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05Nové Polo - Exteriér

Skutečný magnet pro oči.
Nové Polo je vybaveno ještě více bezpečnostními systémy než předchozí model a má tak 

přehled o všem, co se okolo Vás děje. Přitom je však centrem zájmu svého okolí. Důvodem 

je zcela nový design se sníženou boční linií, dynamickými rysy a nově navrženými světlo-

mety. A platí to při každé jízdě.

01 Nové Polo je sportovní a projevuje sebejistotu. 
Nově navržená přední partie působí díky dlouhé 
kapotě motoru dynamičtějším dojmem a horizon-
tálně vedené linie ji opticky rozšiřují. Mřížku chladiče 
zdobí chromovaná lišta, která pokračuje i ve světlo-
metech. Ty jsou sériově doplněny LED světly pro 
denní svícení, které čelní partii vozu Polo dodávají 
nezaměnitelný vzhled. Kompaktní rozměry a krátké 
přesahy karoserie pak vytvářejí obraz síly, který 
působí ještě impozantnějším dojmem. Jinak řečeno – 
při pohledu na nové Polo je okamžitě zřejmé, kolik 
radosti z jízdy si s ním lze užít. S
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Exteriér

02 Jedinečným dojmem zapůsobí nově modelovaná 
zadní partie se svou tornádovou linií. Výrazné desig-
nové rysy se táhnou od předních blatníků přes dveře 
(karoserie je sériově pětidveřová) a vzadu přes dveře 
zavazadlového prostoru. Tvoří tak čisté kontury, které 
jsou projevem ryzí dynamiky. K celkovému nezaměni-
telnému vzhledu patří kromě nových světlometů také 
LED světla pro denní svícení s automatickým zapíná-
ním a LED osvětlení panelu poznávací značky. S

03 Sedmnáctipalcová kola z lehké slitiny 
„Pamplona“ s pěti zdvojenými paprsky lakovaná 
ve stříbrné barvě „Glam“ nebo „Adamantium“ 
doplňují atraktivní design a dodávají novému vozu 
Polo sportovní vzhled. SO

04 Nové LED světlomety vytvářejí působivou svě-
telnou signaturu a při špatném počasí navíc zlepšují 
Vaši viditelnost. Vyznačují se velkou svítivostí, dlou-
hou životností, nízkou spotřebou energie a spektrální 
charakteristikou vyzařovaného světla, která je podob-
ná spektru světla denního. Součástí sériové výbavy 
vozu Polo jsou LED světla pro denní svícení. LED zadní 
světla jsou velmi dobře viditelná, navíc jsou znakem 
špičkové technologie a působí tak velmi moderním 
dojmem. SO

Nové Polo - Exteriér

Polo_ME_K15.indd   07 22.12.17   16:05

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.

Polo_ME_K15.indd   06 18.12.17   09:18

03

0402
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Perfektní vzhled.
Perfektní výhled.
Užijte si ty nejlepší výhledy: Díky volitelnému panoramatickému 

výklopnému/posuvnému střešnímu oknu máte volný výhled na nebe. 

Dovnitř pak proudí blahodárné sluneční paprsky a příjemný čerstvý 

vzduch.
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11Nové Polo - Interiér & komfort

Lepší je sedět uvnitř 
než se za ním ohlížet.
Nové Polo dělá vše proto, abyste se v jeho interiéru cítili pohodlně. K výrazným prvkům 

patří volitelné bederní opěrky, nové dekory a stylové osvětlení „Ambiente“. A protože 

je nové Polo také o dost větší, můžete si užívat i více místa nad hlavou a větší prostor 

pro nohy.

01 Interiér nového vozu Polo Vám nabízí komfortní 
výbavu. Na výběr máte zářící dekory, které kromě 
oranžové „Energetic“¹⁾ mohou být v mnoha dalších 
barvách. Spousta místa nad hlavou i pro nohy všech 
cestujících je příjemná zejména při cestování na 
dlouhé vzdálenosti. Pro nabíjení baterie Vašeho 
chytrého mobilního telefonu můžete využít indukční 
nabíječku, která se dodává na přání. SO

1)  Bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce 
automobilů Volkswagen. 

02 Šetřete si svá záda: Při cestování na dlouhé vzdá-
lenosti dochází k únavě zádového svalstva. Bederní 
opěrky proto přispívají k tomu, abyste při sezení 
v automobilu udržovali optimální polohu těla. SO

03 Jednoduše nastupte a vydejte se na cestu, aniž 
byste vzali klíček od vozu do ruky. Díky zamykacímu 
a startovacímu systému „Keyless Access“ bez použití 
klíčku postačí, když klíček od vozu máte u sebe. SO
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13

Analogové přístroje patří minulosti. Díky digitálnímu panelu přístrojové desky Active Info 

Display¹⁾ získáte mnohem více informací než jen aktuální rychlost a stav paliva v nádrži. 

Vy sami určíte, zda na celé ploše displeje bude zobrazena navigační mapa, informace 

o hudebním médiu nebo tachometr v digitální podobě.

Budoucnost má své 
místo za volantem.

Nové Polo - Interiér & komfort

01–03 Přehled, který si oblíbíte: Díky panelu Active Info Display¹⁾ si můžete zobrazené informace upravit 
podle svých preferencí. Lze tak například vyvolat kompletní jízdní data, jako je spotřeba paliva nebo doba 
jízdy. Na výběr máte i další možnosti – zobrazení navigační mapy na celé ploše displeje, podrobné informace 
o telefonním čísle, se kterým právě hovoříte, nebo kombinaci různých dat. SO

1) Bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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15Nové Polo - Konektivita
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Jste zcela volní.
Přesto máte dobré 
připojení.
Ať máte v úmyslu cokoli, v novém voze Polo budete flexibilní a nezá-

vislí. Díky jeho infotainment systému s volitelnými službami Car-Net 

jste totiž ve spojení se vším, co je pro Vás důležité.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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(Bez vyobrazení) Přes rozhraní MirrorLink® si na displeji Vašeho infotainment 
systému můžete nechat paralelně zobrazit aplikaci DoorBird³⁾, díky níž uvidíte, 
kdo právě stojí přede dveřmi Vašeho domu. S případným hostem můžete dokonce 
hovořit. Pomocí příslušné technologie SmartHome tak ještě v době, kdy sedíte 
za volantem a máte zpoždění, můžete hostům otevřít domovní dveře.¹⁾ SO

04 Žádné komunikační médium není rychlejší než internet. A tuto výhodu lze 
využít i v novém voze Polo. Díky službě „Dopravní informace online“ z portfolia 
Car-Net „Guide & Inform“ získáte téměř v reálném čase informace o dopravě, 
nehodách, práci na silnici, dopravních zácpách i jejich uvolnění. Poté, co si akti-
vujete dynamické navádění k cíli, se v případě potřeby vypočítá alternativní trasa 
jízdy a Vy se tak dostanete rychleji a bez komplikací do cíle Vaší cesty.²⁾ SO

