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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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05Polo - Ulkopuoli

Todellinen katseenvangitsija.
Polossa on vielä useampia avustavia järjestelmiä kuin edeltäjässään, joten se pitää silmällä 

kaikkea, mitä ympäristössä tapahtuu. Se on silti itse suurin katseenvangitsija. Se on muo-

toilun, matalan kylkilinjan, dynaamisten harjanteiden ja urheilullisesti muotoiltujen valojen 

ansiota. Jokaisella matkalla.

01 Polo näyttäytyy urheilullisena ja itsevarmana. 
Keula vaikuttaa pitkän konepellin ansiosta dynaami-
semmalta ja vaakasuuntaisen linjansa ansiosta le-
veämmältä. Jäähdyttimensäleikköä kiertää kromilista, 
joka jatkuu ajovaloihin saakka. Erottuvasta ulkomuo-
dosta kunnia kuuluu led-päiväajovaloille, jotka sijait-
sevat sumuvalojen vieressä. Kompaktit mitat ja lyhyet 
ylitykset tekevät voimakkaasta ilmeestä entistä vah-
vemman. Lyhyesti sanoen, Polo näyttää jo valmiiksi 
siltä, että se pitää sisällään erinomaisen ajonautinnon.
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Ulkopuoli

02 Takaosan tornadolinja tekee vaikutuksen katso-
jaan: erottuva muotoilulinja jatkuu etulokasuojista 
neljän oven kautta taakse takaluukkuun saakka. Se 
muodostaa selkeän profiilin, joka huokuu edistyksel-
listä dynamiikkaa. Erottuvaan muotoiluun kuuluvat 
valojen lisäksi myös led-päiväajovalot automaattisella 
kytkeytymisellä sekä led-rekisterikilvenvalot.

03 17 tuuman 5-kaksoispuolaiset Pamplona-kevyt-
metallivanteet värinään Adamantium Silver¹⁾ tai Glam 
Silver täydentävät tyylikkään ulkomuodon ja antavat 
Pololle urheilullisen ilmeen.

04 Led-ajovaloissa on erottuva valoprofiili, joka voi 
parantaa merkittävästi näkyvyyttä huonossa säässä. 
Niille ovat tunnusomaista voimakas valoteho, pitkä 
kantama, päivänvalonkaltainen valon sävy sekä vähäi-
nen energiankulutus. Polossa led-päiväajovalot ovat 
vakiovarusteena. Varustetasoihin Comfortline ja 
Highline on lisäksi saatavissa led-ajovalot ja -takava-
lot. Led-takavalot näkyvät kirkkaasti ja näyttävät 
 todella nykyaikaisilta teknisine ilmeineen.

Polo - Ulkopuoli

1)  Kuvassa 03 17-tuumaiset Pamplona-kevytmetallivanteet värinä 
Adamantium Silver.
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Näyttää hyvältä.
Hyvät näkymät.
Nauti kauniista näkymistä: panoraamakattoluukun kautta sinulla on 

upeat näkymät ulos kohti avointa taivasta. Samalla sisään virtaa hyvää 

oloa tuovaa auringonpaistetta ja raitista ilmaa.
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11Polo - Sisätilat ja mukavuus

Parempi katsoa kuin katua: 
istu sisään.
Polo tekee parhaansa, jotta matkanteko olisi miellyttävää. Niinpä sen vahvuuksiin kuuluvat 

ristiseläntuensäätö, uudet koristelistat ja miellyttävä Ambiente-tunnelmavalaistus. Koska 

Polo on nyt entistä isompi, voit nauttia runsaammasta pää- ja jalkatilasta.

01 Polon sisätiloissa on mukavuutta lisääviä varus-
teita. Valittavissa on kiiltävien koristelistojen Energe-
tic Orange -värin lisäksi myös muita värivaihtoehtoja. 
Runsaat pää- ja jalkatilat kaikille matkustajille tekevät 
matkanteosta mukavaa pitkilläkin matkoilla. Ja jotta 
älypuhelimen akku ei koskaan pääse tyhjäksi, voit la-
data puhelintasi myös induktiivisesti. Edellytyksenä 
on, että puhelimesi tukee Qi-standardia.

03 Astu sisään ja lähde liikkeelle – tarvitsematta 
edes ottaa avainta taskusta. Avaimettoman lukitus- ja 
käynnistysjärjestelmän Keyless Access ansiosta riit-
tää, että avain on mukana.

02 Rentouta selkäsi: ristiseläntuki mahdollistaa op-
timaalisen istuma-asennon, sillä pitkillä matkoilla sel-
kälihakset saattavat muutoin väsyä.
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Analogisuus on mennyttä aikaa. Active Info Display -näytöllä voit nauttia mittariston tar-

joamista eduista, jotka sisältävät paljon muutakin kuin nopeuden ja polttoaineen määrän. 

Navigointikartta koko näytölle, medianäyttö tai digitaalinen nopeusmittari: sinä päätät, 

mitä haluat nähdä.

Ajat muuttuvat. 
Ratinkin takana.

