje ji na displeji rádia nebo 
navigačního systému a usnadňuje tak parkování. 
Vyznačené pomocné linie znázorňující předpokláda-
nou jízdní dráhu Vás přitom spolehlivě navigují. SO
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13Polo - Asistenční systémySériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Na obrázku vpravo je model TSI BlueMotion Technology s výkonem 81 kW (110 k). Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 109 do 110; energetická třída: B.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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15Polo - Asistenční systémy

Při sledování Vaší bdělosti 
se nikdy neunaví.

Jakmile systém sledování únavy zaregistruje u řidiče 
např. odchylku od normálního způsobu držení 
volantu, doporučí mu – v rámci daných možností – 
prostřednictvím optického i akustického signálu 
přestávku na odpočinek. H
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Ve voze Polo se prostě jen pohodlně usadíte. A není divu, protože jeho vysoce kvalitní interiér navodí 

okamžitě atmosféru, ve které se budete cítit velmi příjemně. Nejmodernější výbava se pak postará o to, 

že bez problémů zvládnete všechny výzvy, jež na Vás na cestě čekají. A to zcela bez stresu.

Pohodlně se budete cítit vždy. 
Ať sedíte v jakékoli pozici.

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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17Polo - Vnitřní výbava & komfort 

01 Interiér vozu Polo zaujme také svými detaily. 
Například dekory v chromovém vzhledu na 
dveřích. C H

02 Tříramenný volant v kůži je nejen pohlazením 
pro Vaše dlaně, ale díky svému chromovanému 
dekoru je i potěšením pro oči. C

05 Systém kontroly poklesu tlaku vzduchu v pneu-
matikách umožňuje řidiči jeho sledování. Brání 
nadměrnému opotřebení pneumatik i zvýšení spo-
třeby paliva. S

06 Sportovní jízda na stisknutí tlačítka. Podvozek 
„Sport Select“ Vám zprostředkuje pocity dynamické 
jízdy bez toho, abyste se museli vzdát komfortu. 
Ti, kteří si chtějí vozovku a svou individualitu pro-
žít ještě intenzivněji, mohou prostřednictvím tlačítka 
„Sport“ jednoduše zvolit tužší naladění podvozku. SO

07 Díky klimatizaci „Climatronic“ s antialergenním 
filtrem si velmi jednoduše navolíte teplotu, ve které 
se budete cítit příjemně. H

03 Krásný a praktický. Díky multifunkčnímu dis-
pleji palubního počítače „Plus“ a čtyřem kruhovým 
přístrojům máte nejdůležitější informace o vozidle, 
jako např. rychlost, průměrnou spotřebu nebo stav 
paliva v nádrži, stále před očima. C H

04 Ve středové konzole je umístěno rádio z gene-
race systému infotainment. Strany konzoly jsou – 
stejně jako ovladače světel, topení a klimatizace – 
vyvedeny v matné černé barvě, která tomuto řídi-
címu centru propůjčuje mimořádnou dávku 
exkluzivity. S
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 Jen ten, kdo zná správnou cestu, 
může jet ke svému cíli.

01 Rádio „Composition Touch“ s monochromatic-
kým dotykovým displejem s úhlopříčkou 12,7 cm 
(5 palců) je vybaveno čtyřmi reproduktory vpředu 
a má výkon 2x 20 wattů. Podporuje hudební for-
máty MP3 a WMA a k jeho výbavě patří také slot na 
SD kartu a rozhraní AUX-IN. Rádio „Composition 
Touch“ není v nabídce pro Českou republiku.

02 Rádio „Composition Colour“ s barevným doty-
kovým TFT displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5 palců) 
je vybaveno CD přehrávačem s podporou formátů 
MP3 a WMA, šesti reproduktory a má výkon 4x 20 W. 
Jeho výbava dále zahrnuje slot na SD kartu a rozhraní 
AUX-IN. C

03 Rádio „Composition Media“ s barevným TFT
displejem s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce) je vyba-
veno dotykovou obrazovkou s přibližovacími sen-
zory a CD přehrávačem s podporou formátů MP3 
a WMA. Šest reproduktorů a výkon 4x 20 wattů 
jsou zárukou multimediálního zážitku. Rádio dále 
disponuje slotem na SD kartu, rozhraním AUX-IN, 
USB konektorem a možností připojení mobilního 
telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. H

Polo ukazuje, kam směřuje vývoj – a to prostřednictvím té nejmodernější techniky. Jeho navigační systémy znají každou cestu 

a díky volitelným rozhraním, jako jsou AUX-IN, USB, bluetooth nebo slot na SD karty, rozpoznají téměř každé koncové zařízení. 

Vždy tak najdou to nejrychlejší spojení, a to dokonce i k Vašemu chytrému mobilnímu telefonu.
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19Polo - Multimédia Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.

05 Navigační systém „Discover Media“ pro rádio „Composition Media“ zahrnuje velký barevný dotykový
TFT displej s přibližovacími senzory s úhlopříčkou 16,5 cm (6,5 palce), CD přehrávač s podporou formátů 
MP3 a WMA a šest reproduktorů. Navíc disponuje dvěma sloty na SD karty, rozhraním AUX-IN, USB konek-
torem a možností připojení mobilního telefonu prostřednictvím protokolu bluetooth. Na displeji může být 
kromě jiného zobrazována také vnější teplota. Systém je rovněž vybaven předinstalovanými mapami Evropy 
a na přání může být vybaven softwarovým rozhraním App-Connect, jehož prostřednictvím můžete pomocí 
displeje ve středové konzole ovládat vybrané aplikace, které paralelně běží na Vašem chytrém mobilním 
telefonu. SO

04 Díky příjmu digitálního signálu DAB+ přijímá rádio nebo navigační systém nejenom audiosignál (hudbu 
a mluvené slovo), ale také další data (informace o dopravní situaci, o vysílaném programu, o hudbě, o počasí 
atd.). Je-li rádio, resp. navigační systém vybaven vhodným displejem, mohou na něm být zobrazovány také 
grafické informace, např. plány měst nebo animace. Systémem DAB+ mohou být doplněna všechna rádia 
i navigační systémy. SO

06 Bez basů to nejede. Audiosystém „beats“ je 
zárukou působivého zvukového zážitku, a vyvolá 
proto nadšení nejenom u mladé generace. Systém 
je vybaven osmikanálovým zesilovačem s digitál-
ním signálním procesorem (DSP) a s výkonem 
300 wattů. Podání křišťálově čistého zvuku pak 
zajišťuje sedm reproduktorů třídy high-end, které 
jsou rozmístěny v interiéru vozu: dva vysokotónové 
v A-sloupcích karoserie, dva hlubokotónové v před-
ních dveřích, dva širokopásmové v prostoru zadních 
sedadel a subwoofer, který je umístěn v prohlubni 
pro rezervní kolo a zajišťuje syté basy. Ať už se tedy 
jedná o hip-hop, heavy metal, rock, pop nebo elek-
tronickou hudbu, s audiosystémem „beats“ můžete 
hudbu nejenom poslouchat, ale budete ji také cítit.
SO
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Ovládejte své aplikace 
přímo z kabiny vozu.
Ve voze Polo máte vše pod kontrolou – dokonce i Váš chytrý mobilní telefon. Díky systému „Car-Net“ máte 

totiž k dispozici také inovativní softwarové rozhraní App-Connect, které Vám umožňuje prostřednictvím 

 displeje ve středové konzole ovládat aplikace* běžící na Vašem mobilu. 

