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Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.
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03Polo GTI - Ulkopuoli

GTI on aina edustanut poikkeuksellista suorituskykyä ja vallatonta ajamisen iloa. Polo GTI 

jatkaa tätä perinnettä ja vetää katseet puoleensa upean dynaamisella lavasäteilyllään. 

Huomiota herättävä etuhelma ja sumuvalot, urheilulliset vanteet punaisina hohtavine jar-

rulevyineen sekä tietenkin myös kaksoispakoputkenpäät tekevät vaikutuksen ja osoittavat 

jälleen kerran, että Polo GTI ottaa urheilullisuutensa vakavasti.

Kolme kirjainta, jotka 
 saavat sinut sanattomaksi. 

01 Sen tunnistaa aidoksi GTI:ksi jo kaukaa – tyypilliset GTI-tunnusmerkit yhdistettynä edistykselliseen muotoi-
luun. Erottuvana tunnusmerkkinä on keulan punainen desing-linja, joka kulkee jäähdyttimensäleikön poikki 
aina led-ajovaloihin saakka. Viivan päällä loistaa punaisena ja hopeisena GTI-logo. Jäähdyttimensäleikön tuttu 
kennorakenne jatkuu urheilullisesti muotoillussa etuhelmassa – voimakkaan mustan kehyksen sisäpuolella su-
muvalojen välissä.
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Polo GTI:tä ei vain ajeta – sen myös tuntee. Eikä mikään ihme, sillä sen 2,0 litran 

TSI-OPF-moottori tuottaa tehoa muhkeat 147 kW (200 hv). Tämä kompakti voimanpesä 

kiihdyttää Polo GTI:n nollasta sataan 6,7 sekunnissa. Ja viimeistään huippunopeudessa 

240 km/h se tapahtuu: pulssisi kiihtyy.

Sen ääni saa sydämesi 
lyömään tiheämmin.

1)  Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan. 
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajo-
neuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World 
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testime-
netelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTP-
menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Toden mukaisten 
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulu-
tus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut 
arvot. Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen  mittausmenetelmän 
mukaan. Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään  henkilöautoille ja kevyille 
hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti 

Bensiinimoottori 147 kW (200 hv) TSI OPF

Polttoaineenkulutus, l/100 km¹⁾
Manuaalivaihteisto: 6-vaihteinen
kaupunki/maantie/yhdistetty 8,2/5,1–5,2/6,3
DSG-automaattivaihteisto: 6-vaihteinen
kaupunki/maantie/yhdistetty 7,3/5,4–5,5/6,1–6,2
CO₂-päästöt (yhdistetty), g/km¹⁾
Manuaalivaihteisto: 142–144
DSG-automaattivaihteisto: 138–141

(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen 
testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen 
WLTP-menetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmu-
kaisten testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoai-
neenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti 
mitatut arvot. WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muut-
taa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikut-
taa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineen-
kulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien 
polttoainetaloudesta ja CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.
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Vangitsee huomiosi 
jo astuessasi autoon.
Sisätiloissa legendaarinen GTI-muotoilu kohtaa nykyaikaisen tekniikan. 

Istuimien ruutukuviointi kuuluu kalustoon aivan yhtä varmasti kuin nah-

kaverhoiltu urheilullinen monitoimiohjauspyöräkin. Kohokohta on GTI-

mallikohtaisesti muotoiltu digitaalinen mittaristo Active Info Display.

01 Todellista GTI-tunnelmaa tuovat urheilulliset istuimet Clark-verhoilulla värinään Titan Black sekä tyypilli-
nen ruutukuvio ja punaiset raidat. Kuljettajan ja etumatkustajien matkaa rentouttaa integroitu ristiseläntuki. 