Polo - Sisätilat ja mukavuus

01–03 Kun haluat pitää asioita silmällä: Active Info Display -näytön ja sen monien eri näyttöjen avulla voit 
 hakea näyttöön juuri sellaiset tiedot kun haluat. Näin esimerkiksi kaikki ajamiseen liittyvät tiedot, kuten kulutus 
ja ajoaika, näkyvät yhdellä kertaa. Suurikokoinen navigointikartta, puhelimen puhekumppanin tiedot tai monien 
eri tietojen yhdistelmä – suorastaan valinnan vaikeutta.
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Täysin vapaa. Silti
hyvin verkottunut.
Mitä ikinä sinulla onkaan suunnitelmissa, Polo mahdollistaa joustavat 

ja vapaat ratkaisut. Infotainment-järjestelmien ja Car-Netin kautta olet 

jatkuvasti yhteydessä kaikkeen sinulle tärkeään.
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Yhdistettävyys

03 Onko tarkoitus käydä kollegoiden kanssa muka-
valla illallisella töiden jälkeen? Car-Netin Guide &
Inform -palveluun kuuluvalla kohteiden tuontitoimin-
nolla voit kätevästi suunnitella myöhempiä menojasi. 
Etsi Google Maps™ -palvelusta sopivia kohteita ja tuo 
kohteet osoitteineen Car-Net-portaalin tai Car-Net-
sovelluksen kautta Polosi navigointijärjestelmään. 
Voit tallentaa jopa 50 kohdetta, kuten esimerkiksi 
 ystävien ja liikekumppaneiden osoitteet.²⁾

02 Se voi toki tuottaa hieman vaikeuksia, mutta ajon 
aikana sormet on pidettävä erossa iPhonesta. Polossa 
voit silti edelleen käyttää puhelintasi yhdistämällä 
sen Infotainment-järjestelmään Apple CarPlay™ -toi-
minnon kautta. Näin voit käyttää iPhonen sovelluksia, 
kuten Spotifyta, karttoja, äänikirjoja ja omaa iTunes-
musiikkikirjastoasi, auton kosketusnäytön kautta. Vie-
lä parempaa on se, että puhelimesi Siri-ääniavustin 
lukee sinulle uutisia ja reagoi puhekomentoihisi.¹⁾

01 Onko sinulla älypuhelin, jossa on Android 5.0 tai 
uudempi? Sitten voit yhdistää puhelimesi Infotain-
ment-järjestelmän kosketusnäyttöön ja käyttää tätä 
kautta puhelintasi – Googlen tarjoaman Android 
Auto™ -toiminnon kautta. Sovellukset kuten Spotify 
ja WhatsApp ovat nyt käytössä matkan aikana ilman 
että puhelinta tarvitsee ottaa käteen. Myös teksti-
viestien lähettäminen ja soittaminen sujuvat käteväs-
ti. Google Voice -puheohjauksen ansiosta kuljettaja 
voi keskittyä pelkästään liikenteeseen.¹⁾

Polo tarjoaa käyttöösi entistä kätevämpiä liitäntöjä. Voit liittää älypuhelimesi kätevästi Infotainment-järjes-

telmään ja käyttää valikoituja sovelluksia matkan aikana. Näin voit esimerkiksi soittaa omia soittolistojasi 

älypuhelimestasi tai hakea esiin online-liikennetiedotteet. Auton Car-Netin kautta sinulle avautuu World 

Wide Webin rajattomat mahdollisuudet.

04 Käytä autossa WLAN-reititintä! Sen avulla voit 
Volkswagen AG:n kanssa sovitun Car-Net-sopimuksen 
päättyessä nauttia edelleen monipuolisista Car-Net-
palveluista²⁾. Auton reitittimen muodostaa CarStick 
LTE -liitäntä, jonka kautta voit käyttää Internetiä ra-
joittamattomasti. Discover Media -navigointijärjestel-
män yhteydessä se muodostaa autoon verkkoyhtey-
den. CarStick LTE -toiminto käyttää omaa SIM-korttia 
(SIM-kortti ei sisälly toimitukseen), joten se mahdol-
listaa WLAN-reitittimen ja verkkopalvelujen käyttämi-
sen täysin riippumatta älypuhelimen yhteydestä.
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05 Internet on kaikista nopein media. Voit hyödyntää sitä myös Polossa. Car-
Netin Guide & Inform -palvelun online-liikennetiedotteet tarjoavat lähes reaaliai-
kaista tietoa liikennetilanteesta, onnettomuuksista, tietöistä, ruuhkista ja ruuhkien 
purkautumisesta. Kun dynaaminen päämäärään ohjaus otetaan käyttöön, järjestel-
mä määrittää tarvittaessa vaihtoehtoisen reitin, jota kautta pääset nopeammin ja 
sujuvammin kohteeseen.²⁾

 1)  Car-Netin App-Connect on saatavissa vain radion Composition Media ja Discover Media -navigointijär-
jestelmän yhteydessä. Car-Net App-Connect -sovellus sisältää palvelut MirrorLink®, Apple CarPlay™ ja 
Android Auto™. Näiden palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Car-Net App-Con-
nect -sovellusta tukevat jo monet matkapuhelimet ja Volkswagen  työskentelee tiiviisti yhdessä suur-
ten älypuhelinvalmistajien kanssa, jotta Car-Net App-Connect -standardin käyttöä voitaisiin edistää.

2)  Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Volkswagen AG:n 
kanssa. Asiakkaalla on auton luovutuksesta lähtien 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa 
www.volkswagen.com/car-net. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää ilmaista käyttöaikaa. 
Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen on mahdollista vain Discover Media -toimin-
tojen kautta. Tarvitset lisäksi mobiilin Internet-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 yhdessä 
Discover Media -navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman 
matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erillisen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain 
kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa 
kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja erityisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustan-
nuksia (esim. Roaming-maksuja). Car-Net-palveluiden käytön yhteydessä ladattavien datamäärien 
vuoksi on suositeltavaa sopia matkapuhelinoperaattorin kanssa kiinteästä maksusta. Car-Net Guide & 
Inform -palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopi-
muksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso li-
sätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta www.volkswagen.com/car-net ja kysy lisää Volkswagen-
jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

3)  Datapakettien vastaanottaminen Internetistä saattaa kulloisenkin matkapuhelinmaksun mukaan ja eri-
tyisesti ulkomailla käytettäessä aiheuttaa lisäkustannuksia (esim. Roaming-maksuja). Volkswagen 
suosittelee sopimaan kiinteän hinnan oman matkapuhelinoperaattorisi kanssa. Lisätietoja mobiililait-
teiden ja Car-Netin käyttämisestä saat oman Volkswagenisi käyttöohjeesta.