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

* Podmínkou je, aby aplikace podporovaly technologii App-Connect. Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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21Polo - Konektivita

01 Díky softwarovému rozhraní App-Connect¹⁾ 
můžete prostřednictvím displeje ve středové kon-
zole zcela jednoduše a bezpečně ovládat speciální 
aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním tele-
fonu, které se paralelně zobrazují na displeji ve 
středové konzole. Za jízdy tak můžete využívat apli-
kace Volkswagen, jako např. „Think Blue. Trainer.“, 
„Shared Audio“, „Drive & Track“ nebo „My Guide“, 
které Vás informují např. o Vašem chování za volan-
tem nebo Vám doporučí nejbližší občerstvení 
s kávou. Každá jízda je tak ještě pohodlnější a zají-
mavější. SO

02 | 03 Aplikace „Think Blue. Trainer.“ analyzuje 
styl Vaší jízdy s ohledem na průměrnou spotřebu 
paliva Vašeho vozu Polo. A nejlepší na tom je, že 
„Think Blue. Trainer.“ Vám dává tipy, jak můžete 
spotřebu snížit a chovat se tak ohleduplněji 
k životnímu prostředí. SO

(Bez vyobrazení) Telefonní rozhraní „Comfort“ 
umožňuje pohodlné a bezpečné telefonování za 
jízdy. Hlas je snímán mikrofonem integrovaným ve 
stropě, zatímco přijímaný zvuk je interpretován přes 
reproduktory vozu. Rozhraní umožňuje uložení až 
čtyř uživatelských profilů a až 20 mobilních tele-
fonů, resp. hudebních přehrávačů. Dále je vybavené 
všemi funkcemi pro uskutečnění telefonní konfe-
rence. Je proto velmi vhodné v případě, že je auto-
mobil využíván více osobami. Součástí rozhraní je 
také odkládací přihrádka „Koppelbox“, ve které je 
telefon ve velikosti přibližně Samsung Galaxy S3 
pevně uložen. Přihrádka je vybavena bezdrátovým 
připojením k vnější anténě vozu a zajišťuje tak 
optimální kvalitu mobilního signálu. Pro zajištění 
napájení je v přihrádce také USB port. SO

04 Stačí jen zapojit do USB portu: V kombinaci 
s navigačním systémem „Discover Media“ vytváří 
přístupový bod CarStick²⁾ s vloženou SIM kartou (není 
součástí dodávky) ve voze WLAN hotspot, díky němuž 
máte přes Váš chytrý mobilní telefon přístup k inter-
netu a máte přitom i plnou kontrolu nad náklady za 
připojení. Navíc můžete využívat i mobilní služby 
online Car-Net, jejichž rozsah je určen jak typem 
automobilu, tak i zemí, ve které jsou využívány. SO

1) Dodává se pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo navigačním systémem „Discover 
Media“. Ověřte prosím, zda je Vaše koncové zařízení kompatibilní s technologií App-Connect, neboť 
v současnosti je tento standard podporován jen několika typy mobilních telefonů. Volkswagen úzce 
spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů s cílem urychlit masivní podporu technologie 
App-Connect. Aktuální informace o kompatibilitě nových i stávajících modelů mobilních telefonů 
najdete na stránce http://volkswagen-carnet.com/cz/cs/start.html. Využití aplikací podporujících 
App-Connect se uskutečňuje výhradně prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. Respektujte proto 
prosím smluvní podmínky s Vaším mobilním operátorem s ohledem na datové a internetové připojení.

2) 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). Volkswagen proto důrazně 
doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Další 
informace o použití mobilních zařízení a služeb Car-Net získáte v palubní literatuře Volkswagen.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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Motory ohleduplné 
k životnímu prostředí.
Polo prostřednictvím svých senzorů sleduje, co se děje v okolní dopravě. To ale není vše, 

neboť tento automobil má na zřeteli i budoucnost. Jeho motory jsou mimořádně silné 

a mají velký krouticí moment, přitom však produkují velmi málo emisí. Tyto efektivní 

agregáty již splňují emisní normu Euro 6 (kategorie W), která vstoupila v platnost v roce 

2014, a určují tak směr vývoje pokud jde o téma ekologicky udržitelné mobility.
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Benzinové motory 44 kW (60 k)³⁾, ⁷⁾
3válcový motor

44 kW (60 k)³⁾, ⁷⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

55 kW (75 k)³⁾, ⁸⁾
3válcový motor

55 kW (75 k)³⁾, ⁷⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 5stupňovou 5stupňovou 5stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,4/4,2/5,0 5,7–5,6/4,1–4,0/4,7–4,6 6,4/4,4/5,1 5,8–5,7/4,2–4,1/4,8–4,7
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – – –
město/mimo město/kombinovaný provoz – – – –
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: 114 106–104 116 108–106
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – – –
Energetická třída²⁾
s manuální převodovkou: C B C C–B
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – – –

Motory

Benzinové motory 66 kW (90 k) TSI⁴⁾
BlueMotion Technology
4válcový motor

70 kW (95 k) TSI⁵⁾, ⁷⁾
BlueMotion
3válcový motor 

81 kW (110 k) TSI⁴⁾, ⁷⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

81 kW (110 k) TSI⁴⁾
BlueMotion Technology
4válcový motor

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 5stupňovou 6stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,0–5,9/4,0–3,9/4,7–4,6 (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⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 5,8–5,7/4,1–4,0/4,7–4,6 (5,9/4,3/4,9)⁶⁾ 5,2/3,7/4,2 5,3/3,9/4,4 (5,5/4,1/4,6)⁶⁾ 5,8/4,1/4,7 (5,9/4,3/4,9)⁶⁾
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: 107–105 (110)⁶⁾ 94 99 (102)⁶⁾ 110 (115)⁶⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: 109–107 (114)⁶⁾ 98 102 (108)⁶⁾ 109 (114)⁶⁾
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: B (B)⁶⁾ A B (B)⁶⁾ B (B)⁶⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: B (B)⁶⁾ A B (B)⁶⁾ B (B)⁶⁾
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Naftové motory 55 kW (75 k) TDI³⁾, ⁷⁾
3válcový motor