 1)  Car-Net App-Connect se dodává pouze v kombinaci s rádiem „Composition Media“ nebo navigačním 
systémem „Discover Media“. Car-Net App-Connect zahrnuje technologie MirrorLink®, Apple CarPlay™ 
a Android Auto™. Podpora jednotlivých technologií se může lišit v závislosti na zemi, ve které jsou 
využívány. Softwarové rozhraní Car-Net App-Connect je v současnosti podporováno již mnoha modely 
chytrých mobilních telefonů. Volkswagen úzce spolupracuje s předními výrobci mobilních telefonů pro 
zajištění široké podpory a zrychlení implementace technologií Car-Net App-Connect. Aktuální informace 
o kompatibilitě nových mobilních telefonů i těch, které jsou již na trhu, najdete na internetové adrese 
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

2)  Využívání mobilních služeb online Car-Net „Guide & Inform“ je možné pouze v kombinaci s navigačním 
systémem „Discover Media“. Navíc je potřebné také koncové mobilní zařízení (např. chytrý mobilní 
telefon), které je schopné fungovat jako mobilní wifi hotspot. Alternativně je možné využít také voli-
telný přístupový bod CarStick a separátní SIM kartu, která umožňuje datové přenosy. Mobilní služby 
online Car-Net „Guide & Inform“ jsou přístupné pouze prostřednictvím stávající nebo separátní smlou-
vy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem mobilní sítě. 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). Při využívání mobilních služeb online 
Car-Net „Guide & Inform“ se proto důrazně doporučuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu 
s pevnou sazbou za datové přenosy. Využívání mobilních online služeb Car-Net „Guide & Inform“ 
je podmíněno uzavřením separátní smlouvy se společností Volkswagen AG. Zákazník má po převzetí 
vozidla devadesátidenní lhůtu na jeho zaregistrování na adrese www.volkswagen.com/car-net. 
Dostupnost služeb Car-Net „Guide & Inform“ se může v jednotlivých zemích lišit. Uvedené služby 
se uzavírají na dobu určitou a jejich obsah se může v průběhu trvání smlouvy měnit. Bližší informace 
o mobilních službách online Car-Net „Guide & Inform“ získáte na adrese www.volkswagen.com/car-net 
nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte u Vašeho 
mobilního operátora.

3)  Dveřní stanice DoorBird IP Video není součástí dodávky a musí být zajištěna svépomocí. Pro správnou 
funkci musíte mít k dispozici poslední verzi aplikace DoorBird, kterou získáte na Google Play Store.

Vyobrazený dekor oranžová „Energetic“ bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce 
automobilů Volkswagen.

Nové Polo - Konektivita
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Konektivita

03 Chystáte se jít s kolegy po práci na večeři? Díky 
službě „Import destinace online“ z nabídky Car-Net 
„Guide & Inform“ se na takové akce můžete dobře 
připravit. Pomocí Google Maps™ najdete vhodnou 
restauraci a její adresu si přes portál Car-Net impor-
tujete do navigačního systému ve Vašem novém 
voze Polo. Uložit si můžete až 50 zvláštních cílů, 
např. adresy přátel nebo obchodních partnerů.²⁾ SO

02 I když je to pro Vás obtížné, při jízdě v autě mu-
síte dát ruce pryč od Vašeho iPhonu. V novém voze 
Polo jej však i přesto můžete využívat, protože ho 
lze přes rozhraní Apple Car Play™ spárovat s info-
tainment systémem. Aplikace ve Vašem iPhonu, jako 
např. Spotify, Mapy, audioknihy nebo Vaši knihovnu 
iTunes, tak můžete ovládat pomocí dotykového dis-
pleje ve voze. Asistentka Siri Vám navíc přečte Vaše 
zprávy a reaguje na Vaše hlasové pokyny.¹⁾ SO

01 Máte mobilní telefon s operačním systémem 
Android 5.0 nebo s vyšším? Díky rozhraní Android 
Auto™ od Google jej můžete spojit s infotainment 
systémem a ovládat pomocí dotykového displeje ve 
voze. I v průběhu jízdy tak lze využívat aplikace jako 
Spotify nebo WhatsApp, aniž byste museli telefon
vzít do ruky. Během jízdy lze posílat SMS zprávy či 
telefonovat. Díky hlasovému ovládání Google Voice 
se přitom můžete plně koncentrovat na řízení.¹⁾ SO

V novém voze Polo se připojíte ještě snadnějším způsobem. Po připojení Vašeho chytrého 

mobilního telefonu k volitelnému infotainment systému můžete v průběhu jízdy využívat 

vybrané aplikace. Pohodlným způsobem můžete přehrávat například playlist z Vašeho 

mobilního telefonu nebo si můžete vyvolat aktuální dopravní informace. Díky systému 

Car-Net se Vám otevírají neomezené možnosti internetu.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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19Nové Polo - Multimédia 

01 Je-li Vaším cílem optimální trasa jízdy, navi-
gační systém „Discover Media“ Vám ji pomůže najít, 
a navíc se přitom vyhne dopravním zácpám. Kromě 
barevného dotykového TFT displeje se senzorem 
přiblížení je vybaven předinstalovanými navigačními 
mapami Evropy. SO

02 Rádio „Composition Colour“ je vybavené dis-
plejem se skleněným povrchem s úhlopříčkou 
16,5 cm (6,5 palce), jehož prostřednictvím ho 
můžete jednoduše ovládat podobně jako Váš chytrý 
mobilní telefon. Dále disponuje slotem na SD kartu, 
podporuje hudební formáty MP3 a WMA a dodává 
se se dvěma reproduktory vpředu. S

03 Jestliže chcete větší displej, CD přehrávač 
s podporou hudebních formátů MP3 a WMA a šesti 
reproduktory, je pro Vás tou správnou volbou rádio 
„Composition Media“, jehož obrazovka má úhlo-
příčku 20,3 cm (8 palců). Součástí jeho výbavy je 
také USB port s podporou přístrojů Apple, slot na 
SD kartu a protokol bluetooth, který umožňuje při-
pojení většiny mobilních telefonů. H

04 Nabíjecí kabel můžete nechat doma. Váš chytrý 
mobilní telefon lze totiž nabíjet bezdrátově přímo 
v automobilu. Stačí, když jej pouze uložíte do přední 
odkládací přihrádky Vašeho nového vozu Polo. 
Indukční nabíjení zajistí dodávku energie pro aku-
mulátor telefonu, a to bez rušivého detailu, který 
představuje nabíjecí kabel. Nezbytným předpokla-
dem je, že Váš telefon musí podporovat standard Qi.
SO