4)  Lisätiedot mukaan lukien Volkswagen Connect -sovelluksen käyttöehdot, voimassa oleva tietosuoja-
lausunto, kuvaukset sovelluksen toiminnoista, usein kysytyt kysymykset sekä yhteensopivuustiedot 
muiden mallien kanssa valmistusvuodesta 2008 lähtien löytyvät osoitteesta vwconnect.com.

5) Dataliitäntä on saatavissa Volkswagen-jälleenmyyjältä.

Polo - Yhdistettävyys

(Ei kuvaa) Maksuton Volkswagenin Connect-sovellus⁴⁾ ja dataliitäntä⁵⁾ lataavat 
Bluetoothin kautta auton kaikki tärkeät tiedot, mikä parantaa turvallisuutta ja hal-
lintaa matkan aikana. Kuljettaja voi tarkistaa älypuhelimensa kautta milloin tahan-
sa ajetut kilometrit, ensirekisteröinnin, tulevat huollot sekä ajankohtaiset varoituk-
set ja niiden toimintaohjeet. Voit säästää polttoainetta ajotapa-analyysin avulla tai 
pitää digitaalista ja helposti ladattavaa ajopäiväkirjaa. Polttoainesäiliön näytön 
kautta saat tarkasti tiedot kustannuksista ajomatkaa kohden. Auton rikkoutuessa 
voit ottaa suoraan sovelluksen kautta yhteyttä kyseisen maan Volkswagenin neu-
vovaan puhelinpalveluun mihin vuorokaudenaikaan tahansa tai ottaa yhteyttä lä-
himpään huoltokumppaniin. Nämä ja paljon muita Volkswagen Connect -palveluja 
saat käyttöösi osoitteesta vwconnect.com.
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Lempimusiikkia lempireitillä? No tietenkin. Polon Infotainment-järjestelmät tarjoavat

mukavaa seuraa matkalle ja ovat helppokäyttöisiä. Ne heijastuvat laadukkaaseen

lasinäyttöön ja tarjoavat käyttäjälleen nerokasta ergonomiaa. Toivotamme sinulle

hyvää matkaa – ja hyvää viihdettä.

Multimedia

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. Li-
säksi järjestelmään sisältyy kaksi SD-korttipaikkaa, 
USB-liitäntä ja matkapuhelimen Bluetooth-liitäntä. Kun 
asiakas 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.
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02 Composition Colour -radioon kuuluu 16,5 cm:n 
(6,5 tuuman) TFT-kosketusvärinäyttö, tehoa 4 x 
20 wattia, kuusi kaiutinelementtiä ja SD-korttipaikka.

03 Composition Media -radiossa on 20,3 cm:n (8 tuu-
man) TFT-kosketusvärinäyttö lähestymistunnistimella 
sekä MP3- ja WMA-yhteensopiva CD-soitin. Kuuden 
kaiutinelementin 4 x 20 watin teho luo autoon todel-
lisen multimediaelämyksen. Lisäksi järjestelmään si-
sältyy SD-korttipaikka, USB-liitäntä ja matkapuheli-
men Bluetooth-liitäntä.

1)  Car-Net Guide & Inform -palveluiden käyttö edellyttää erillisen sopimuksen solmimista Volkswagen AG:n kanssa. Asiakkaalla on auton luovutuk-
sesta lähtien 90 päivää aikaa rekisteröidä auto osoitteessa www.volkswagen.com/car-net. Tätä myöhemmin tehtävä rekisteröinti lyhentää ilmais-
ta käyttöaikaa. Car-Net Guide & Inform -verkkopalveluiden käyttäminen on mahdollista vain Discover Media -toimintojen kautta. Tarvitset lisäksi 
mobiilin Internet-yhteensopivan päätelaitteen (esim. älypuhelimen), joka voi toimia mobiilina WLAN Hotspot -reitittimenä. Vaihtoehtoisesti Inter-
net-yhteys navigointilaitetta ja auton WLAN-reititintä varten voidaan kätevästi muodostaa Car-Stick LTE -liitännän kautta yhdessä Discover Media 
-navigointijärjestelmän kanssa. Car-Net-palvelut ovat käytettävissä vain sinun ja oman matkapuhelinoperaattorisi välisen voimassa olevan erilli-
sen matkapuhelinsopimuksen kautta ja vain kulloisenkin matkapuhelinverkon kantoalueella. Datapakettien 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 -palveluiden käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, 
ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja Car-Net-palveluista osoitteesta www.volkswagen.com/car-net ja 
kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.

Lisätietoja saat Volkswagen-jälleenmyyjältä.

04 Latauskaapelin voit suosiolla jättää kotiin. Voit 
ladata matkapuhelintasi autossa helposti langatto-
masti. Aseta puhelin vain Polon etuosassa olevaan 
säilytyslokeroon. Induktiivinen lataaminen huolehtii 
täysinäisistä akuista ilman vaivalloista johtohässäk-
kää. Edellytyksenä on, että puhelimesi tukee Qi-stan-
dardia.