55 kW (75 k) TDI³⁾, ⁸⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

66 kW (90 k) TDI⁴⁾, ⁷⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

77 kW (105 k) TDI⁴⁾, ⁷⁾
BlueMotion Technology
3válcový motor

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou 5stupňovou 5stupňovou 5stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,5–4,4/3,4–3,2/3,8–3,6 4,1–4,0/3,3–3,1/3,6–3,4 4,1–4,0/3,3–3,1/3,6–3,4 (4,3/3,5/3,8)⁶⁾ 4,0/3,4/3,6 (4,2/3,6/3,8)⁶⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – 7stupňovou –
město/mimo město/kombinovaný provoz – – 4,1–3,9/3,5–3,3/3,7–3,5 (4,3/3,7/3,9)⁶⁾ –
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾
s manuální převodovkou: 99–94 93–88 93–88 (99)⁶⁾ 95 (100)⁶⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – 97–92 (102)⁶⁾ –
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: A A–A+ A–A+ (A)⁶⁾ A (A)⁶⁾
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – A (A)⁶⁾ –

1) Uvedené hodnoty jsou 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 aero-
dynamických 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.

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.

3) Nedodává se pro modely CrossPolo a Polo BlueMotion.
4) Nedodává se pro model Polo BlueMotion.
5) Pouze pro model Polo BlueMotion.
6) Hodnoty v závorkách platí pro model CrossPolo.
7) Není v nabídce pro Českou republiku.
8) Pouze pro linii výbavy Comfortline.

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.
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I bohatá výbava může 
být ještě bohatší.
Každý má odlišné představy o tom, co by měla výbava automobilu obsahovat. Proto jsme připravili výbavové 

pakety, díky kterým máte možnost přizpůsobit Polo Vašim představám. Má snad být ještě sportovnější, ještě 

bezpečnější nebo ještě komfortnější? Rozhodnutí je na Vás.

01 Sportpaket, jehož součástí je elektronická 
uzávěrka diferenciálu XDS a sportovní podvozek, 
zajistí větší radost z jízdy na rovinách i v zatáčkách. 
Zatmavená zadní boční okna i okno dveří zavaza-
dlového prostoru pak podtrhují sportovní charakter 
vozu také opticky. Sportpaket není v nabídce pro 
Českou republiku. 

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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(Bez vyobrazení.) Díky paketu „Komfort“²⁾, který zahrnuje multifunkční displej 
palubního počítače „Plus“, tempomat, systém sledování únavy a paket „Světla 
a výhled“ budete mít k dispozici spoustu užitečných prvků.

02 Součástí paketu „Color“²⁾ je střecha lakovaná v odlišné barvě¹⁾ a kryty vněj-
ších zpětných zrcátek lakované podle přání buď v černé perleti „Deep“, nebo 
v šedé metalíze „Pepper“. V kombinaci s nabídkou vnějších laků tak máte 
k dispozici spoustu barevných kombinací. A společně se zatmavenými zadními 
bočními okny, zatmaveným oknem dveří zavazadlového prostoru a sedmnácti-
palcovými koly z lehké slitiny „Mirabeau“ zanecháte jedinečný dojem ještě 
před tím, než se rozjedete.

03 Paket „Cool and Sound“²⁾ zahrnuje rádio „Composition Touch“ se čtyřmi 
reproduktory, chlazenou přihrádku na palubní desce a volitelně klimatizaci 
„Climatic“ nebo „Climatronic“ s antialergenním filtrem.

04 Soubor prvků zimní výbavy zahrnuje ostřikovače světlometů, které se za 
deště, sněžení nebo při jízdě ve zvířeném prachu postarají o vyšší bezpečnost. 
Mezi další prvky tohoto paketu patří vyhřívané trysky ostřikovačů předního 
skla, varovná kontrolka nízké hladiny náplně v nádržce ostřikovače, stejně jako 
vyhřívaná přední sedadla. SO

1) Paket se dodává s následujícími barvami vnějšího laku: bílá „Pure“, modrá „Cornflower“, červená 
„Flash“, modrá „Silk“, hnědá „Toffee“, červená „Sunset“, stříbrná „Reflex“ a bílá „Oryx“.

2) Není v nabídce pro Českou republiku.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.

Když Polo sjede z výrobního pásu, je optimálně připraveno na vše, co na 

něj při jízdě po silnicích čeká. Ale i potom máte možnost přizpůsobit ho 

ke svému obrazu. Kompletní nabídku příslušenství získáte u Vašeho prodej-

ce automobilů Volkswagen.¹⁾

Originální příslušenství 
Volkswagen®

01 Stabilní střešní box z vysoce kvalitního plastu je uzamykatelný a díky rychloupínacímu 
ráčnovému mechanismu se snadno upevňuje k základnímu střešnímu nosiči. Box lze otevřít 
jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce a díky velkému úhlu otevření se přepravované věci velmi 
snadno nakládají i vykládají. Střešní boxy se dodávají v objemech 340 a 460 litrů. SO

02 Základní střešní nosič představuje základnu pro všechny střešní nástavby, jako např. 
pro nosič jízdních kol, který je tvořen aerodynamicky tvarovaným plastovým profilem 
a držákem rámu kola z matně chromované oceli. Je uzamykatelný a byl testován ve zkouš-
kách City-Crash. SO

1) Další informace získáte na adrese http://www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen.