(Bez vyobrazení) Beats je symbolem dokonalosti. 
Stylové logo na novém voze Polo beats odkazuje na 
jeho srdce, kterým je audiosystém „beats“. Sou-
částí jeho výbavy je osmikanálový zesilovač pro 
vysokotónové, hlubokotónové a širokopásmové 
reproduktory s celkovým výkonem 300 wattů. Pro 
zajištění komplexního sytého zvuku a správné 
podání basů je v zavazadlovém prostoru pod varia-
bilní podlahou vedle prohlubně pro rezervní kolo 
integrován subwoofer. SO

Polo_ME_K15.indd   19 18.12.17   09:18

Vyobrazený dekor oranžová „Energetic“ bude v nabídce později. 
Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Vaše oblíbená trasa jízdy v doprovodu hudby, kterou máte rádi? To je samozřejmost. Infotainment 

systémy pro nové Polo jsou průvodci, jež zajistí dobrou zábavu a snadno se ovládají. Navíc okouzlí 

svým vysoce kvalitním skleněným povrchem a geniální ergonomií. Přejeme Vám příjemnou cestu – 

a dobrou zábavu.

Multimédia
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21Nové Polo - Asistenční systémy
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Bezpečnost potřebuje 
mnoho pomocníků.
Nové Polo je dobře připravené i pokud jde o ochranu cestujících 

a ostatních účastníků provozu. Díky celé řadě užitečných a komfort-

ních asistenčních systémů budete při cestování v bezpečí a do cíle 

dorazíte uvolnění.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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 1) V rámci možností daných systémem.
2) Až do maximální rychlosti 210 km/h.

Nové Polo - Asistenční systémy

05 Vaše nové Polo Vám pomůže při změně jízdního 
pruhu i při vyjíždění z parkovacího místa. „Blind 
Spot“ senzor Vás prostřednictvím LED signalizace 
v příslušném vnějším zpětném zrcátku varuje v pří-
padě, že se v tzv. „mrtvém úhlu“ nachází jiný auto-
mobil.¹⁾ Jestliže i přesto zapnete blinkr, začne LED 
signalizace blikat a upozorňuje na nebezpečí. SO  

06 Díky zpětné kameře uvidíte na displeji infotain-
ment systému, co se děje za Vaším novým vozem 
Polo.¹⁾ Obraz na displeji je navíc doplněn pomoc-
nými liniemi, díky nimž můžete při couvání lépe 
odhadnout odstup od překážek. SO

07 Zejména v husté dopravě musíte permanentně 
reagovat na řidiče ostatních vozidel. V takovém pří-
padě Vám pomůže adaptivní tempomat ACC. Po 
aktivaci prostřednictvím stisku tlačítka automaticky 
udržuje odstup od vpředu jedoucího vozidla¹⁾, a to 
až do Vámi zadané maximální rychlosti²⁾. Systém 
automaticky zrychluje v případě, že dojde ke zvět-
šení odstupu, nebo naopak brzdí, dojde-li k jeho 
zmenšení. V kombinaci s dvouspojkovou převodov-
kou DSG může systém automobil brzdit až do 
úplného zastavení. SO
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Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.

01 Parkovací asistent „Park Assist“ navede Vaše nové Polo automaticky do 
podélných i příčných parkovacích mezer; z podélných parkovacích míst dokáže 
následně také vyjet.¹⁾ Vy přitom ovládáte pouze pedály plynu, brzdy a spojky. 
Ani těsná parkovací místa tak již nepředstavují žádný problém. SO

02 Systém proaktivní ochrany cestujících rozpozná potenciálně nebezpečné 
jízdní situace. Automaticky zajistí napnutí bezpečnostních pásů na předních 
místech a pro zajištění optimálního účinku airbagů zavře okna i posuvné střešní 
okno až do úrovně malé štěrbiny.¹⁾ SO

04 Představte si, že Vás při monotónní jízdě začíná pomalu zmáhat únava. 
Křečovitě držíte volant a ovládáte ho trhavými pohyby. Jestliže systém sledo-
vání únavy zaregistruje toto atypické chování, doporučí Vám přestávku na 
odpočinek.¹⁾ H

03 V případě, že nastane nepředvídatelná situace, pomůže Vám systém sle-
dování odstupu „Front Assist“ včetně funkce nouzového brzdění City s roz-
poznáváním chodců. Hrozí-li kolize s vpředu jedoucím vozidlem nebo je-li 
rozpoznán chodec, který náhle vstoupil do jízdní dráhy, systém Vás varuje.¹⁾ 
V mimořádně kritických situacích Vás systém podporuje při brzdění. S
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25Nové Polo - R-Line

R-Line
Nejsportovnější způsob, jak se dostat do cíle – nové Polo R-Line od 

firmy Volkswagen R. Díky svému dynamickému exteriéru se již při 

prvním pohledu prezentuje jako skutečný atlet. A sportovní tempera-

ment pocítíte také po nastoupení. Díky svému působivému interiéru 

se posouvá vpřed i pokud jde o design – a dostává se do vedení.

Všechny zde uvedené výbavy jsou součástí nabídky firmy Volkswagen R GmbH. 
Další informace získáte na adrese www.volkswagen.com.

01 Paket R-Line „Exterieur“ zapůsobí již v první sekundě. Postará se o to 
zejména černá mřížka chladiče s logem „R-Line“ a specifické vstupy vzduchu. 
C-signatura v černé barvě, leštěná do vysokého lesku, dodává jeho sportovnímu 
vzhledu další dimenzi a stylovým způsobem doplňuje černé rozšířené prahy 
a výraznou designovou linii s logem „R-Line“ na předních bočních dílech. SO
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Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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27Nové Polo - R-Line

03 Svůj sportovní charakter můžete projevit také prostřednictvím sedmnácti-
palcových kol z lehké slitiny „Bonneville“ s pěti paprsky ve tvaru písmene „Y“. 
Atraktivní vzhled navíc podtrhují pneumatiky 215/45 R 17. SO

02 S paketem R-Line „Exterieur“ odjedete vždy jako vítěz. Styl přitom proje-
víte nejenom díky difuzoru v R-Line designu, který je na stranách doplněn 
chromovanými lemy, ale také střešním spoilerem v černé barvě ve vysokém lesku.
SO
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Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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04 Sportovní šarm vychází zevnitř. Proto Vám paket R-Line kromě prvků 
exteriéru nabízí vše, čím můžete svůj sportovní temperament projevit i v inte-
riéru vozu. Černé čalounění stropu a osvětlení „Ambiente“ navodí příjemnou 
atmosféru. Znak vysoké kvality pak představují plochy pedálů z oceli s kartá-
čovanou povrchovou úpravou a sportovní multifunkční volant v kůži s logem 
„R-Line“ a kontrastními švy. SO