(Ei kuvaa) Basso, parempi, beats: Polo beatsin tyyli-
telty logo kertoo siitä kaikista tärkeimmästä – beats-
äänentoistojärjestelmästä. Järjestelmään kuuluvat 
8-kanavainen vahvistin sekä diskantti-, basso- ja laa-
jakaistakaiuttimet. Järjestelmän kokonaisteho on 300 
wattia. Kauttaaltaan muhkeasta äänestä ja bassojen 
juuri oikeasta säädöstä vastaa integroitu subwoofer, 
joka on sijoitettu tavaratilaan irrotettavan välipohjan 
alle varapyöräkotelon viereen.
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Turvallisuus tarvitsee 
tuekseen useita
avustajia.
Polo on hyvin varusteltu mitä tulee matkustajien ja muiden tiellä liikkuji-

en turvallisuuteen. Auton lukuisat kuljettajan toimintaa helpottavat ja 

rentouttavat avustavat järjestelmät vastaavat siitä, että liikut turvalli-

semmin tienpäällä ja saavut rentoutuneempana perille.
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01 ParkAssist-pysäköintiavustin tunnistaa pitkittäis- ja poikittaispysäköinnin. Se 
vastaa ohjausliikkeistä aina täydelliseen pysäköintiin saakka.¹⁾ Järjestelmä ohjaa 
auton myös pois pitkittäispysäköinnistä. Auto ohjaa kaasun ja jarrun käyttöä ja 
kuljettajan vastuulle jää ympäristön tarkkaileminen pysäköinnin aikana.¹⁾

02 Ennakoiva turvajärjestelmä saattaa tunnistaa tilanteet, jossa on kasvanut on-
nettomuusriski.¹⁾ Järjestelmä sulkee automaattisesti ikkunat ja panoraamakatto-
luukun sekä kiristää etuistuimien turvavöitä.¹⁾

03 Ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist varustettuna hätäjarrutustoi-
minnolla ja jalankulkijoiden tunnistuksella voi uhkaavassa törmäystilanteessa 
auttaa lieventämään onnettomuuden seurauksia ja ihannetapauksessa estämään 
onnettomuuden kokonaan.¹⁾ Se osaa tunnistaa ajoradalla olevat jalankulkijat ja 
ajoneuvot ja varoittaa kuljettajaa ajoissa. Jos kuljettaja ei reagoi, järjestelmä tekee 
hätäjarrutuksen.¹⁾

04 Jos väsymyksentunnistus havaitsee poikkeavuutta kuljettajan ajokäytöksessä, 
se kehottaa pitämään tauon äänimerkin ja näyttöön tulevan viestin välityksellä.¹⁾
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05 Katvealueen varoitin Blind Spot varoittaa kuljet-
tajaa ajon aikana ulkopeilien led-merkkivaloilla kuol-
lessa kulmassa olevista autoista.¹⁾ Peruutettaessa pois 
pysäköintiruudusta integroitu peruutusavustin valvoo 
aluetta auton takana ja varoittaa risteävästä liiken-
teestä.¹⁾

06 Peruutuskamera tukee kuljettajan toimintaa pe-
ruutettaessa.¹⁾ Kameran kuva radion tai navigointijär-
jestelmän näytössä näyttää aluetta auton takaa.

07 Automaattinen vakionopeussäädin ACC auttaa 
kuljettajaa säilyttämään etukäteen asettamansa suu-
rimman sallitun ajonopeuden²⁾ sekä etäisyyden edellä 
ajavaan ajoneuvoon.¹⁾

 1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2) Nopeuteen 210 km/h saakka.
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25Polo - R-Line

R-Line
Urheilullisin tapa saapua perille: Polo R-Line, jonka tarjoaa Volkswagen 

R. Dynaaminen ulkopuoli antaa heti ensi silmäyksellä vaikutelman aidos-

ta atleettisuudesta. Sama sporttinen tunne jatkuu tietenkin myös sisäti-

loissa. Voimakasilmeisen sisätilan etusijalla on design, joka tuo parhaat 

puolet esiin. 

Kaikki tässä mainitut varusteet kuuluvat Volkswagen R -valikoimaan. 
Tarkista saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä.

01 R-Line-ulkonäköpaketti tekee vaikutuksen ensi hetkestä lähtien. Siihen kuulu-
vat musta jäähdyttimensäleikkö R-Line-logolla ja erityiset ilmanottoaukot. Urhei-
lullista ilmettä täydentää kiiltävän musta C-muotoilu, jota on korostettu mustilla 
helmalevikkeillä ja erottuvalla desing-linjalla sekä etulokasuojien R-Line-logolla.
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27Polo - R-Line

03 Voit laajentaa urheilullista varustelua valitsemalla autoosi 17-tuumaiset
Bonneville-kevytmetallivanteet 5-puolaisina Y-mallina. Tyylikästä ulkomuotoa 
täydentävät renkaat kokoa 215/45 R 17.

02 R-Line-ulkonäköpaketin ansiosta poistut ehdottomana voittajana paikalta. 
Siitä kertovat R-Line-diffuusorin ja kromikehysten lisäksi myös kiiltävän musta 
takaspoileri.
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04 Urheilullinen säteily lähtee sisältä päin. Ulkonäköpaketin lisäksi saatavissa on 
R-Line-paketti, joka korostaa sisätilojen urheilullista ilmettä. Musta kattoverhoilu 
ja Ambiente-tunnelmavalaistus luovat pehmeän ilmapiirin. Harjattua terästä ole-
vat poljinpinnat ja urheilullinen nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä R-Line-
logolla ja koristesaumaompeleilla luovat tyylikkään ilmeen.

05 Dynaamisen ilmeen täydentävät kangasverhoillut/mikrokuituiset R-Line-
urheiluistuimet. Etuistuimien selkänojissa on neulottu R-Line-logo ja erottuvat 
koristesaumaompeleet värinä Crystal Grey.

06 Alumiinisissa kynnyslistoissa on R-Line-logo, ja ne antavat R-Line-varustellul-
le Pololle lisäannoksen katu-uskottavuutta.

Polo - R-Line
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Siinä on tyyliä.
Sinun tyyliäsi. 