Příslušenství Volkswagen se vztahuje pouze na německý trh. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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04 | 05 Nosič jízdních kol je ve své třídě nejmenší,
nejlehčí a nejkompaktnější. Skládací systém umož-
ňuje rychlé kompletní složení a uložení nosných 
rámů, nosných lišt i zadních světel např. do zavaza-
dlového prostoru. Pomocí páky ovládané nohou lze 
nosič jednoduše sklopit, a to i v případě, že na něm 
jsou instalována jízdní kola. Na přání je k dispozici 
také provedení pro transport tří jízdních kol. SO

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

06 Tažné zařízení může být buď pevné, nebo 
odnímatelné. Součástí dodávky je také 13pólová 
elektrická sada, která zajistí dodávku elektřiny pro 
připojený přívěs. SO

1622_Polo_K15.indd   29 10.05.16   13:04



10

07 08

09

1 1

14

12 13

08 Nejenže dobře vypadá, ale je také účelný: Střešní spoiler díky svým 
decentním sportovním tvarům zlepšuje vzhled zadní partie a současně přispívá 
i k lepší aerodynamice. Dodává se v základním laku a lze jej dolakovat do barvy 
vozu. SO

10 Ochranná lišta se vzhledem vysoce leštěného 
chromu je nejenom atraktivním detailem, který na 
sebe přitahuje pozornost, ale současně také účinně 
chrání hranu dveří zavazadlového prostoru. Montáž 
je velmi snadná – lišta se pouze nalepí na spodní 
hranu dveří zavazadlového prostoru. SO

07 Čistota je krásná: Mimořádně odolné lapače nečistot chrání jak Váš vůz, 
tak také ty, kteří jedou za Vámi, před zvířenými nečistotami, vodou a nebez-
pečnými odletujícími kamínky. SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.

09 Užijte si proud čerstvého vzduchu za každého 
počasí a zbavte se nepříjemného tepla v interiéru 
v horkých dnech. Deflektory se snadno udržují, jsou 
stabilní při průjezdu automyčkou a jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního, recyklovatelného akrylátu, 
který je odolný proti UV záření. Jejich montáž je 
velmi snadná – pouze se nasunou na rám dveří. SO

1622_Polo_K15.indd   30 10.05.16   13:04

31Polo - Originální příslušenství Volkswagen®

1 1 Zajímavý detail a ochrana v jednom: Clony krytů vnějších zpětných zrcátek 
se vzhledem uhlíkové tkaniny. Lze je velmi snadno a rychle instalovat na sériová 
vnější zpětná zrcátka. Vaše Polo s nimi získá velmi sportovní vzhled. SO

14 Elegantní a vysoce kvalitní nástupní prahové lišty z ušlechtilé oceli s nápi-
sem „Polo“ jsou krásným detailem již při nastoupení. Kromě toho spolehlivě 
chrání prahy dveří před poškozením. SO

13 Působí jako neviditelná ochrana – tvarově i rozměrově přesné transparentní 
ochranné fólie se nalepí na lakované plochy nástupního prostoru. Vy se tak při 
nastupování můžete dlouho těšit pohledem na nepoškozený lak prahů. SO

12 Prvek výbavy, který je atraktivní i funkční: Vysoce kvalitní ochranné fólie 
na nástupní prahy v černo-stříbrné kombinaci chrání lak prahů v exponovaném 
prostoru předních i zadních dveří před škrábanci a poškozením. Vašemu vozu 
navíc dodávají i nádech individuality. SO
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16 Pomocí posuvného upevňovacího modulu můžete flexibilně rozdělit zavaza-
dlový prostor Vašeho vozu a zabezpečit tak přepravovaný náklad proti pohybu. 
Teleskopickou tyč lze volně posouvat podél boků podlahy, k níž lze modul upí-
nacími sponami v libovolné pozici upevnit a zajistit tím bezpečnou oporu. SO

15 Plastová vložka na dno zavazadlového prostoru s nápisem „Polo“ je lehká, 
flexibilní a rozměrově přesně přizpůsobená vozu Polo. Má asi 4 cm vysoké okraje 
a chrání zavazadlový prostor před znečištěním. Povrch s reliéfním vzorem navíc 
brání nechtěnému pohybu předmětů za jízdy. SO

18 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 a uložit. SO

17 Extrémně robustní vana do zavazadlového prostoru s nápisem „Polo“ a děli-
cími přepážkami je odolná vůči kyselinám a je přesně přizpůsobená rozměrům 
vozu. Její vysoký okraj chrání zavazadlový prostor před znečištěním. SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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19 Pevná síť se pomocí integrovaných úchytných závěsů jednoduše připevňuje k sériovým úchytným okům 
v zavazadlovém prostoru. Je vhodná pro zajištění malých a středně velkých předmětů proti pohybu. SO

20 Dělicí mříž odděluje zavazadlový prostor od prostoru pro cestující. Instaluje se mezi opěradlo zadního 
sedadla a strop a její montáž je velmi snadná. Využití krytu zavazadlového prostoru není instalací dělicí 
mříže nijak omezeno. SO
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21 Tvarově přesná sada celoročních koberců v černé barvě 
s reliéfním nápisem „Polo“ na předních místech chrání podlahu 
před znečištěním a vlhkostí. Celoroční koberce jsou oproti běž-
ným pryžovým mnohem lehčí, tlumí hluk a lze je 100% recyklovat. 
Přední koberce jsou díky upevňovacímu systému pevně spojené 
s podlahou vozu a jsou tak zajištěné proti pohybu. SO

23 Textilní koberce „Premium“ v černé barvě jsou optimálně 
přizpůsobené rozměrům i tvarům podlahy. Jsou vyrobené z hustě 
tkaného veluru a jsou tak velmi odolné proti opotřebení. Přední 
koberce jsou díky ukotvení k připraveným bodům v podlaze 
zajištěny proti pohybu. Přední koberce také nesou nápis „Polo“, 
zatímco zadní koberce jsou opatřeny odolným otěruvzdorným 
povrchem. SO

22 Textilní koberce „Optimat“ s nápisem „Polo“ kombinují vlastnosti 
pryžových koberců s elegancí koberců textilních. Jsou přesně přizpů-
sobené tvarům podlahy. Jejich zvýšený okraj spolehlivě zadrží neči-
stoty i vlhkost na jejich ploše. SO

24 Sportovní temperament až do posledního detailu. Koncovka 
výfuku se šikmou rovinou řezu v provedení z černého chromu nebo 
z leštěné ušlechtilé oceli dodává vozu Polo vzhled plný síly. SO

25 Evokují spojení s motoristickým sportem: Sada 
sportovních krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartá-
čovanou úpravou potěší svým vysoce kvalitním 
designem. Jejich protiskluzový povrch je pak záru-
kou jistoty při ovládání vozu. SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.