05 Díky sportovním sedadlům R-Line čalouněným v kombinaci látky a mikro-
vlákna s ozdobnými švy v šedé barvě „Kristall“ bude Váš sportovní projev 
kompletní. Opěradla sedadel mají v horní části vyšita loga „R-Line“. SO

06 Hliníkové nástupní prahové lišty s logem „R-Line“ jsou jedinečným 
detailem, který podtrhuje styl Vašeho nového vozu Polo s výbavou R-Line. SO

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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03 Paket „Style“ zajistí kromě dokonalého sportovního vzhledu také větší 
komfort. Sportovní sedadla s bederními opěrkami a s potahy v kombinaci látky 
a látky se vzhledem uhlíkových vláken jsou zárukou mimořádného pohodlí. 
Multifunkční volant, madlo ruční brzdy a hlavice řadicí páky jsou potažené kůží 
a dávají tak pocítit vysokou kvalitu použitých materiálů. Završením celkové 
kompozice je pak tmavé čalounění stropu, textilní koberce vpředu i vzadu 
a leštěné dekory. SO

01 Preferujete černou barvu, protože máte rádi klasiku a luxus? Potom se 
můžete radovat, protože nabídka pro Polo zahrnuje paket „Black Style“. Jeho 
součástí jsou elegantní černé detaily, které mu dodávají exkluzivní vzhled 
a současně tvoří dynamický obraz. Černě lakovaná střecha vozu a černě lako-
vané kryty vnějších zpětných zrcátek vytvářejí působivý kontrast s Vámi 
vybraným lakem vozu. SO

02 Součástí paketu „Black Style“ jsou také šestnáctipalcová kola z lehké 
slitiny „Sebring“ s pěti zdvojenými paprsky. Nezáří stříbrnou barvou, ale – 
zcela neočekávaně – mají černou povrchovou úpravu, díky níž působí sebe-
jistým dojmem a evokují tendenci k pohybu vpřed. Průměr kol navíc podtrhuje 
sportovní projev vozu. SO

Nové Polo - Individualizace

Paket „Black Style“ vyobrazený na obrázcích 01 a 02 bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého 
prodejce automobilů Volkswagen.
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Má styl.
Přesně ten Váš. 
Nové Polo se Vám přizpůsobí ještě před tím, než 

poprvé usednete za jeho volant. Pomocí celé řady 

paketů a prvků výbavy na přání projevíte svou 

individualitu a z nového vozu Polo vytvoříte Polo, 

které je pouze Vaše.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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06 Když už nějaké, tak proč ne takové, jaké si 
navrhnete podle svého vlastního vkusu? Nové Polo 
si můžete objednat nejenom v mnoha různých 
barvách, máte ale také možnost s vybraným lakem 
kombinovat střechu lakovanou v černé barvě. Indi-
viduální vzhled bude ještě výraznější v případě, že 
se rozhodnete pro barvu vozu, která vytváří s černou 
barvou silný kontrast, jako např. bílá „Pure“. Vaše 
nové Polo tak bude skoro stejně jedinečné jako Vy 
sami. SO

Nové Polo - Individualizace
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1) Bude v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.

04 | 05 Díky paketu „Dekor“¹⁾ bude v interiéru Vašeho nového vozu Polo více 
barvy. Dekory mohou být buď v oranžové „Energetic“, nebo v modré „Reef“. Pro 
zajištění harmonické atmosféry v celém interiéru je ve výbavové linii Highline 
barva dekorů použita rovněž na středních plochách předních sedadel, která jsou 
čalouněna látkovými potahy „Tracks 2“. SO

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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35Nové Polo - Linie výbavySériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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Vyobrazený dekor oranžová „Energetic“ bude v nabídce později. Informujte se prosím 
u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Tři možnosti, jak 
učinit správné 
rozhodnutí.
Aby nové Polo splňovalo Vaše představy, máte na výběr tři linie výbavy – 

Highline, Comfortline a Trendline. Ať se však rozhodnete pro kteroukoli 

z nich, vysoká úroveň kvality i trvalá hodnota budou jistoty, na které se 

můžete spolehnout.
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01 Nové Polo v linii Highline Vás bude rozmazlovat vysokým komfortem a mnoha atraktivními prvky sériové výbavy. Působivou atmosféru 
v interiéru vozu zajistí osvětlení „Ambiente“. Mimořádně pohodlná i praktická je střední loketní opěrka vpředu, stejně jako multifunkční 
volant v kůži. Vyhřívaná přední sedadla pak oceníte zejména v chladných zimních dnech. H

Nové Polo - Linie výbavy

Highline

Dekor oranžová „Energetic“, který je vyobrazený na této dvoustraně, bude v nabídce později. 
Informujte se prosím u svého prodejce automobilů Volkswagen.
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Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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03 Působivý dojem jako součást sériové výbavy: Linie Trendline zaujme svými matnými dekory v provedení 
„Deep Black“ a látkovými potahy „Basket“, které dodávají interiéru sportovní šarm. Vaše bezpečnost je ale vždy 
na prvním místě – součástí sériové výbavy je systém sledování odstupu „Front Assist“ včetně funkce nouzo-
vého brzdění City, který Vám pomůže při rozpoznání situací, při nichž dojde ke kritickému poklesu vzdálenosti 
od překážky před vozem, a současně při následném brzdění zkrátí brzdnou dráhu.¹⁾ Hlavové airbagy navíc při 
vážné nehodě ochrání hlavy cestujících na předních i zadních místech. S

02 Ve voze Polo v linii Comfortline se budete okamžitě cítit příjemně. Polstrovaná palubní deska s matnými 
dekory v provedení „Limestone Grey“ nebo „Silver Silk“ a sedadla čalouněná látkovými potahy v dezénu „Slash“ 
v černé barvě, resp. barvě „Aquagraphite“, vytvářejí v interiéru stylové prostředí. Působivý zvuk na Vašich ces-
tách zajistí rádio „Composition Colour“ a o příjemnou teplotu se v každém ročním období postará klimatizace. 
Prostřednictvím tlačítek na multifunkčním volantu si zvolíte Vaši oblíbenou hudební stanici. A dostatek místa 
pro transport neskladných předmětů pak zajistí velký zavazadlový prostor s rovnou podlahou. C

Nové Polo - Linie výbavy

Comfortline & Trendline

1) V rámci možností daných systémem.
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3) Kvalita stlačeného zemního plynu H nebo L.
4) Není v nabídce pro Českou republiku.

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 www.volkswagen.cz nebo na www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.