02 Sisätiloista löytyy niin urheilullisia yksityiskohtia kuin mukavuuttakin. Voit käyttää Infotainment-järjestel-
mää kätevästi nahkaverhoillulla urheilullisella monitoimiohjauspyörällä. Vaihteenvalitsin ja matot on koristettu 
punaisin koristesaumaompelein. Koristelistojen värinä on mattapintainen Velvet Red tai kiiltävä Deep Iron.
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Multimedia ja avus-
tavat järjestelmät

01 Radio ja navigointijärjestelmä Discover Media on 
varustettu 20,3 cm:n (8 tuuman) TFT-kosketusväri-
näytöllä, asennetulla Euroopan kartalla, lähestymis-
tunnistimella, MP3-, AAC- ja WMA-yhteensopivalla 
CD-soittimella ja kahdeksalla kaiutinelementillä. Lisäksi 
järjestelmään sisältyy kaksi SD-korttipaikkaa, USB-lii-
täntä ja matkapuhelimen Bluetooth-liitäntä. Kun asi-
akas solmii erillisen sopimuksen Volkswagen AG:n 
kanssa, hän voi Car-Net-verkkopalveluiden¹⁾ kautta 
myös matkalla ollessaan olla yhteydessä Internetiin. 
Lisäksi suosittelemme ottamaan käyttöön CarStick LTE 
-liitännän. Sen kautta voi nopeasti ja sujuvasti ottaa 
Internet-yhteyden Discover Media -järjestelmään ja 
hyödyntää näin Car-Net-palveluja erityisen tehokkaasti.

03 Laajenna ohjaamoasi – Car-Net App-Connect²⁾ 
tuo oman älypuhelimesi sovellukset Infotainment-
järjestelmän kosketusnäyttöön: Apple CarPlay™,
Googlen Android Auto™ ja MirrorLink® – kaikki kolme 
innovatiivista tekniikkaa ovat käytettävissä tarjoten 
lisää hyödyllisiä ja viihdyttäviä toimintoja.

02 Tarkemmin perille, ajankohtaisempia tietoja: Car-
Net Guide & Inform¹⁾ -palvelu on saatavissa Discover 
Media -navigointijärjestelmien yhteydessä. Palvelun 
käyttö edellyttää sopimusta Volkswagen AG:n kanssa. 
Älykkäiden reaaliaikaisten liikennetietojen lisäksi käy-
tännölliset palvelut kuten mielenkiintoisten kohtei-
den hakutoiminto verkossa, pysäköintipaikan etsimi-
nen ja kohteiden tuonti autoon verkon kautta avaavat 
aivan uusia mahdollisuuksia hyödyntää etuja myös 
ajon aikana omassa Volkswagenissasi.

04 Latauskaapelin voit suosiolla jättää kotiin. Voit 
ladata matkapuhelintasi autossa helposti langatto-
masti. Aseta puhelin vain Polo GTI:n etuosassa ole-
vaan säilytyslokeroon. Induktiivinen lataaminen huo-
lehtii täysinäisistä akuista ilman vaivalloista johto-
hässäkkää. Edellytyksenä on, että puhelimesi tukee 
Qi-standardia.
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09Polo GTI – Multimedia ja avustavat järjestelmät

06 Katvealueen varoitin Blind Spot varoittaa kuljettajaa ajon aikana ulkopeilien 
led-merkkivaloilla kuollessa kulmassa olevista autoista.³⁾ Peruutettaessa pois py-
säköintiruudusta integroitu peruutusavustin valvoo aluetta auton takana ja varoit-
taa risteävästä liikenteestä.³⁾

05 Ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist varustettuna hätäjarrutustoi-
minnolla ja jalankulkijoiden tunnistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa 
auttaa lieventämään onnettomuuden seurauksia ja ihannetapauksessa estämään 
onnettomuuden kokonaan.³⁾ Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat ja 
ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee 
hätäjarrutuksen.³⁾

(Ei kuvaa) Elektroninen tasauspyörästönlukitus XDS 
ojaa kaarteen sisäpuoleisen etupyörän jarrupainetta 
ja estää näin pyörän luistamisen.³⁾ Tämän ansiosta 
kaarteet voi ajaa urheilullisemmin ja tarkemmin. 
Muista kuitenkin aina ottaa huomioon oma turvalli-
suus, sillä parhainkaan järjestelmä ei pysty kumoa-
maan fysiikan lakeja.

(Ei kuvaa) Basso, parempi, beats: tyylikäs logo viittaa 
beats-äänentoistojärjestelmään. Järjestelmään kuu-
luvat 8-kanavainen vahvistin sekä diskantti-, basso- 
ja laajakaistakaiuttimet. Järjestelmän kokonaisteho 
on yhteensä 300 wattia. Kauttaaltaan muhkeasta ää-
nestä ja bassojen juuri oikeasta säädöstä vastaa
integroitu subwoofer, joka on sijoitettu tavaratilaan 
irrotettavan välipohjan alle varapyöräkotelon viereen.