02 Style-paketti tarjoaa urheilullisen ilmeensä lisäk-
si myös parempaa ajomukavuutta. Erityisen mukavat 
urheilulliset istuimet varustettuna ristiseläntuensää-
döllä on verhoiltu hiilikuitua muistuttavalla verhoilun 
ja kangasverhoilun yhdistelmällä. Nahkaverhoiltu mo-
nitoimiohjauspyörä, seisontajarrun kahva ja vaihteen-
valitsimen nuppi ovat osoitus laadukkaista materiaa-
leista. Tyylin täydentävät tumma kattoverhoilu, matot 
edessä ja takana sekä kiiltävät somistelistat.

01 R-Line-varusteluun kuuluvat 16-tuumaiset 5-kak-
soispuolaiset Sebring-kevytmetallivanteet eivät 
suinkaan säihky hopeanvärisinä vaan kiiltävän musti-
na. Ne antavat Pololle menevän ja itsevarman ilmeen. 
Urheilullisuutta korostaa myös vanteiden muhkea 
halkaisija.

Polo on suunnattu juuri sinulle, jo ennen kuin ehdit istahtaa kuskin paikalle. Voit 

yksilöidä autosi hyödyntämällä eri paketteja ja varusteluvaihtoehtoja – näin teet 

Polosta oman Polosi.
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04

03 | 04 Somistepaketin avulla voit tuoda Polon sisätiloihin enemmän väriä. Koris-
telistojen väreinä ovat Energetic Orange ja Reef Blue. Sisätilojen värimaailman yh-
tenäisyyttä täydentävät Polon Highline-varustelun etuistuimien Tracks 2 -kangas-
verhoilun keskiosien raidat.
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Kolme
mahdollisuutta
valita oikein.
Voit mukauttaa Polon omien tarpeidesi mukaan valitsemalla jonkin kol-

mesta varustetasosta: Highline, Comfortline tai Trendline. Valitset minkä 

vaihtoehdon hyvänsä: voit olla varma, että saat runsaasti laatua ja

arvokkuutta.
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01 Polon varustetaso Highline tarjoaa korkeatasoista mukavuutta ja runsaasti vakiovarusteisia kohokohtia. Sisätilojen miellyttävästä 
 tunnelmasta vastaa Ambiente-tunnelmavalaistus. Keskikyynärnoja edessä ja monitoimiohjauspyörä ovat nahkaverhoiltuja, ja ne tuntuvat 
miellyttäviltä käteen ja ovat käytännöllisiä. Lämmitettävät etuistuimet ovat arvossaan kylminä talviipäivinä.

Polo - Varustetasot

Highline
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02 Varustetasossa Comfortline tunnet olevasi heti kuin kotonasi. Pehmustettu kojelauta ja mattapintaiset 
somistelistat värinään Limestone Grey tai Silver Silk sekä istuimien Slash-kuviointi värinä joko Black tai Aqua 
Graphite tuovat sisätiloihin tyylikästä tunnelmaa. Matkanteon äänimaailmasta vastaa radio Composition Colour 
ja ilmastointilaite takaa jokaiseen vuodenaikaan sopivan sisätilojen lämpötilan. Monitoimiohjauspyörän kautta 
voit yhdellä napin painalluksella valita radiosta lempikanavasi. Suuri ja tasainen tavaratila tarjoaa hyvät kulje-
tusolosuhteet suurillekin esineille.

Polo - Varustetasot

Comfortline
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03 Varustelu tekee vaikutuksen: varustetaso Trendline ihastuttaa mattapintaisilla koristelistoillaan värinä 
Deep Black sekä istuimien Basket-kangasverhoilulla. Koristelistat ja istuinverhoilut antavat myös sisätiloille 
 urheilullisen ilmeen. Etusijalla on kuitenkin aina matkustajien turvallisuus. Siinä ovat apuna ympäristönvalvon-
tajärjestelmä Front Assist sisältäen hätäjarrutustoiminnon, joka auttaa havaitsemaan kriittiset tilanteet ja 
 lyhentämään jarrutusmatkaa.¹⁾ Lisäksi sekä etu- että takamatkustajien päätä suojaavat törmäystilanteessa 
 ikkunaturvaverhot.

1) Järjestelmärajoitusten puitteissa.

Trendline
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Polossa olet valmiina kaikkiin tilanteisiin. Voit toki myös mukauttaa sitä omien tarpeidesi mukaan.

Täydellinen valikoima Poloon sopivista lisävarusteista löytyy Volkswagenin lisävarusteluettelosta

Volkswagen-jälleenmyyjältä.¹⁾

Volkswagen-lisävarusteet 

01 Kattospoileri sekä näyttää hyvältä että tuo lisää 
dynaamisuutta Polon takaosan tyylikkään urheilulliseen 
ilmeeseen. Samalla se myös parantaa aerodynamiik-
kaa. Kattospoileri on pohjamaalattu ja maalattavissa 
auton värin mukaan. Polon takaosan näyttävyyttä voi-
daan korostaa aina yhtä tyylikkäällä ja käytännöllisellä 
takaluukun krominvärisellä suojalistalla.

02 Läpinäkyvä suojakalvo suojaa maalipintaa tava-
roita purettaessa ja lastattaessa.

03 Teräksenvärinen suojakalvo suojaa maalipintaa 
tavaroita purettaessa ja lastattaessa.

04 Black Line -tyyliä edustavien led-takavalojen 
tummennettu ilme tuo erityisen urheilullista tunnel-
maa.

1) Lisätietoja: www.volkswagen.fi. 

Varmista varusteiden saatavuus Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja Volkswagen-jälleenmyyjältä.

05 Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot antavat au-
tolle ylellisen ja laadukkaan ilmeen.
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08 Alumiinisissa kynnyslistoissa on Polo-teksti. Ne suojaavat kovalle rasitukselle 
joutuvia kynnyksiä ja ovat lisäksi todella tyylikkään näköiset. Sarjaan sisältyy kaksi 
kynnyslistaa kummankin etuoven kohdalle.