1622_Polo_K15.indd   34 10.05.16   13:04

35Polo - Originální příslušenství Volkswagen®

28 V dětské sedačce Volkswagen Original G2-3 ISOFIT mohou bezpečně 
a pohodlně cestovat děti od tří do dvanácti let (od 15 do 36 kilogramů). Díky 
výškově nastavitelné opěrce hlavy, jež zajišťuje oporu při spaní, a individuál-
nímu nastavení sklonu a výšky ji lze variabilně přizpůsobit postavě dítěte. 
Úchytné závěsy ISOFIX zajišťují snadnou montáž sedačky ve voze. Potah sedadla 
chrání sedadlo před znečištěním a opotřebením dětskou sedačkou nebo jinými 
předměty. Snadno se čistí a má protiskluzový povrch. Praktické síťové kapsy 
na jeho spodní části navíc slouží jako další odkládací prostor. SO

27 Nikoho nenechá chladným: Chladicí termoizo-
lační box o objemu 25 litrů udrží svačinu i nápoje 
v té správné teplotě. Díky své výšce umožňuje 
i transport stojících dvoulitrových lahví. Napájení 
je zajištěno buď z autobaterie, nebo pomocí pev-
ného síťového připojení. SO

29 Lepší přehled i starostlivý pohled na děti cestující na zadních místech. 
Přídavné vnitřní zpětné zrcátko se upevňuje pomocí přísavky k čelnímu sklu 
nebo na palubní desku. Flexibilní kloub umožňuje jeho individuální nasměro-
vání do interiéru nebo ho lze využít ke sledování dopravy či jako pomůcku při 
parkování. SO

26 Někdy je lepší nechat slunce venku. Ochranné 
sluneční clony pro okno dveří zavazadlového pro-
storu, zadní boční okna a okna zadních dveří chrání 
před ostrými slunečními paprsky a současně snižují 
zahřívání interiéru, aniž by omezovaly bezpečnost 
provozu. Lze je použít jak při otevřených, tak při 
zavřených oknech. SO
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R-Line
Stoprocentní Polo – jen o něco sportovnější: Díky paketům R-Line „Exterieur“ a R-Line 

„Interieur“ (pro Českou republiku se oba pakety dodávají společně) se Polo prezentuje 

v té nejlepší sportovní formě. Vy si s ním tak můžete užít dvojnásobnou porci zábavy, 

a to jak zvenku, tak i zevnitř.

01 Zanechá jedinečný dojem – paket R-Line „Exterieur“ dodá vozu Polo mimo-
řádnou porci sportovní dynamiky. Postará se o to mřížka chladiče s logem 
„R-Line“, černé leštěné vstupy chladicího vzduchu a specifické nárazníky 
v designu R-Line vpředu i vzadu. Rozšířené boční prahy a výrazný difuzor 
v R-Line designu pak prozrazují dynamiku vozu z jakéhokoli úhlu pohledu. 
 Mlhové světlomety s odbočovacími světly se postarají o to, abyste nic nepře-
hlédli. Pro Českou republiku se paket R-Line „Exterieur“ dodává společně 
s paketem R-Line „Interieur“. SO

Všechny zde vyobrazené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. Více informací získáte na adrese www.volkswagen.com.
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37Polo - R-Line Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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02

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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02 Zanechají trvalý dojem. Šestnáctipalcová kola 
z lehké slitiny „Salvador“ (výbava na přání) v šedé 
metalíze díky svým pěti zdvojeným paprskům 
umocňují sportovní šarm vozu Polo s paketem 
R-Line. Součástí kol „Salvador“ jsou také pneuma-
tiky o rozměru 215/45 R 16, které zajistí dokonalou 
přilnavost k povrchu vozovky. SO

Polo - R-Line 
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.

1622_Polo_K15.indd   40 10.05.16   13:04

41

03 Vnější vzhled je pokračováním vnitřního charakteru. Paket R-Line „Interieur“ navozuje pocity automo-
bilového sportu. Postarají se o to takové detaily, jako kryty pedálů v aluminiovém vzhledu, nástupní prahové 
lišty s logem „R-Line“ nebo černé čalounění stropu. Dynamický dojem, kterým interiér působí, dále podtr-
hují ozdobné švy v šedé barvě „Kristall“ na hlavici řadicí páky, kobercích a čalounění sedadel. Multifunkční 
sportovní volant v kůži je zdoben švy v jiném odstínu šedé a logem „R-Line“ a v případě, že je vůz vybaven 
dvouspojkovou převodovkou, mohou na něm být také ovládací prvky řazení. Pro Českou republiku se paket 
R-Line „Interieur“ dodává společně s paketem R-Line „Exterieur“. SO

04 Jisté držení těla Vám zajistí sportovní sedadla s potahy v kombinaci látky 
„Race“ a mikrovlákna „San Remo“, která zaujmou také ozdobnými švy v šedé 
barvě „Kristall“ a logy „R-Line“ na horní části opěradel. SO

05 Sport na vysoké úrovni: Sportovní sedadla čalouněná kombinací alcantary 
a umělé kůže jsou potěšením jak pro oči, tak i pro Vaše dlaně. Loga „R-Line“ 
na horní části opěradel předních sedadel a kontrastní švy v šedé barvě 
„Kristall“ prozrazují Vaši zálibu v dynamické jízdě. SO

Polo - R-Line 
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Think Blue. 

01

Mobilita budoucnosti je otázkou odpovědnosti. My jsme si této odpo-

vědnosti plně vědomi, a proto je naším cílem ještě větší transparentnost 

a přísnější prosazování idejí udržitelného rozvoje. Tuto misi jsme pojme-

novali „Think Blue.“. Jako výrobci automobilů proto implementujeme 

myšlenky filozofie „Think Blue.“ do našich modelů. Od četných efektiv-

ních technologií až po modely Plug-In Hybrid a modely poháněné jen 

čistě elektřinou. Více informací získáte na adrese www.thinkblue.cz.

01 Polo BlueMotion – není v nabídce pro Českou republiku – v sobě spojuje mnoho sofistikovaných kom-
ponent, které snižují jeho spotřebu paliva i množství produkovaných emisí CO₂. Inovativní technologie, jako 
je systém „Start Stop“ nebo využívání energie uvolněné při brzdění, prodlužují jeho dojezdovou vzdálenost 
až na 1 320 km a činí z něj příkladný automobil. A pokud jde o efektivitu – u tohoto modelu je poprvé použit 
nový tříválcový motor TSI BlueMotion, který díky nejnižší spotřebě paliva a nejnižším emisím předčí všechny 
konkurenty ve své třídě. Volkswagen tak nabízí motor, který Vás zaujme při druhém i třetím pohledu. SO
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43Polo - Think Blue. & Polo BlueMotion Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 4,1 do 4,2; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 94 do 98; energetická třída: A.
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(Bez vyobrazení.) Díky motoru 1,0 l TSI BlueMotion 
se Polo BlueMotion¹⁾ stává nejúspornějším auto-
mobilem na benzinový pohon ve své třídě. Při 
průměrné spotřebě jen 4,1 l/100 km ujede na jedno 
naplnění nádrže až 1000 km a jeho emise CO₂ jsou 
přitom pouhých 94 g/km. Při jízdě s ním tak budete 
mít nejenom čisté svědomí, ale díky jeho výkonu 
70 kW (95 k)²⁾ si s ním užijete také řádnou porci 
dynamiky. SO