01 Polo s pohonem na stlačený zemní plyn může 
jako palivo využívat jak cenově výhodný zemní plyn, 
tak také benzin. Využívání zemního plynu snižuje 
spotřebu a má pozitivní vliv i na hodnoty emisí. Cel-
ková dojezdová vzdálenost při naplnění obou nádrží 
činí působivých 1310 km. Nádrže na stlačený zemní 
plyn jsou přitom úsporným způsobem instalovány 
pod podlahou vozu a neomezují tak velikost zavaza-
dlového prostoru. SO

Nové Polo - Motory

Stlačený zemní plyn (CNG) 66 kW (90 k) TGI

Spotřeba paliva zemní plyn (CNG)³⁾ [m³ (kg)/100 km]¹⁾ Spotřeba paliva benzin (l/100 km)¹⁾
s manuální převodovkou: 5stupňovou s manuální převodovkou: 5stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,1/2,6/3,1 město/mimo město/kombinovaný provoz 6,2/4,0/4,8
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – s dvouspojkovou převodovkou DSG: –
město/mimo město/kombinovaný provoz – město/mimo město/kombinovaný provoz –
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾ Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: 85 s manuální převodovkou: 110
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – s dvouspojkovou převodovkou DSG: –
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: A+
s dvouspojkovou převodovkou DSG: –
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Motory

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 rovněž ovlivnit spotřebu paliva a 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. Poznámka platí 
podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění.

2) Energetické třídy hodnotí vozidla podle produkovaných emisí CO₂ při zohlednění jejich pohotovostní 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.

Benzinové motory 48 kW (65 k)⁴⁾ 55 kW (75 k)⁴⁾ 70 kW (95 k) TSI 85 kW (115 k) TSI

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: 5stupňovou 5stupňovou 5stupňovou 6stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 6,0–5,9/4,1/4,8–4,7 6,0–5,9/4,1/4,8–4,7 5,6–5,5/3,9–3,8/4,5–4,4 5,8–5,7/4,1–4,0/4,7–4,6
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – 7stupňovou 7stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz – – 5,7–5,6/4,0–3,9/4,6–4,5 5,7–5,6/4,3–4,2/4,8–4,7
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: 110–108 110–108 103–101 107–105
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – 105–103 109–107
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: B B B B
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – – B B

Naftové motory 59 kW (80 k) TDI⁴⁾ 70 kW (95 k) TDI

Spotřeba paliva (l/100 km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: 5stupňovou 5stupňovou
město/mimo město/kombinovaný provoz 4,5–4,4/3,4–3,3/3,8–3,7 4,5–4,4/3,4–3,3/3,8–3,7
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – –
město/mimo město/kombinovaný provoz – –
Emise CO₂ – kombinovaný provoz (g/km)¹⁾ 
s manuální převodovkou: 99–97 99–97
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – –
Energetická třída²⁾ 
s manuální převodovkou: A A
s dvouspojkovou převodovkou DSG: – –

Sériová výbava/Trendline S Sériově pro Comfortline C Sériově pro Highline H Výbava za příplatek SO
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06 Nástupní prahové lišty z vysoce kvalitního hliníku s nápisem „Polo“ jsou 
krásným detailem již při nastoupení. Kromě toho spolehlivě chrání prahy dveří 
před poškozením. Sada obsahuje dvě lišty pro prahy předních dveří. SO

05 Detail, který na sebe poutá pozornost již při nastupování: Černé ochranné 
fólie na nástupní prahy se stříbrným ozdobným pruhem chrání exponovaný lak
prahů a navíc zlepšují vzhled nástupního prostoru Vašeho vozu. Ochranné fólie 
na nástupní prahy jsou rozměrově přesně přizpůsobené a pouze se jednoduše 
nalepí. Sada obsahuje čtyři fólie na nástupní prahy. SO

07 Ať už je důvodem přívěs pro motorový člun, karavan nebo pouze další 
místo, k tomu, abyste mohli připojit přívěs, potřebujete tažné zařízení. To se 
dodává jako pevné (viz obrázek), nebo jako mechanicky otočné. Třináctipólová 
elektrická sada zajišťuje elektrické připojení přívěsu i jeho provoz a současně 
podporuje parkovací asistenční systém a stabilizaci jízdní soupravy. SO

08 Lapače nečistot se dodávají pro přední i zadní 
kola a účinně chrání podlahu, prahy i dveře před 
silným znečištěním. Navíc chrání ostatní účastníky 
provozu před zvířenou vodou a nebezpečnými 
odletujícími kamínky. SO

09 Individuální do nejmenšího detailu: Čtyři 
čepičky ventilků jsou zdobeny logem Volkswagen. 
Představují optimální ochranu před prachem, nečis-
totami a vlhkostí. Jsou vhodné pro hliníkové ven-
tilky i pro ventilky z kombinace pryže a kovu. Sada 
obsahuje 4 kusy. SO

04 Sada krytů pedálů z ušlechtilé oceli s kartáčovanou úpravou potěší svým 
vysoce kvalitním designem. Jejich protiskluzový povrch je pak zárukou jistoty 
při ovládání vozu. Instalace krytů pedálů je velmi snadná. Dodávají se jak pro 
vozy s manuální, tak i s automatickou převodovkou. SO
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V novém voze Polo jste dobře připraveni na vše, co Vás na silnici čeká. A nyní máte příležitost dokonale 

ho přizpůsobit také Vašemu životnímu stylu. Úplnou nabídku příslušenství pro Vaše nové Polo najdete 

v katalogu „Příslušenství Volkswagen“ u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen.¹⁾

Originální příslušenství Volkswagen®

01 Je nejenom estetickým doplňkem, ale má 
i praktickou funkci. Střešní spoiler díky svým 
decentním sportovním tvarům zlepšuje vzhled 
zadní partie a současně přispívá k lepší aerodyna-
mice. Dodává se v základním laku a lze jej dolakovat 
do barvy vozu. Praktická ochranná lišta hrany dveří 
zavazadlového prostoru se vzhledem chromu je 
atraktivní i praktická a ještě více zdůrazňuje silový 
vzhled zadní partie vozu. SO

02 Ochrana nákladové hrany z transparentní fólie 
spolehlivě chrání lak před poškozením při nakládání 
a vykládání zavazadel. SO

03 Ochrana nákladové hrany se vzhledem ušlech-
tilé oceli chrání nejenom lak při nakládání a vyklá-
dání, ale je i vizuálně atraktivním prvkem. SO

1) Více informací získáte na adrese www.volkswagen.cz/servis_prislusenstvi/originalni_prislusenstvi_volkswagen/katalogy_a_ceniky. 

Originální příslušenství Volkswagen® se vztahuje pouze na německý trh. O odchylkách pro Českou republiku se prosím informujte 
u svého prodejce automobilů Volkswagen.

