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Dokáže viac

Kto hovorí, že od malého auta nemôžete očakávať veľké 

funkcie? Objavujte progresívny dizajn a inteligentné 

technológie v novom modeli Polo.
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Vďaka kompaktným rozmerom a sviežim exkluzívnym dizajnovým prvkom prezentuje 

Polo svoju osobnosť na prvý pohľad. Zvlášť nápadný je nový dizajn predných partií 

s voliteľnou svetelnou LED lištou, ktorá je umiestnená medzi svetlometmi IQ.LIGHT - 

LED Matrix. Ak sa pozriete bližšie, zistíte, že individuálny nie je len výber farieb. Každá zo 

štyroch výbav modelu Polo, Life, Style alebo R-Line boduje svojimi vlastnými prvkami. 

Napríklad dekoračnými chrómovými akcentmi a ďalšími voliteľnými prvkami, ako je 

strecha v kontrastnom odtieni alebo svetlá do hmly. Ktorý je váš favorit?

Exteriér
Typické Polo, individuálny vzhľad

IQ.LIGHT LED Matrix svetlomety

Nové Polo možno už na prvý pohľad rozpoznať 

podľa skutočne špičkového voliteľného1 systému: 

inovatívnych svetlometov IQ.LIGHT - LED Matrix. 

Technológia Matrix umožňuje dlhodobú jazdu 

s aktívnymi diaľkovými svetlami bez toho, aby oslňovali 

ostatných účastníkov cestnej premávky.2 To, čo vpredu 

urobí dojem, nesmie chýbať vzadu: balík zahŕňa 

voliteľné zadné LED svetlá s animovanými brzdovými 

svetlami a integrované dynamické smerové svetlá, 

ktoré naznačujú smer plynulým dynamickým signálom.

05Nové Polo
1 Sériová výbava pre Polo Style a Polo R-Line.
2 V rámci možností daných systémom.
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Interiér
S komplexnou výbavou

Interiér, ktorý vám vyrazí dych. Nové Polo už v štandarde zaujme širokou ponukou už pri sériovej výbave, napríklad prehľadným 

digitálnym prístrojovým panelom Digital Cockpit, osviežujúcou klimatizáciou a rádiom “Composition” s digitálnym rozhlasovým 

príjmom DAB+ a rozhraním pre mobilné telefóny. V ponuke je toho oveľa viac, tak prečo sa obmedzovať? Možno hľadáte funkcie ako 

digitálny prístrojový panel Digital Cockpit Pro s možnosťou individualizácie, klimatizáciu “Climatronic” s ovládaním prostredníctvom 

dotykových plôch alebo ambientné osvetlenie. Žiadny problém, v závislosti od výbavy sú buď súčasťou sériovej výbavy alebo sú 

dostupné na želanie. Stačí si pozrieť ponuku výbav Polo, Polo Life, Polo Style a Polo R-Line.

Panoramatické výklopné a posuvné strešné okno

Vďaka obrovskej sklenenej ploche, ktorá siaha takmer cez 

celú šírku strechy, je voliteľné elektrické panoramatické 

výklopné a posuvné strešné okno pozoruhodným 

prvkom, ktorý priťahuje pohľady. V interiéri zabezpečuje 

viac svetla, ale ešte krajší je ničím nerušený výhľad 

na oblohu. A otvorené vpustí dovnútra slnečné lúče 

a čerstvý vzduch. Koľko si z toho chcete užiť, sa 

rozhodnete sami: strešné okno môžete zdvihnúť alebo 

úplne otvoriť. A tónované sklá a kvalitná roleta sa 

postarajú o príjemnú teplotu aj pri silnom slnku.
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Digitálny komfort

Digitálny prístrojový panel Digital Cockpit vám na 20,32 cm (8”) farebnom displeji s vysokým 

rozlíšením sériovo zobrazí klasické funkcie ako rýchlomer a počítadlo kilometrov. Pri voliteľnom 

digitálnom prístrojovom paneli Digital Cockpit Pro si na 26,04 cm (10,25 palca) displeji môžete 

zvoliť funkcie podľa individuálnych preferencií. Napríklad si vyberiete zobrazenie asistenčných 

systémov alebo kombináciu navigačnej mapy a médií - v príťažlivej grafike a s animáciami.

Dôležité informácie priamo v zornom poli

01 Rádio a navigácia
Rádio “Composition”1 s 15,5 cm (6,5”) displejom sa v modeli Polo 
postará o nepretržitú zábavu. Niet sa čomu čudovať, koniec koncov 
zahŕňa digitálny rozhlasový príjem DAB+, dva USB sloty typu C a 
rozhranie pre pripojenie mobilného telefónu. Rádio “Ready 2 Discover” je 
štandardom od výbavy Style alebo dostupné na želanie. Disponuje nielen 
farebným TFT displejom s uhlopriečkou 20,3 cm (8”), ale aj možnosťou 
aktualizácie prostredníctvom funkcie “We updrage” a prostredníctvom 
online obchodu (“In-Car-Shop”) možno v budúcnosti doplniť funkciu 
navigácie. Ak chcete mať navigáciu k dispozícii hneď od začiatku, môžete 
sa rozhodnúť pre navigačný systém “Discover Media” vrátane funkcie 
“Streamovanie & internet” s 20,3 cm (8”) displejom alebo “Discover Pro” 
vrátane funkcie “Streamovanie & internet” s 23,5 cm (9,2”) displejom.