07 Katseenvangitsija heti kynnyksellä: musta kalvo hopeanvärisellä koristeraidal-
la tekee vaikutuksen autoon astuttaessa, minkä lisäksi se suojaa maalipintaa naar-
muilta. Valmiiksi muotoon leikattu kynnyskalvo on helppo liimata paikalleen. Sarja 
sisältää neljä kalvoa ovien kynnyksiin.

09 Oli kyseessä sitten venetraileri, asuntovaunu tai peräkärry – perävaunun ve-
tämistä varten tarvitaan vetokoukku. Se on saatavissa sekä kiinteänä (kuvassa) 
että irrotettavana versiona. Sähkönsyötöstä ja turvallisesta käytöstä vastaa muka-
na toimitettava 13-napainen sähköasennussarja. Sarja tukee myös pysäköintiavus-
tinta ja perävaunun yhdistelmänvakautustoimintoa.

10 Kuraläpät ovat saatavissa sekä eteen että taakse. 
Ne suojaavat alustaa, helmalistoja ja ovia lialta ja 
roiskeilta. Lisäksi ne vähentävät vaarallisia kiveniske-
miä ja vesiroiskeita.

11 Yksilöllisyyttä yksityiskohtia myöten: venttiilin-
suojuksessa on Volkswagen-logo, ja niiden tehtävänä 
on suojata venttiiliä pölyltä, lialta ja kosteudelta. Sopii 
alumiiniventtiileihin ja kumi-/metalliventtiileihin. Sar-
jaan kuuluu neljä suojusta.

06 Luistamattomat, helposti asennettavat poljinpinnat harjattua terästä ihastut-
tavat laadukkaalla muotoilullaan samalla, kun luistamaton pinnoite mahdollistaa 
hyvän pidon. Saatavissa sekä käsivaihteiston että DSG-automaattivaihteiston pol-
kimiin.

Polo - Volkswagen-lisävarusteet
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12

13

14

15

16

17

18
14 Kuljeta polkupyöräsi turvallisesti ja vakaasti polkupyörätelineessä Polon katol-
la. Runkopidike ja kisko on muotoiltu siten, että pyörä asettuu automaattisesti oi-
keaan asentoon. Polkupyörän rungon kiinnittäminen sujuu kätevästi innovatiivisel-
la kiristysmomenttia rajoittavalla kiertopainikkeella. Runkopidikkeessä on suuret 
pehmusteet, jotka jakavat kuormituksen tasaisesti ja suojaavat polkupyörän run-
koa. Polkupyöräteline on testattu kaupunkinopeuksissa (City Crash Plus).

12 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 Poloon sujuu hel-
posti ja kätevästi. Teline on lukittava ja suojattu siis hyvin varkauksien varalta. Helposti asennettavan Aero-pro-
fiilin strukturoitu pinta minimoi ajoviiman aiheuttaman melun. Toimitukseen sisältyy momenttiavain.

13 Suksi- ja lumilautateline Comfort mahdollistaa kuuden suksiparin tai neljän lumilaudan turvallisen ja käte-
vän kuljettamisen. Eloksoidusta alumiinista valmistetun ja kevyen järjestelmän käytännöllisen vetotoiminnon 
ansiosta suksien kiinnitys ja irrotus on helppoa. Se onnistuu leveiden avauspainikkeiden ansiosta myös paksut 
käsineet kädessä. Kiinnikkeet ovat luonnollisesti lukittavat.
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18 Nauti raittiin ilman kierrosta kaikessa säässä ja 
estä sisätilojen liiallinen lämpeneminen kuumina päi-
vinä. Helppohoitoiset, UV-kestävät ja pesulinjallekin 
soveltuvat etuikkunoiden tuulenohjaimet on valmis-
tettu laadukkaasta, kierrätetystä akryylilasista. Ne on 
helppo kiinnittää painamalla ne paikoilleen.

17 Kuljeta surffilautasi turvallisesti perille saakka: 
kumiset surffilautapidikkeet ja erityiset kiinnityshih-
nojen metallipidikkeiden kumisuojukset suojaavat hy-
vin laudan pintaa. Soveltuu surffilaudoille, joissa on 
kaksiosainen masto.

16 Ei heilumista, ei luistamista: erityisesti kajakkia 
varten suunniteltu enintään 70 kilogrammaa kantava 
teline sopii erinomaisesti kajakin muotoihin. Neljä 
liikkuvaa kumipehmustetta tukevat kajakin paikalleen 
kuljetuksen ajaksi. Tukevat kiinnityshihnat takaavat 
kajakin lujan kiinnityksen.

15 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.

Polo - Volkswagen-lisävarusteet
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20

21

22

23

24 27

25 28

26 29

23 Nauti muhkeasta äänentoistosta Volkswagen-
lisävarusteiden äänentoistojärjestelmällä. Järjestelmä 
koostuu vahvistimesta, johon on integroitu digitaali-
nen ääniprosessori (yhteisteho 300 W (sini) / 480 W 
musiikki), ja tehokkaasta subwooferista. Korkeimman 

19 | 20 Kuljeta polkupyöräsi kätevästi ja turvallisesti uudella Premium-polkupyörätelineellä. Telineessä voidaan 
kuljettaa kaksi polkupyörää tai sähköpyörää ja kiinnitys sujuu kätevästi innovatiivisella kiinnitysjärjestelmällä. 
Kun telineen salpa avataan, polkupyörä asettuu automaattisesti vetokoukun päälle ja on tämän jälkeen helppo 
kiinnittää. Varkaussuojalla varustettu irrotettava välipidike tekee käyttämisestä erityisen miellyttävää. Polku-
pyörätelineen voi laskea alas jopa 90 asteen kulmaan jalkapolkimen avulla. Näin tavaratilaan pääsee vaivatta 
käsiksi. Säilytyslaukku suojaa telinettä ja lastauskisko helpottaa painavien polkupyörien lastaamista.