01 Zadní spoiler lakovaný v barvě vozu zajišťuje 
větší přítlak na zadní nápravu a současně zlepšuje 
vzhled zádi i bočních linií vozu. SO

02 Plaketa „BlueMotion“ na dveřích zavazadlo-
vého prostoru a na mřížce chladiče ukazuje, že 
řídíte mimořádně úsporný automobil. SO

03 Rovněž mřížka chladiče byla optimalizována 
s ohledem na aerodynamiku a současně tvoří 
 jedinečný identifikační detail čelní partie auto-
mobilu. SO

04 Patnáctipalcová kola z lehké slitiny „Buenos 
Aires“ s pneumatikami se sníženým valivým odpo-
rem zlepšují aerodynamiku a díky leštěnému 
povrchu jsou také terčem obdivných pohledů. SO

Zaujme na první pohled. 
 To je pro nás efektivita. 
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45Polo - Polo BlueMotion 

05 Polo BlueMotion¹⁾ projevuje svou jedinečnost také ve svém interiéru. Jeho unikátní výbava zahrnuje čalou-
nění stropu v šedé barvě „Perl“ a černé koberce, které, stejně jako černá přístrojová deska, harmonicky ladí
s látkovými potahy sedadel „Link“. Tříramenný volant s chromovanou sponou, stejně jako madlo ruční brzdy 
a hlavice řadicí páky jsou potažené kůží. Důležité informace zprostředkovává multifunkční displej palubního 
počítače „Plus“ a ukazatel poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách. Kromě tempomatu, který je součástí sériové 
výbavy, jsou k dispozici další volitelné asistenční systémy, které zvyšují komfort i bezpečnost. K nim patří 
např. systém „Front Assist“, automatická regulace odstupu ACC, zpětná kamera nebo elektronický stabilizační 
systém, který je dodáván sériově. SO

06 Díky látkovým potahům „Link“ v barevné kombinaci titanově černé a modré barvy jsou sedadla dominant-
ním prvkem designu interiéru. Sedadlo řidiče je výškově nastavitelné. Volitelná střední loketní opěrka slouží 
jako plocha pro pohodlné opření ruky a navíc také jako praktická odkládací přihrádka. SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

1) Polo BlueMotion není v nabídce pro ČR. 2) Spotřeba paliva (l/100 km): město – od 5,0 do 5,2; mimo město – od 3,6 do 3,6; kombin. provoz – od 4,1 do 4,2; emise CO₂ (g/km): kombin. provoz – od 94 do 98; energetická třída: A.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 115; energetická třída: A až B.
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47Polo - CrossPolo 

Příští dobrodružství na Vás 
čeká za domovními dveřmi.

01 Radost z objevování začíná již v okamžiku 
nastoupení: Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny 
„Canyon“ s rafinovaně tvarovanými paprsky se 
postarají o sebevědomý projev vozu CrossPolo. S

02 Nápis „CROSS POLO“ na zadních dveřích, který 
je vytvořen z odolné fólie, prozrazuje speciální 
výbavu tohoto automobilu. S

03 Model CrossPolo získává svůj jedinečný vzhled
terénního vozu díky podvozku, jehož světlá výška
je o cca 15 mm větší, a zejména díky černým krytům 
blatníků, prahů a dveří. S

Ve voze CrossPolo nebudou Vaše plány ničím omezovány. Nová oranžová metalíza „Honey“, 

kryty vnějších zpětných zrcátek lakované stříbrnou barvou a stříbrně eloxované podélné 

střešní nosiče již na první pohled prozrazují, že tento model je stvořen pro skutečné 

 dobrodružství.
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05 V interiéru modelu CrossPolo je estetika v har-
monii s funkčností: Multifunkční volant v perforo-
vané kůži je zdoben hliníkovým dekorem, madlo 
ruční brzdy a hlavice řadicí páky jsou také potažené 
kůží s ozdobnými barevnými švy. Dalšími atributy 
kvality jsou přístrojová deska z měkčeného plastu, 
plochy pedálů s aluminiovým vzhledem a prvky 
zdobené matným chromem – např. kryty rádia 
a ovládacího panelu klimatizace. Projevem praktič-
nosti a komfortu modelu CrossPolo jsou také odklá-
dací zásuvky pod předními sedadly, střední loketní 
opěrka vpředu, asymetricky dělené a sklopné zadní 
sedadlo a opěradlo, klimatizace „Climatronic“ 
a multifunkční displej palubního počítače „Plus“. S

04 Komfortní sportovní sedadla jsou na předních místech výškově nastavi-
telná a na zadních stranách opěradel mají praktické úložné kapsy. Čalounění 
v potahové látce „Link“ může být v barevné kombinaci titanově černé a šedé 
tak, jako na obrázku, nebo i v jiných barevných kombinacích. S
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49Polo - CrossPolo Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,8 do 5,0; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 99 do 115; energetická třída: A až B.
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Polo dokáže předcházet nebezpečným situacím. 

Avšak se zvědavými pohledy je to trochu složitější. 

Výrazné designové prvky, jako jsou přední světlomety 

tvořené LED diodami, výrazný přední i zadní nárazník 

nebo laky, vyvolávají obdiv. A to je také důvod, proč 

do něj každý rád nasedne.

Před pohledy okolí 
Vás ochránit
nedokáže.
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51Polo - Linie výbavySériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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01 Výbavová linie Highline vyhoví i těm nejvyšším nárokům. To si uvědomíte nejpozději v okamžiku, kdy se posadíte do jednoho z předních 
sportovních sedadel, která jsou výškově nastavitelná a čalouněná potahovou látkou v designu „Cell“. Příjemnou atmosféru zajistí osvětlení 
prostoru pro nohy, automatická klimatizace „Climatronic“ a rádio „Composition Media“. Velmi praktické jsou odkládací zásuvky pod předními 
sedadly. O nádech exkluzivity se pak postará tříramenný multifunkční volant potažený kůží s integrovanou chromovanou sponou, stejně jako 
kůží potažená hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy. Zde se ještě markantnějším způsobem ukazuje, jak pokrokové Polo je. H

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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Udělejte dobrý dojem. 
Ještě před tím, než odjedete.