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A+ až C.
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16 Užijte si proud čerstvého vzduchu za každého 
počasí a zbavte se nepříjemného tepla v interiéru 
v horkých dnech. Deflektor se snadno udržuje, je 
stabilní při průjezdu automyčkou a je vyroben 
z vysoce kvalitního, recyklovatelného akrylátu, 
který je odolný proti UV záření. Jeho montáž je 
velmi snadná – pouze se nasune na rám dveří. SO

15 Vaše surfové prkno dovezete bezpečně do cíle 
Vaší cesty: Potah na surfové prkno a speciální pry-
žové ochranné prvky na kovové spony na napína-
cích popruzích zajistí velmi šetrný transport prkna. 
Potah je vhodný pro surfové prkno s dvoudílným 
stěžněm. SO

14 Žádné klepání ani žádné pohyby: Držák, který 
byl speciálně vyvinutý pro kajak do hmotnosti 
70 kg, se optimálně přizpůsobí tvaru kajaku. Ten je 
proti pohybu zajištěn čtyřmi posuvnými gumovými 
podpěrami a bezpečně upevněn elastickými váza-
cími popruhy. SO

13 Stabilní střešní box z vysoce kvalitního plastu je uzamykatelný a pomocí
rychloupínacího mechanizmu se snadno upevňuje k základnímu střešnímu 
nosiči. Box lze otevřít jak ze strany řidiče, tak i spolujezdce a díky velkému úhlu 
otevření umožňuje velmi snadné nakládání i vykládání přepravovaných věcí. 
Střešní boxy se dodávají v objemech 340 a 460 litrů. SO
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Polo_ME_K15.indd   45 22.12.17   16:05

12 Na nosiči jízdního kola můžete na střeše Vašeho nového vozu Polo bezpeč-
ným způsobem přepravovat Váš bicykl. Jízdní kolo díky samonastavitelným 
podpěrám a držáku rámu kola automaticky drží ve stabilní svislé poloze. Inova-
tivní otočná upínací hlavice s omezovačem utahovacího momentu zajistí kom-
fortní upnutí rámu kola. Pro rovnoměrné rozložení upínací síly a ochranu rámu 
kola je držák opatřen poddajným polstrováním s velkou plochou. Nosič byl tes-
tován ve zkouškách City-Crash-Plus. SO

11 Držák lyží a snowboardů „Komfort“ umožňuje pohodlnou a bezpečnou přepravu až šesti párů lyží, 
resp. čtyř snowboardových prken. Lehký systém z eloxovaných hliníkových profilů umožňuje díky prak-
tické možnosti vysunutí snadné nakládání i vykládání. Velká otevírací tlačítka pak usnadňují ovládání 
nosiče v silných rukavicích. Držák je samozřejmě uzamykatelný. SO

10 Základní střešní nosič Volkswagen Original představuje základnu pro všechny střešní nástavby. Byl 
testován podle přísnějšího standardu Volkswagen City-Crash-Plus a je tvořen hliníkovým profilem s aero-
dynamickými tvary, na který lze upevnit např. držák surfového prkna, nosiče jízdních kol, držák lyží a snow-
boardů nebo praktický střešní box. Základní střešní nosič se dodává kompletně smontovaný a lze jej snad-
ným a nekomplikovaným způsobem upevnit na střechu nového vozu Polo. Nosič je uzamykatelný a je tak 
dobře chráněn proti odcizení. Aeroprofil se strukturovaným povrchem se snadno instaluje a minimalizuje 
aerodynamický hluk. Součástí dodávky je rovněž momentový klíč. SO

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.

Polo_ME_K15.indd   44 18.12.17   09:18

10

11

12

13

14

15

16



47

26 Tvarově přesná sada celoročních koberců 
z nabídky příslušenství Volkswagen chrání podlahu 
před znečištěním a vlhkostí. Koberce mají protisklu-
zový povrch, na předních místech jsou pevně spo-
jené s podlahou vozu a snadno se čistí. Navíc jsou 
velmi robustní, mají dlouhou životnost a lze je 100% 
recyklovat. Celoroční koberce jsou díky svému 
materiálu oproti běžným pryžovým mnohem lehčí. 
Sada obsahuje čtyři koberce pro přední a zadní místa.
SO

27 Textilní koberce „Premium“ Volkswagen 
Original s nápisem „Polo“, vyrobené z vysoce 
kvalitního a odolného veluru, jsou atraktivním 
detailem, který pomáhá šetřit automobil. Přední 
koberce jsou díky ukotvení k připraveným bodům 
v podlaze zajištěny proti pohybu i proti deformaci.
SO

25 Textilní koberce „Optimat“ s nápisem „Polo“ 
kombinují vlastnosti pryžových koberců s elegancí 
koberců textilních. Jsou přesně přizpůsobené tva-
rům podlahy. Jejich zvýšený okraj spolehlivě zadrží 
nečistoty i vlhkost na jejich ploše. SO

22 Pěnová vložka do zavazadlového prostoru je 
přesně přizpůsobená jeho tvarům a spolehlivě jej 
chrání před znečištěním a vlhkostí. Její protisklu-
zový povrch brání pohybu zavazadel za jízdy. Pokud 
vložku nepotřebujete, lze ji srolovat do kompakt-
ního tvaru a uložit. Dodává se pro nové Polo s varia-
bilní podlahou i s podlahou ve snížené poloze. SO

23 Extrémně robustní vana do zavazadlového pro-
storu s nápisem „Polo“ a dělicími přepážkami je 
odolná vůči kyselinám a je přesně přizpůsobená 
rozměrům vozu. Její vysoký okraj chrání zavaza-
dlový prostor před znečištěním. SO

24 Plastová vložka na dno zavazadlového prostoru 
s nápisem „Polo“ je lehká, flexibilní a rozměrově 
přesně přizpůsobená novému vozu Polo. Její okraj 
vysoký asi 4 cm chrání zavazadlový prostor před 
znečištěním. Povrch s reliéfním vzorem navíc brání 
nechtěnému pohybu předmětů za jízdy. Dodává se 
pro nové Polo s variabilní podlahou. SO
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21 Audiosystém z příslušenství Volkswagen je 
zárukou sytého zvuku. Je vybaven zesilovačem 
s integrovaným digitálním signálním procesorem 
a výkonným subwooferem s celkovým výkonem 
300 wattů sinus/480 wattů hudební. Kromě poslu-

17 | 18 Na novém nosiči jízdních kol na tažné zařízení „Premium“ z nabídky příslušenství Volkswagen 
můžete pohodlně a bezpečně transportovat dvě jízdní kola, resp. elektrokola. Díky inovativnímu upevňova-
címu systému se nosič snadno instaluje – po rozevření ramen nosných lišt se nosič automaticky zafixuje 
na kouli tažného zařízení. Díky odnímatelné distanční konstrukci s pojistkou proti odcizení je ovládání 
nosiče velmi jednoduché. Praktický mechanizmus umožňuje pomocí pedálu ovládaného nohou sklopit 
nosič ve velkém úhlu 90° tak daleko od vozu, že i u automobilů s velkými zadními dveřmi je zajištěn bez-
problémový přístup do zavazadlového prostoru. SO