21 Joskus on kiva, että aurinko pysyy ulkopuolella. Takalasin ja takasivulasien aurinkoverhot ehkäisevät myös 
liiallista lämpenemistä – vaarantamatta kuitenkaan liikenneturvallisuutta. Verhoa voi käyttää ikkunan ollessa 
auki tai kiinni.

22 Aina juuri sopivan kylmiä tai lämpöisiä herkkuja 
autossa: kylmäboksi on kätevä liittää auton tai kodin 
pistorasiaan. Tilavuudeltaan noin 25 litran laukkuun 
mahtuvat kahden litran juomapullot pystyasennossa.

tason musiikkinautinnon lisäksi järjestelmä tekee vai-
kutuksen auto- ja kuljettajakohtaisilla ääniasetuksilla, 
jotka on sovitettu kunkin auton varusteluun ja jotka 
voidaan ohjelmoida liikkeessä. Järjestelmä käyttää 
auton omia kaiuttimia, ja se asennetaan varapyöräko-
teloon. Varapyörällä varustetuissa autoissa äänentois-
tojärjestelmä on saatavissa asennettuna myös tavara-
tilaan. Kiinnitys tapahtuu tällöin tarranauhoilla.
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28 Volkswagenin alkuperäiset kumimatot suojaavat 
Poloa kosteudelta ja lialta. Mittatarkat matot ovat 
luistamattomat ja ne on helppo pestä puhtaiksi. Ma-
tot on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätysmateri-
aalista, ja ne ovat erittäin kestävät ja pitkäikäiset. Ma-
teriaalin ansiosta kumimatot ovat selkeästi kevyem-
mät kuin tavalliset matot. Sarja sisältää neljä mattoa 
etu- ja takaosien jalkatiloihin.

29 Volkswagenin alkuperäiset Premium-tekstiili-
matot ovat laadukasta ja kulutusta kestävää veluuria, 
niissä on Polo-teksti ja luovat laadukkaan vaikutel-
man. Matot suojaavat auton sisätiloja likaantumiselta. 
Kätevä kaksipistekiinnitys mattojen etuosassa estää 
mattojen rullautumisen ja liikkumisen pois paikaltaan.

27 Polo-tekstillä varustetuissa Optimat-tekstiili-
matoissa yhdistyvät kumimattojen käytännöllisyys ja 
tekstiilimattojen tyylikkyys. Mittatarkkojen mattojen 
U-muotoinen reuna pitää lian ja kosteuden tiukasti 
paikoillaan.

24 Tarkasti mitoitettu, luistamaton tavaratilan mat-
to suojaa tavaratilaa lialta ja kosteudelta. Kun matto 
ei ole käytössä, sen voi rullata kokoon ja säilyttää näin 
kätevästi. Saatavissa Poloon, jossa on muunneltava ja 
syvä tavaratilan lattia.

25 Korkeareunainen tavaratilakotelo Polo-tekstillä 
on kestävä ja mittojen mukaan tehty. Korkea reuna 
suojaa tavaratilaa epäpuhtauksilta.

26 Tavaratilan kaukalomatto on kevyt, joustava ja 
tarkasti tavaratilan muotoon istuva ja varustettu
Polo-tekstillä. Noin 4 cm korkea reuna suojaa tavara-
tilaa lialta ja ruudutettu pintakuvio estää tavaroita 
luistamasta. Saatavissa Poloon, jossa on muunneltava 
tavaratilan lattia.

Polo - Volkswagen-lisävarusteet
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39
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30 32

31 33

34
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36 Kahvitaukoa ei enää välttämättä tarvitse pitää huoltoasemalla. Mukaan otet-
tava Espresso-keitin tarjoaa oman kahvilan suoraan autoon. Auton ollessa pysäh-
dyksissä keittimen voi liittää 12 voltin pistorasiaan auton sisätiloissa ja nauttia sit-
ten tuoreena jauhetusta espressosta. Sarjaan kuuluu kaksi tukevaa espressokuppia, 
lautasliina, 25 espressokapselia ja tyylikäs, käytännöllinen säilytyskotelo.

30–35 Käytännöllinen, helppokäyttöinen ja monipuolinen: innovatiivinen modu-
laarinen matka- ja mukavuuspidike on todellinen tuhattaituri, jonka ansiosta sisä-
tilat pysyvät siistinä. Sen ansiosta kaikki tärkeät tavarat ovat takapenkkiläisille hel-
posti ulottuvilla ja kätevästi käytettävissä. Järjestelmä muodostuu perusosasta, 
joka kiinnitetään etuistuimien pääntukien varsiin, sekä kamerapidikkeestä ja erik-
seen saatavista lisämoduuleista. Tällaisia ovat esimerkiksi irrotettava vaateripus-
tin, kestävä laukkukoukku, käännettävä tablettiteline eri valmistajien malleille ja 
taittopöytä mukitelineineen. Näiden ansiosta matkan varrella pidettävät tauot tar-
joavat mukavaa puuhaa! Yksi pidike, monta mahdollisuutta: Kaikki nämä eri mo-
duulit voidaan kiinnittää perusosaan ja vaihtaa tarpeen mukaan.
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38 Jos et ole tilannut Composition Media -radioon¹⁾ tai Discover Media -navi-
gointijärjestelmään¹⁾ tehdasasennuksena puheohjausjärjestelmää, sen voi kytkeä 
toimintaan jälkikäteen. Tällöin puhelinta, radioa ja mahdollisesti myös navigointi-
järjestelmää voi ohjata helposti puheen avulla. Aktivoinnin jälkeen punainen mi-
krofonikuvake ilmoittaa, että järjestelmä on valmis ottamaan vastaan puheohjeita. 
Näytössä näkyy hyödyllisiä puhekomentoja.