03 Dobrý dojem je u výbavové linie Trendline (není v nabídce pro Českou republiku) již součástí sériové 
výbavy. Opticky zajímavým prvkem jsou také sedadla potažená látkou „Grip“, která jsou navíc doplněna 
opěrkami hlavy optimalizovanými pro případ kolize. Přední sedadlo na straně řidiče je výškově nastavitelné. 
Další zajímavé prvky, jako je výškově nastavitelný volant, dva držáky nápojů vpředu, stejně jako dělené 
a sklopné zadní sedadlo a opěradlo dokazují, že Polo určuje trend i pokud jde o komfort. S

02 Polo ve výbavové linii Comfortline zahrnuje mnoho exkluzivních prvků. Celkový obraz tohoto modelu 
vytvářejí ozdobné chromované prvky, které se nacházejí na madle ruční brzdy, přístrojové desce, mnoha 
spínačích i dalších místech a které opticky zvyšují hodnotu interiéru. Čalounění v designu „Rail“ na výškově 
nastavitelných předních sedadlech, volant potažený kůží, rádio „Composition Colour“, manuální klimatizace 
a střední loketní opěrka, stejně jako boční obložení a dekory na dveřích zvyšují u této výbavové linie nejen 
komfort, ale také Vaši vnitřní pohodu. C

Polo bude vždy útulné. A jeho tři výbavové linie interiéru

budou vždy tou správnou odpovědí na různé požadavky.

53Polo - Linie výbavy
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Všechny potahy mají dvě věci společné: kvalitní materiály 

a jejich nekompromisně vynikající zpracování. Díky tomu jsou 

sedadla dokonale chráněna proti opotřebování – a Vy si na 

nich budete moci déle užívat radost.

Potahy sedadel

 1) Nedodávají se pro model CrossPolo.
2) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
3) Pouze pro paket Polo R-Line „Interieur“.
4) Pouze pro model CrossPolo.

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit krásu a příjemnost 
čalounění tak, jak vypadají ve skutečnosti.
Vyobrazení ukazují základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.

0 1 Látkové potahy „Grip“¹⁾ titanově černá BY S

02 Látkové potahy „Rail“¹⁾ titanově černá BY C

03 Látkové potahy „Cell“¹⁾ titanově černá BY H

04 Potahy v alcantaře titanově černá BY SO

05 Potahy v alcantaře³⁾ titanově černá a šedá „Kristall“ OW SO

06 Potahy v kombinaci látky „Race“ a mikrovlákna „San Remo“³⁾ šedá „Magnetit“-titanově černá-šedá „Kristall“ OV S

07 Látkové potahy „Link“⁴⁾ titanově černá a červená CG S

08 Látkové potahy „Link“⁴⁾ titanově černá a šedá CH S

09 Látkové potahy „Link“⁴⁾ titanově černá a béžová „Titanium“ CK S

 10 Látkové potahy „Link“²⁾ titanově černá a modrá RU S
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55Polo - Potahy sedadelSériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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Nákladný proces lakování vozů Volkswagen splňuje ty nejnáročnější 

požadavky a zaručuje Vašemu automobilu spolehlivou ochranu proti 

korozi po celou dobu jeho životnosti.

Laky

 1) Nedodává se pro model CrossPolo.
2) Nedodává se pro paket Polo R-Line „Exterieur“.
3) Pouze pro model CrossPolo.

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou 
zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.

0 1 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

02 Šedá „Urano“¹⁾ základní lak 5K S

03 Černá¹⁾, ²⁾ základní lak A1 SO

04 Modrá „Cornflower“¹⁾, ²⁾ základní lak D7 SO

05 Červená „Flash“ základní lak D8 SO

06 Béžová „Titanium“³⁾ metalický lak 0N SO

07 Modrá „Silk“¹⁾ metalický lak 2B SO

08 Hnědá „Toffee“¹⁾ metalický lak 4Q SO

09 Oranžová „Honey“³⁾ metalický lak 4V SO

 10 Červená „Sunset“²⁾ metalický lak 6K SO

 1 1 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO

 12 Šedá „Krypton“ metalický lak R4 SO

 13 Šedá „Pepper“¹⁾ metalický lak U5 SO

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

 15 Bílá „Oryx“²⁾ perleťový lak 0R SO

Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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Sériová výbava S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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59Polo - Kola

Nemusí se líbit každému, ale pouze Vám. Je proto dobré, když 

existuje více možností. Přesněji řečeno jedenáct.

Kola

 01 15palcová „Ocelová kola“ s celoplošnými kryty C

02 15palcová kola z lehké slitiny „Estrada“ SO

03 15palcová kola z lehké slitiny „Tosa“ H

04 16palcová kola z lehké slitiny „Portago“ SO

05 16palcová kola z lehké slitiny „Rivazza“ SO

06 16palcová kola z lehké slitiny „Syenit“, příslušenství Volkswagen SO

07 16palcová kola z lehké slitiny „Salvador“, Volkswagen R SO

08 17palcová kola z lehké slitiny „Motorsport“, příslušenství Volkswagen SO

09 17palcová kola z lehké slitiny „Mirabeau“ ¹⁾ SO

 10 17palcová kola z lehké slitiny „Serron“, Volkswagen R SO

 1 1 17palcová kola z lehké slitiny „Mallory“, Volkswagen R SO

1)  Nedílná součást paketu „Color“, u kterého je střecha vozu 
lakovaná barvou dle výběru.

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami.
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Kombinace

1) Nedodávají se pro model CrossPolo.
2) Nedodává se pro paket Polo R-Line „Exterieur“.
3) Pouze pro model CrossPolo.
4) Pouze pro paket Polo R-Line „Interieur“. 
5) Nejsou v nabídce pro Českou republiku.
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Látkové potahy „Grip“¹⁾ S

titanově černá/BY černá titanově černá SO S SO SO SO – SO SO – SO SO SO SO SO SO

Látkové potahy „Rail“¹⁾ C

titanově černá/BY černá titanově černá SO S SO SO SO – SO SO – SO SO SO SO SO SO

Látkové potahy „Cell“¹⁾ H

titanově černá/BY černá titanově černá SO S SO SO SO – SO SO – SO SO SO SO SO SO

Potahy v alcantaře SO

titanově černá/BY černá titanově černá SO SO SO SO SO – SO SO – SO SO SO SO SO SO