19 Někdy je lepší nechat slunce venku. Ochranné sluneční clony pro okno dveří zavazadlového prostoru, 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

20 Termoizolační box o objemu 25 litrů udrží 
svačinu i nápoje v té správné teplotě. Umožňuje 
transport stojících dvoulitrových lahví. Napájení 
je zajištěno buď z autobaterie, nebo ze standardní 
síťové zásuvky. SO

chačského zážitku na té nejvyšší úrovni zaujme také 
možností specifického nastavení zvuku pro automo-
bil i individuálního nastavení pro řidiče. Obě varian-
ty jsou optimálně přizpůsobené každé výbavě auto-
mobilu a lze je při nákupu naprogramovat. Systém 
využívá reproduktory nainstalované ve voze a může 
být vestavěn buď do prostoru pro rezervní kolo, 
nebo alternativně do zavazadlového prostoru. 
Upevnění je v tomto případě zajištěno pomocí 
suchých zipů. SO

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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38 Prostřednictvím wifi hotspotu můžete využívat výhody, které přinášejí 
mobilní služby online Car-Net. Hotspot pro neomezené využívání internetu 
ve Vašem voze Volkswagen můžete vytvořit také pomocí přístupového bodu 
CarStick LTE a v kombinaci s navigačním systémem „Discover Media“ tak ve 
Vašem voze získáte online připojení. Přístupový bod CarStick LTE je vybaven 
vlastní SIM kartou (není součástí dodávky), a umožňuje proto používat wifi 
hotspot i mobilní služby online nezávisle na připojení k chytrému mobilnímu 
telefonu (přes tethering). Při využívání Vašeho chytrého mobilního telefonu bez 
této funkce tak budete i přesto mít jednoduchý a snadný přístup k internetu. 
Výhodou přitom je, že máte naprostou kontrolu nad náklady za datové služby. 
Při cestování do zahraničí můžete CarStick LTE vybavit SIM kartou pro zemi, ve 
které se nacházíte, a opět tak budete mít kontrolu nad náklady za datové pře-
nosy. V tomto případě se doporučuje využít předplacenou SIM kartu. Pomocí 
CarStick LTE lze v závislosti na modelu vozu a zemi rovněž využívat mobilní 
služby online (Volkswagen Car-Net). CarStick LTE stačí pouze zapojit do USB 
portu ve voze a můžete začít.³⁾ SO

36 V případě, že jste si již při pořízení nového vozu neobjednali funkci ovládání 
pomocí hlasových pokynů pro Vaše rádio „Composition Media“¹⁾ nebo pro navi-
gační systém „Discover Media“¹⁾, můžete si ji nechat aktivovat dodatečně. Váš 
telefon, rádio nebo navigační systém můžete pak velmi praktickým způsobem 
ovládat svým hlasem. Po aktivaci funkce Vám symbol červeného mikrofonu 
signalizuje, že systém přijal Vaši instrukci. Na displeji se Vám následně zobrazí 
přehledný seznam použitelných pokynů. SO

37 Rovněž softwarové rozhraní App-Connect¹⁾ může být aktivováno dodatečně. 
Díky technologii MirrorLink® lze na displeji rádia²⁾ nebo navigačního systému²⁾ 
paralelně zobrazovat různé aplikace běžící na Vašem chytrém mobilním tele-
fonu. I v průběhu jízdy tak můžete využívat aplikace Volkswagen, jako např. 
„Think Blue. Trainer.“, „Shared Audio“, „Drive & Track“ nebo „My Guide“. Na dis-
pleji infotainment systému je možné „zrcadlit“ také aplikace od jiných výrobců, 
které podporují standard MirrorLink®. Podmínkou je, že Váš chytrý mobilní 
telefon musí tuto funkci podporovat. Informace o standardech CarPlay™ (Apple) 
a Android Auto™ (Google) získáte u Vašeho mobilního operátora. SO

35 Velká bezpečnost pro malé pasažéry: V dětské sedačce G2-3 ISOFIT mohou 
bezpečně a pohodlně cestovat děti od 3 do 12 let (od 15 do 36 kilogramů). Díky 
výškově nastavitelné opěrce hlavy, jež zajišťuje oporu při spaní, a individuálnímu 
nastavení sklonu a výšky ji lze variabilně přizpůsobit postavě dítěte. Úchytné 
závěsy ISOFIX zajišťují snadnou montáž sedačky ve voze. Sedačka G2-3 ISOFIT 
se na přání dodává s odnímatelným opěradlem. Na kompletní nabídku dětských 
sedaček se prosím informujte u prodejce automobilů Volkswagen. 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

 1)  Dodatečné vybavení není možné pro všechna rádia „Composition Media“. Bližší informace o možnosti 
dodatečného vybavení pro Váš automobil získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

2)  Vhodné přístroje jsou: rádio „Composition Media“ Gen2, navigační systém „Discover Media“ Gen2 od 
modelového roku 2016.

3)  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 dopo-
ručuje uzavřít s mobilním operátorem smlouvu s paušální sazbou za datové přenosy. Více informací 
o využívání mobilních přístrojů a systému Car-Net získáte v palubní literatuře.
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28–33 Jeden držák a spousta možností: Inovativní modulární cestovní 
a komfortní systém otevírá široké spektrum využití. Přispívá k uklizenému 
a přehledně uspořádanému interiéru. Systém se skládá ze základního modulu, 
který se upevňuje na nosnou konstrukci opěrek hlavy předních sedadel, a růz-
ných doplňkových modulů, které lze objednat zvlášť. Doplňkové moduly lze 
podle potřeby snadno připevnit na základní modul, případně je vzájemně 
měnit. Můžete tak cestovat první třídou s praktickými prvky, jako je přenosné 
ramínko na šaty, robustní závěs na tašku, otočný držák tabletu pro modely od 
různých výrobců nebo nastavitelný sklopný stolek s držákem nápojů. SO

34 Přestávky na kávu od teď již nemusí být spojené s návštěvou motorestu, 
protože s mobilní sadou Espresso-AutoSet máte svůj caffee bar stále po ruce. 
Při zastávce na odpočívadle stačí přístroj pouze zapojit do 12voltové zásuvky 
v automobilu a po chvíli si můžete vychutnat čerstvou kávu. Sada obsahuje 
kromě dvou odolných šálků na espresso, ubrousku a 25 kapslí kávy espresso 
také praktické úložné pouzdro. SO

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.
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51Nové Polo - Potahy sedadel & laky

01 Bílá „Pure“ základní lak 0Q SO

02 Šedá „Urano“ základní lak 5K S

03 Modrá „Dark Petrol“²⁾ základní lak 5M SO

04 Černá základní lak A1 SO

05 Červená „Flash“ základní lak D8 SO

06 Modrá „Reef“ metalický lak 0A SO

07 Oranžová „Energetic“ metalický lak 4M SO

08 Stříbrná „Ivory“ metalický lak 6N SO

09 Stříbrná „Reflex“ metalický lak 8E SO

 10 Žlutá „Honey“²⁾ metalický lak G8 SO

 1 1 Béžová „Pale Copper“ metalický lak J7 SO

 12 Bílá „Silver“ metalický lak K8 SO

 13 Šedá „Limestone“ metalický lak Z1 SO

 14 Černá „Deep“ lak s perleťovým efektem 2T SO
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Sériová výbava/Trendline S Sériová výbava pro Comfortline C Sériová výbava pro Highline H Výbava za příplatek SO

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.