07 Käytä autossa WLAN-reititintä! Sen avulla voit Volkswagen AG:n kanssa sovi-
tun Car-Net-sopimuksen päättyessä nauttia edelleen monipuolisista Car-Net-pal-
veluista¹⁾. Auton reitittimen muodostaa CarStick LTE -liitäntä, jonka kautta voit 
käyttää Internetiä⁴⁾ rajoittamattomasti. Discover Media -navigointijärjestelmän 
yhteydessä se muodostaa autoon verkkoyhteyden. CarStick LTE -toiminto käyttää 
omaa SIM-korttia (SIM-kortti ei sisälly toimitukseen), joten se mahdollistaa 
WLAN-reitittimen ja verkkopalvelujen käyttämisen täysin riippumatta älypuheli-
men yhteydestä.

 1) Ks. takakansi, alaviite 2.
2) Ks. takakansi, alaviite 3.
3) Ks. takakansi, alaviite 4.
4) Ks. takakansi, alaviite 5.
5) Ks. takakansi, alaviite 6.
6) Ks. takakansi, alaviite 7.

Lisätietoja saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.

(Ei kuvaa) Maksuton Volkswagenin Connect-sovel-
lus⁵⁾ ja dataliitäntä⁶⁾ lataavat Bluetoothin kautta au-
ton kaikki tärkeät tiedot, mikä parantaa turvallisuutta 
ja hallintaa matkan aikana. Näin voit tarkastella äly-
puhelimestasi esimerkiksi ajettujen kilometrien mää-
rää, tulossa olevia huoltoja ja ajankohtaisia varoituk-
sia. Lisätietoja ja paljon muita Volkswagen Connect 
-palveluja saat käyttöösi osoitteesta vwconnect.com.
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Volkswagen-lisävarusteet
Polo GTI:n ansiosta voit nauttia urheilullisesta ajosta myös arkena. Oi-

keilla lisävarusteilla laajennat mahdollisuuksiasi. Täydellinen valikoima 

sopivia lisävarusteita löytyy Volkswagenin lisävarusteluettelosta

Volkswagen-jälleenmyyjältä.¹⁾

01 Volkswagenin alkuperäinen perusteline muodostaa perustan kaikille lisäkiinnikkeille. Perusteline on testat-
tu kaupunkinopeuksissa Volkswagenin tiukkojen törmäystestien mukaisesti. Perustelineen aerodynaamisesti 
muotoiltuun alumiiniprofiiliin voidaan kiinnittää esimerkiksi surffilauta-, polkupyörä-, suksi- tai lumilautateline 
tai sitten kätevä kattoboksi. Perusteline on esiasennettu valmiiksi, joten sen kiinnittäminen Polo GTI:hin sujuu 
helposti ja kätevästi. Teline on lukittava ja suojattu siis hyvin varkauksien varalta. Helposti asennettavan 
Aero-profiilin strukturoitu pinta minimoi ajoviiman aiheuttaman melun. Toimitukseen sisältyy momenttiavain.

02 Tukeva kattoboksi on valmistettu laadukkaasta muovista. Se on lukittava ja 
helppo asentaa paikalleen perustelineeseen kätevän pikalukituksen ansiosta. Bok-
sin voi avata sekä kuljettajan että etumatkustajan puolelta, ja se on helppo lastata 
ja purkaa erittäin laajan avautumiskulmansa ansiosta. Kattoboksista on saatavissa 
seuraavat koot: 340 ja 460 litraa.
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11Polo GTI - Volkswagen-lisävarusteet

03 Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti polkupyörätelineessä Polo GTI:n 
katolla. Runkopidike ja kisko on muotoiltu siten, että pyörä asettuu automaatti-
sesti oikeaan asentoon. Polkupyörän rungon kiinnittäminen sujuu kätevästi inno-
vatiivisella kiristysmomenttia rajoittavalla kiertopainikkeella. Runkopidikkeessä on 
suuret pehmusteet, jotka jakavat kuormituksen tasaisesti ja suojaavat polkupyörän 
runkoa. Polkupyöräteline on testattu kaupunkinopeuksissa (City Crash Plus).