Potahy v alcantaře³⁾ SO

titanově černá/BY černá titanově černá SO – – – S SO – – SO SO SO SO – SO SO

Potahy látka „Race“/mikrovlákno „San Remo“, sport. sedadla⁴⁾ S

šedá „Magnetit“-titanově černá-šedá „Kristall“/OV černá titanově černá SO S – – SO – SO SO – – SO SO SO SO –
Potahy v alcantaře, sportovní sedadla⁴⁾ SO

titanově černá a šedá „Kristall“/OW černá titanově černá SO S – – SO – SO SO – – SO SO SO SO –
Látkové potahy „Link“³⁾ S

titanově černá a červená/CG černá titanově černá SO – – – S SO – – – SO SO SO – SO SO

titanově černá a šedá/CH černá titanově černá SO – – – S SO – – SO SO SO SO – SO SO

titanově černá a béžová „Titanium“/CK černá titanově černá SO – – – S SO – – SO SO SO SO – SO SO

Látkové potahy „Link“⁵⁾ S

titanově černá a modrá/RU černá titanově černá S – SO – SO – SO – – – SO SO – – –

Symbol u potahové látky udává, které čalounění je dodáváno sériově S , nebo jako výbava za příplatek SO , C , H . Přiřazení v tabulce znázorňuje, zda je příslušný lak dodáván sériově S , jako výbava za příplatek SO  nebo se nedodává ( – ). 
Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,4 do 5,1; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 88 do 116; energetická třída: A+ až C.
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61Polo - Kombinace & Autostadt

Objevte svět 
automobilů 
Volkswagen.

Autostadt ve Wolfsburgu je skvělým místem pro 
objevitelskou výpravu do světa mobility. Navštivte 
proto společně se svou partnerkou, rodinou nebo 
přáteli automobilový svět se značkou Volkswagen 
ve Wolfsburgu, který je komunikační platformou 
koncernu Volkswagen. Na dvaceti osmi hektarech 
plochy mezi lagunami se můžete seznámit s rozma-
nitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa 
automobilů.

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby automobilů 
Volkswagen, nebo se zde můžete seznámit s novin-
kami, které se týkají tématu udržitelného rozvoje, 
a v této souvislosti můžete zhlédnout výstavu 
LEVEL GREEN. Můžete také žasnout nad tím, jak 
si Vaši nejmenší udělají dětský řidičský průkaz, nebo 
si na terénním či bezpečnostním polygonu můžete 
ověřit své řidičské dovednosti.

Autostadt, který je prezentačním centrem automo-
bilky Volkswagen, se nachází na pozemcích o roz-
loze 28 ha v těsném sousedství výrobních hal ve 
Wolfsburgu. Do provozu byl uveden před osmnácti 

lety v roce 1998. V jeho areálu mají své samostatné 
pavilony všechny koncernové značky, tedy Audi, 
Bentley, Lamborghini, Scania, Seat, Škoda, 
Volkswagen a Volkswagen – užitkové vozy. 

Zcela v souladu s výjimečným charakterem značky 
se automobilka Volkswagen v Autostadtu prezen-
tuje originálním pavilonem ve tvaru kostky, ve kte-
rém se ukrývá koule fascinujících rozměrů. Koule 
a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými sym-
boly racionální dokonalosti a zároveň představují 
výzvu k neustálému zlepšování a hledání nových 
cest a postupů – právě proto zvolili architekti pro 
pavilon automobilky Volkswagen toto symbolické 
emotivní pojetí. Unikátem pavilonu značky 
Volkswagen je sférické kino ukrývající se právě 
v kouli o průměru osmnáct metrů. V kině, ve kte-
rém diváci sedí v kruhu ve spodní části koule, běží 
sedmiminutový film o věčném lidském hledání 
cesty za uznáním a úspěchem.

Díky unikátnímu způsobu snímání filmu jsou diváci 
doslova vtaženi do děje, obrazy i hudba je zcela 
obklopují a oni se stávají součástí promítaného 

příběhu. Po opuštění sférického kina přicházejí 
návštěvníci pavilonu značky Volkswagen do pro-
stor, které nejsou zvenku vůbec vidět, protože jsou 
ukryté pod přírodním pahorkem. Zde se na otáči-
vém pódiu představují nejnovější modely vozů 
značky Volkswagen a ve vitrínách na stěnách 
a v podlaze jsou ukázky nejvyspělejších technic-
kých prvků vystavených modelů.

Svět užitkových vozů Volkswagen v pavilonu této 
koncernové značky je rozdělen do dvou částí – hala 
o rozloze 1 000 m² ukazuje užitkové automobily 
Volkswagen na jedné straně jako tvrdé pracanty, 
ale na druhé straně i jako příjemné společníky pro 
volný čas.

Do Autostadtu lze zajet s celou rodinou a strávit 
den objevováním nových, dosud nepoznaných 
zážitků spojených s automobily a motory, testovat 
svoje smysly, lámat si trochu hlavu, dumat nad 
smyslem a významem uměleckých plastik… V kaž-
dém případě je Autostadt dalším výrazným bodem, 
který by si mezi své potenciální cíle měl uložit 
každý motorista, pro nějž automobil není jenom 

prostým „nástrojem mobility“. Svět automobilů je 
stále ještě skvělým místem pro výpravy za pozná-
ním i dobrodružstvím.

Volkswagen Magazín Vás vezme na digitální pro-
hlídku okouzlujícího světa mobility v nových dimen-
zích. Magazín, který byl speciálně vyvinutý pro 
internet a iPod, Vám umožní poutavým způsobem 
zažít produkty, akce, sponzoring a životní styl světa 
automobilů Volkswagen. Seznamte se s novodobou 
virtuální realitou světa Volkswagen – stáhněte 
si ji jako aplikaci v iTunes Store nebo na adrese 
www.volkswagen.cz/svet_volkswagen/magazin.
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Také na závodní dráze
je to třída sama pro sebe.
Polo WRC získalo titul světového šampióna v rallye za rok 2013 a v letech 2014 a 2015 jej 

dokázalo obhájit. Bez ohledu na to, zda se jelo na sněhu, šotolině nebo na blátě, v řídkém 

vzduchu horských etap v Mexiku, v australských vedrech nebo v mrazivém Švédsku – 

nic ho nemohlo zastavit. Polo WRC bravurně absolvovalo více než 18 000 kilometrů ve 

13 zemích a v tom nejtěžším testu na světě projelo cílem na prvním místě. Díky tomu 

tak každé Polo, které opustí naše výrobní linky, hrdě nese plaketu vítěze na své zádi.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Polo

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 recyklova-
telné 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.
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