Potahy sedadel 
& laky

01 Látkové potahy „Basket“ titanově černá EL S

02 Látkové potahy „Slash“ titanově černá/šedá „Ceramique“ EL C

03 Látkové potahy „Slash“ „Aquagraphite“ EN SO

04 Látkové potahy „Tracks 2“ titanově černá/šedá „Ceramique“ FJ H

05 Látkové potahy „Tracks 2“ šedá „Ceramique“/„Aquagraphite“ FK SO

06 Látkové potahy „Tracks 2“¹⁾, ²⁾ titanově černá/modrá „Reef“ KX SO

07 Látkové potahy „Tracks 2“¹⁾, ²⁾ titanově černá/oranžová „Energetic“ KY SO

08 Potahy Microfleece „ArtVelours“ titanově černá EL SO

09 Potahy látka/„carbon“ a kůže „Level“³⁾ titanově černá/šedá „Pale“ N2P SO

 10 Potahy látka/mikrovlákno „Carbon Flag/ArtVelours“⁴⁾ černá/šedá „Flint“/titanově černá XX SO

 1) Dodávají se pouze pro paket „Dekor“ ve výbavové linii Highline.
2) Budou v nabídce později. Informujte se prosím u svého prodejce Volkswagen.
3) Dodávají se pouze pro paket „Style“.
4) Dodávají se pouze v kombinaci s paketem R-Line.

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou vyjádřit krásu 
a příjemnost čalounění ani sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti. Vyobrazení ukazují 
základní modely sedadel, které se mohou odlišovat od vysoce kvalitních variant dodávaných na přání.
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Kola

01 14palcová ocelová kola S

02 15palcová ocelová kola C

03 15palcová kola z lehké slitiny „Salou“ H

04 15palcová kola z lehké slitiny „Sassari“ SO

05 15palcová kola z lehké slitiny „Seyne“ SO

06 15palcová kola z lehké slitiny „Corvara“, Originální příslušenství Volkswagen® SO

07 16palcová kola z lehké slitiny „Las Minas“ SO

08 16palcová kola z lehké slitiny „Las Minas“ SO

09 16palcová kola z lehké slitiny „Torsby“ SO

 10 16palcová kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R SO

 11 16palcová kola z lehké slitiny „Sebring“, Volkswagen R SO

 12 16palcová kola z lehké slitiny „Merano“,¹⁾ Originální příslušenství Volkswagen® SO

 13 17palcová kola z lehké slitiny „Pamplona“ SO

 14 17palcová kola z lehké slitiny „Pamplona“ SO

 15 17palcová kola z lehké slitiny „Bonneville“, Volkswagen R SO

1) V nabídce také jako kompletní zimní kola. 

Naše automobily jsou sériově vybaveny letními pneumatikami. Další informace získáte u svého prodejce automobilů Volkswagen.

Nové Polo - Kola

Polo_ME_K15.indd   53 18.12.17   09:18

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

Spotřeba paliva (l/100 km): kombinovaný provoz – od 3,7 do 4,8; emise CO₂ (g/km): kombinovaný provoz – od 97 do 110; energetická třída: A až B.

Polo_ME_K15.indd   52 18.12.17   09:18

01

06

04

02 08 11

07 10

09

12 14

03 13

05

15



55

Objevte svět
automobilů
Volkswagen.

Nové Polo - Konfigurátor & Autostadt

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-
manitými atrakcemi tohoto jedinečného parku světa 
automobilů.

V Autostadtu můžete navštívit výstavu AUTOWERK, 
která mapuje historii výroby vozů Volkswagen, nebo 
se zde můžete seznámit s novinkami, 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 bez-
pečnostním 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 devate-

nácti lety v roce 1998. V jeho areálu mají své samo-
statné 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 prezentuje 
originálním pavilonem ve tvaru kostky, ve kterém 
se ukrývá koule fascinujících rozměrů.

Koule a krychle (nebo kruh a čtverec) jsou odvěkými 
symboly racionální dokonalosti a zároveň předsta-
vují 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 kterém diváci sedí v kruhu ve spodní části 
koule, běží sedmiminutový film o věčném lidském 
hledání cesty za uznáním a úspěchem. Díky unikát-
nímu 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 pavi-
lonu značky Volkswagen do prostor, které nejsou 
zvenku vůbec vidět, protože jsou ukryté pod přírod-
ním pahorkem. Zde se na otáčivém pódiu předsta-
vují nejnovější modely vozů značky Volkswagen a ve 
vitrínách na stěnách a v podlaze jsou ukázky nejvy-
spělejších technických 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 jako tvrdé pracanty, ale také 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 každém 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 poznáním 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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Snadný způsob, jak získat
automobil Vašich snů.

Z nového vozu Polo tak vytvoříte Vaše nové Polo. 
Vyhledejte model, který nejlépe splňuje Vaše před-
stavy, a vyberte si z celé řady variant výbavy, laků, 
kol a mnoha dalších možností. Zcela jednoduše 
online na adrese: www.volkswagen.cz.

Díky online konfigurátoru se z Vás stane automobilový designér. Na počítači, tabletu nebo chytrém 

mobilním telefonu si vytvoříte v několika krocích z vozu Volkswagen Váš vysněný automobil.
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Váš prodejce automobilů Volkswagen

Nové Polo

Vozidla vyobrazená v tomto prospektu jsou částečně vybavena výbavou na přání. 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. BlueMotion®, DSG® a TSI® – 
v České republice i ostatních státech jsou tato označení registrovanými značkami koncernu 
Volkswagen AG. Skutečnost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat 
tak, že není registrovanou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písem-
ného svolení akciové společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci 
starých vozů. Všechny vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při 
splnění zákonných předpokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší infor-
mace obdržíte u svého prodejce automobilů značky Volkswagen, na internetové adrese 
www.volkswagen.com nebo na telefonní lince 0800–VOLKSWAGEN (0800–86 55 79 24 36), 
která je v rámci Německa bezplatná.
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