07 Tavaratilan kaukalomatto on kevyt, joustava ja tarkasti tavaratilan muotoon 
istuva ja varustettu Polo-tekstillä. Noin 4 cm korkea reuna suojaa tavaratilaa lialta 
ja ruudutettu pintakuvio estää tavaroita luistamasta. Saatavissa Polo GTI:hin, jossa 
on muunneltava ja syvä tavaratilan lattia.

08 Volkswagenin alkuperäinen lisävaruste on vapaasti sijoitettava tavaratilan ja-
kopalkki, joka jakaa tavaratilan osiin ja estää näin tavaroiden joutumisen puristuk-
siin. Jakopalkin voi sijoittaa vapaasti tavaratilan lattian reunojen väliin, ja teles-
kooppitanko varmistaa tukevan kiinnityksen. Saatavissa Polo GTI:hin, jossa on 
muunneltava tavaratilan lattia.

06 Korkeareunainen tavaratilakotelo Polo-tekstillä on kestävä ja mittojen mu-
kaan tehty. Korkea reuna suojaa tavaratilaa likaantumiselta.

04 Suksi- ja lumilautateline Comfort mahdollistaa kuuden suksiparin tai neljän 
lumilaudan turvallisen ja kätevän kuljettamisen. Eloksoidusta alumiinista valmiste-
tun ja kevyen järjestelmän käytännöllisen vetotoiminnon ansiosta suksien kiinnitys 
ja irrotus on helppoa. Se onnistuu leveiden avauspainikkeiden ansiosta myös pak-
sut käsineet kädessä. Kiinnikkeet ovat luonnollisesti lukittavat.

05 Kestävä tavaraverkko kiinnitetään kuormansidontalenkkeihin. Se sopii hyvin 
pitämään pienet ja keskisuuret tavarat paikoillaan.

1) Lisätietoja: www.volkswagen.fi. 

Varmista varusteiden saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. 

09 Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot antavat Polo GTI:lle tyylikkäämmän ja ur-
heilullisemman ilmeen.

10 Black Line -tyyliä edustavien led-takavalojen tummennettu ilme tuo erityisen 
urheilullista tunnelmaa.
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Volkswagen Lifestyle

01 Suurta taidetta: näistä kolmesta taideteoksesta on saatavissa rajoitettu 
1 976 kappaleen painos Golf GTI:n 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Ne kuvaavat GTI:n 
eri sukupolvia, ja ne toimitetaan mustassa paperirullassa todistuksen kanssa. 
Kuvissa on I–VII sukupolvien ensi- ja erikoismalleja.
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13Polo GTI - Volkswagen Lifestyle

02 Kuin tehty pienille kilpakuskeille: Volkswagenin 
optimoitu alkuperäinen lisävaruste on turvaistuin 
G2-3 ISOFIT. Alkuperäinen GTI-muotoilu sopii mai-
nosti 3–12-vuotiaille lapsille (15–36 kg). Turvaistuimes-
sa on istuinosa, selkänoja ja säädettävä päätuki. Eri-
koismuotoillun pääosan, pitkälle eteen kaartuvien 
istuimen reunaosien ja hartia-alueen täydellinen tuki 
tarjoavat erinomaista matkustusmukavuutta ja tur-
vallisuutta sivutörmäyksessä niin pienemmille kuin 
hieman suuremmillekin lapsille. Istuimen korkeutta ja 
kallistusta voi säätää.

05 Kimallusta sen olla pitää: kierreranneke GTI-ko-
koelmasta sisältää alkuperäisiä Swarovskin kristalleja 
kirkkaana, punaisena ja antrasiitinharmaana. 
GTI-teksti painonappien välissä.

04 Kaunis suojus: GTI-puhelinkuori iPhone 7 -mal-
liin. Mattamusta kotelo on koristeltu kiiltävän mustal-
la GTI-kennokuviolla.

03 Erotu yksilöllisesti, nyt entistäkin sporttisemmin 
– upeat aurinkolasit, joiden muotoilu on saanut inspi-
raationsa tunnetusta GTI-kennokuviosta. Polarisoidut 
vihreänharmaat aurinkolasit estävät heijastuksia. 
Kennomuotoilua korostavat kovakuorinen GTI-kotelo 
ja mikrokuituliina auttavat säilyttämään aurinkolasit 
turvallisesti ja hoitamaan niitä asianmukaisesti.
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01  18 tuuman kevytmetallivanteet Brescia,
Volkswagen R

02 17 tuuman kevytmetallivanteet Milton Keynes

Erottuvat 18-tuumaiset Brescia-kevytmetallivanteet tuovat itsevarmuutta. Punaiset jar-

rusatulat pääsevät mainosti oikeuksiinsa 17 tuuman Milton Keynes -kevytmetallivanteiden 

yhteydessä.