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

37 G2-3 ISOFIT -turvaistuin, jossa on irrotettava selkänoja. Turvaistuin takaa tur-
vallisen ja mukavan matkustamisen 15–36 kg:n painoisille (n. 3–12 vuoden ikäisille) 
lapsille. Korkeussuunnassa säädettävän nukkumistuen sekä korkeuden ja kallistuk-
sen yksilöllinen säädön ansiosta se mukautuu helposti erikokoisille lapsille. Kiinni-
tys tapahtuu tukevasti auton ISOFIX-kiinnityspisteisiin. Lapsi kiinnitetään auton 
kolmipisteturvavyöllä. Lisätietoja valikoimasta saa Volkswagen-jälleenmyyjältä. 
Kätevillä verkkotaskuilla varustettu, helposti puhdistettava ja luistamaton istuin-
suoja suojaa auton istuinta.

 1)  Jälkiasennus voidaan tehdä kaikkiin Composition Media -radioihin.
Kysy lisätietoja jälkiasennusmahdollisuudelta Volkswagen-jälleenmyyjältä.

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

Polo - Volkswagen-lisävarusteet
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Istuinverhoilut
ja ulkovärit

01 Kangas Basket Titan Black EL
02 Kangas Slash Titan Black / Ceramique EL
03 Kangas Slash Aqua Graphite EN
04 Kangas Tracks 2 Titan Black / Ceramique FJ
05 Kangas Tracks 2 Ceramique / Aqua Graphite FK
06 Kangas Tracks 2¹⁾ Titan Black / Reef Blue KX
07 Kangas Tracks 2¹⁾ Titan Black / Energetic Orange KY
08 Mikrokuitu Art Velours Titan Black EL
09 Kangas/mikrokuitu Carbon ja nahka Level²⁾ Titan Black / Pale Grey N2P
 10 Kangas/mikrokuitu Carbon Flag / ArtVelours³⁾ Black / Flint Grey / Titan Black XX

 1) Saatavissa vain Highline-varustetasoon koristepaketin yhteydessä.
2) Vain Style-paketin yhteydessä.
3) Tilattavissa vain R-Line-paketin yhteydessä.

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.
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01 Pure White normaaliväri 0Q
02 Urano Grey normaaliväri 5K
03 Dark Petrol normaaliväri 5M
04 Black normaaliväri A1
05 Flash Red normaaliväri D8
06 Reef Blue metalliväri 0A
07 Energetic Orange metalliväri 4M
08 Ivory Silver metalliväri 6N
09 Reflex Silver metalliväri 8E
 10 White Silver metalliväri K8
 1 1 Limestone Grey metalliväri Z1
 12 Deep Black helmiäisväri 2T
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Vanteet

01 14 tuuman teräsvanteet ja pölykapselit
02 15 tuuman teräsvanteet ja pölykapselit
03 15 tuuman kevytmetallivanteet Salou
04 15 tuuman kevytmetallivanteet Sassari
05 15 tuuman kevytmetallivanteet Sassari
06 15 tuuman kevytmetallivanteet Seyne
07 15 tuuman kevytmetallivanteet Corvara, Volkswagen-lisävarusteet
08 16 tuuman kevytmetallivanteet Las Minas
09 16 tuuman kevytmetallivanteet Las Minas
 10 16 tuuman kevytmetallivanteet Torsby
 11 16 tuuman kevytmetallivanteet Sebring, Volkswagen R
 12 16 tuuman kevytmetallivanteet Sebring, Volkswagen R
 13 16 tuuman kevytmetallivanteet Merano, Volkswagen-lisävarusteet
 14 17 tuuman kevytmetallivanteet Pamplona
 15 17 tuuman kevytmetallivanteet Pamplona
 16 17 tuuman kevytmetallivanteet Bonneville, Volkswagen R
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Helppo tapa luoda
oma unelmien auto.

Näin voit muokata Polosta oman Polosi. Etsi juuri 
 sinulle sopiva malli, valitse eri varustetasoista, 
 ulkoväreistä, vanteista ja monesta muusta – 
todella kätevästi suoraan verkossa osoitteessa: 
www.volkswagen.fi

Verkossa toimivan konfiguraattorin avulla sinustakin voi tulla autosuunnittelija. Vain muutaman vaiheen

kautta voit tehdä Volkswagenista oman unelmien autosi – omalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
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Löydä Volkswagenin 
automaailma.

Polo - Konfiguraattori ja huolto 

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-
muksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volks-
wagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. 
Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättä-
vissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta johtu-
van teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen 
palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan 
hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua 
kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhy-
taikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen. 
Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren 
ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän 
huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volks-
wagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 
mahdollisesti havaitut viat korjataan.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-
tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea mo-
nenlaista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on 
mahdollista tutustua Volkswagen-konsernin eri merk-
keihin näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit 
nähdä havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seu-
rata auton historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN 
-näyttely tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit 
myös seurata, miten lapset suorittavat oman ajokort-
tinsa. Tehdaskierroksella pääset tutustumaan auton-
valmistukseen käytännössä.
Lisätietoja: www.autostadt.com.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-
räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. 
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen 
sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitai-
toisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmiste-
taan auton luotettava toiminta.
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Volkswagen-jälleenmyyjäsi

Polo

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 testimenetelmä 
polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTP-menetelmä 
korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten testausolosuhteiden 
ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus 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 uu-
det autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kan-
sainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (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). Todenmukaisten testausolosuhteiden ansiosta WLTP-
menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat 
kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot. WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet 
(renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerody-
namiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös 
polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöauto-
mallien polttoainetaloudesta ja CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esit-
teessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa 
Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisätie-
toja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja virhei-
siin pidätetään. BlueMotion®, DSG® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja muissa 
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsit-
teitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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