Vanteet
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15Polo GTI – Vanteet, istuinverhoilut ja ulkovärit

01  Kangas Clark urheilullisissa istuimissa 
Titan Black-Red XE

02  Mikrokuitu ArtVelours urheilullisissa 
 mukavuusistuimissa Titan Black EL

03 Pure White normaaliväri 0Q
04 Flash Red normaaliväri D8
05 Reef Blue metalliväri 0A
06 Limestone Grey metalliväri Z1
07 Deep Black helmiäisväri 2T

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. Väri- ja verhoilumallit ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. Istuimien kuvissa 
on vakioistuin, joka saattaa poiketa lisävarusteena saatavista versioista.

Istuinverhoilut ja ulkovärit
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Volkswagen-jälleenmyyjäsi 

3)  Vain Composition Media -radion tai Discover Media -navigointijärjestelmän yhteydessä. 
Car-Net App-Connect -sovellus sisältää palvelut MirrorLink®, Apple CarPlay™ ja Android 
Auto™. Näiden palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Car-Net 
App-Connect -sovellusta tukevat jo  matkapuhelimet ja Volkswagen työskentelee tiiviisti 
yhdessä suurten älypuhelinvalmistajien kanssa, jotta Car-Net App-Connect -standardin käyttöä 
voitaisiin edistää. Ajankohtaista lisätietoa yhteensopivuudesta uusien ja pitkään markkinoilla 
jo olleiden matkapuhelimien kanssa saat osoitteesta www.volkswagen.de/mobiltelefon. 

4) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
5)  Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun 

mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-
maksuja). Volkswagen suosittelee sopimaan kiinteän hinnan oman matkapuhelinoperaat-
torisi kanssa. Lisätietoja mobiililaitteiden ja Car-Netin käyttämisestä saat oman Volks-
wagenisi käyttöohjeesta.

6)  Lisätiedot mukaan lukien Volkswagen Connect -sovelluksen käyttöehdot, voimassa oleva 
tietosuojalausunto, kuvaukset sovelluksen toiminnoista, usein kysytyt kysymykset sekä 
yhteensopivuustiedot muiden mallien  valmistusvuodesta 2008 lähtien löytyvät osoittees-
ta vwconnect.com.

7) Dataliitäntä on saatavissa Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta volkswagen.fi. Tässä esitteessä 
kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa 
 Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Lisätietoja 
Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja virheisiin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat 
Volkswagen-konsernin Saksassa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin 
puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.

Polo GTI

 1)  Taloudellisuusluokat määrittävät autot CO₂-päästöjen mukaan ottaen huomioon auton 
omapainon. Teho- ja kulutustiedot perustuvat normin DIN EN 228 mukaisen 95-oktaanisen 
rikittömän bensiinin käyttöön. Myös 10 prosenttia etanolia sisältävää 95-oktaanista E 10 
-bensiiniä voidaan käyttää. Lisätietoja E10-polttoaineen soveltuvuudesta osoitteesta: 
www.volkswagen.fi tai www.e10bensiini.fi.

2)  Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista 
Volkswagen AG:n kanssa. Asiakkaalla on auton luovutuksesta lähtien 90 päivää aikaa rekis-
teröidä auto osoitteessa www.volkswagen.com/car-net. Tätä myöhemmin tehtävä rekiste-
röinti lyhentää ilmaista käyttöaikaa. Mobiilien (Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden 
käyttäminen) on mahdollista vain Discover Median kautta. Tarvitset lisäksi mobiilin Inter-
net-yhteensopivan päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN 
Hotspot -reitittimenä. Vaihtoehtoisesti Internet-yhteys navigointilaitetta ja auton 
WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa Car-Stick LTE -liitännän kautta yh-
dessä Discover Media -navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä 
vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapu-
helinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapaket-
tien vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja 
erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). 
Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien vuoksi on suositeltavaa 
sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä maksusta. Car-Net Guide & Inform -pal-
veluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopi-
muksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muu-
toksia. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta www.volkswagen.com/car-net ja 
kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat 
matkapuhelinoperaattoriltasi.
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