02 Hlasové ovládanie  
Vďaka intuitívnemu hlasovému ovládaniu môžete pomocou vášho 
hlasu ovládať rádio, telefón a voliteľnú navigáciu vo vašom modeli Polo. 
Pomocou hlasových pokynov môžete vyhľadať správnu rozhlasovú 
stanicu, príslušnú položku v adresári alebo telefónne číslo. A s voliteľnou 
funkciou online hlasového ovládania2 od We Connect Plus vám nové Polo 
rozumie ešte lepšie. Online si môžete napríklad zvoliť obľúbenú hudbu 
alebo intuitívne ovládať zadanie cieľa v navigácii.

01 | 02

1 Sériová výbava pre Polo a Polo Life
2 Online hlasové ovládanie je momentálne k dispozícii v týchto jazykoch: nemčina, angličtina (GB a USA), francúzština, 
španielčina, čeština a taliančina. 09Nové PoloSpotreba paliva v l/100 km: 5,2 - 6,9 (kombinovaná), emisie CO2 v g/km: 118 - 156 (kombinované)



Nové Polo 11

04 Asistent zmeny jazdného pruhu “Side Assist”  
Asistent zmeny jazdného pruhu “Side Assist” 
upozorní pomocou LED ukazovateľa vo vonkajších 
spätných zrkadlách na iné vozidlá v mŕtvom uhle 
alebo vozidlá pohybujúce sa vo vzdialenosti až 
50 metrov za vami.2 Ak pred zmenou jazdného pruhu 
zapnete smerové svetlo, dokáže systém prepočítať, 
či pre vás niektoré z vozidiel za vami vzhľadom na 
jeho polohu a rýchlosť predstavuje nebezpečenstvo 
- a nápadným blikaním vás na to upozorní.

03 Parkovací asistent “Park Assist”  
 vrátane parkovacích senzorov 
Polo s voliteľným parkovacím asistentom “Park Assist” 
vám povie, či je parkovacie miesto dostatočne veľké 
a tiež samostatne zaparkuje.2 Vy ovládate spojku, plyn 
a brzdu. On urobí zvyšok.

- senzory vyhľadávajú vhodné parkovacie miesto 
(max. do 40 km/h)

- pozdĺžne parkovacie miesta vhodné na 
zaparkovanie musia mať minimálne dĺžku 
vozidla plus 80 cm pre manévrovací priestor a na 
vyparkovanie je potrebných min. 25 cm pred a za 
vozidlom

- priečne parkovacie miesta musia mať odstup min. 
35 cm z oboch strán

03

04

02 Adaptívny tempomat ACC
Na želanie dodávaný adaptívny tempomat ACC1 
pomáha udržovať nastavený komfortný odstup od 
vpredu idúceho vozidla2 a to až do vami prednastavenej 
maximálnej rýchlosti (do 210 km/h). V dopravnej 
zápche dokáže Polo automaticky zabrzdiť a opäť sa 
rozbehnúť (s voliteľnou automatickou prevodovkou 
DSG). V kombinácii s voliteľným navigačným systémom 
je ACC rozšírený o funkciu prediktívnej regulácie 
rýchlosti a asistenciu pri jazde v zákrutách. Systém 
rešpektuje maximálnu povolenú rýchlosť a vy sa tak 
vyhnete jej prekročeniu.2 ACC navyše na základe 
údajov z navigačného systému prispôsobuje rýchlosť 
pri prejazde zákrutami, križovatkami (odbočovanie) 
a kruhovými objazdmi.2

01 Travel Assist 
Ak sa rozhodnete pre funkciu IQ.DRIVE Travel Assist1, bude Polo 
disponovať kapacitným volantom: Vďaka citlivému povrchu 
dokáže sám rozpoznať, či máte volant fyzicky “v rukách”. 
Cestovný asistent IQ.DRIVE Travel Assist zabezpečuje mimoriadne 
komfortnú jazdu tým, že vás podporuje pri monotónnych a 
únavných jazdných situáciách2. IQ.DRIVE Travel Assist udržuje 
rýchlosť a vozidlo v jazdnom pruhu pričom zohľadňuje vzdialenosť 
od vozidiel pred vami2, hlavne na diaľnici a cestách prvej triedy.

IQ.DRIVE

01

02

1 Súčasť voliteľného balíka IQ.DRIVE. 
2 V rámci možností daných systémom. Vodič musí byť pripravený kedykoľvek prevziať riadenie a nie je zbavený zodpovednosti  
   za predvídavý spôsob jazdy.
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Nové Polo GTI

Uzávierka diferenciálu
Zlepší vám náladu už len pohľad na trasu plnú zákrut? Potom vám sériová 
elektronická uzávierka diferenciálu XDS v novom modeli Polo GTI vyčaruje 
na tvári veľký úsmev. Výhoda: znižuje sklon k nedotáčavosti. Alebo 
jednoducho: ponúka maximálne potešenie z dynamickej jazdy zákrutami.

Výber jazdného režimu
Pohodlná jazda mestom alebo rýchlejšia na diaľnici? Vďaka výberu 
jazdného režimu sa vám nové Polo GTI dokonale prispôsobí. Dotykom 
prsta jednoducho zvoľte želaný jazdný režim a automaticky sa upraví 
charakteristika pohonu, riadenia a dokonca aj prevodovky. Takto si vždy 
zvolíte tie správne jazdné vlastnosti. 
- Eco: pre úspornú jazdu
- Normal: pre každodenné trasy z bodu A do bodu B
- Sport: pre športové jazdné výkony s odpovedajúcim otáčkami
- Individual: pre vaše individuálne nastavenia

Je v ňom viac.  
Dostaňte z neho viac

Z nuly až k whohooo!

Nové Polo GTI prezentuje to, čo je možné. S výraznými 

dizajnovými prvkami a inovatívnou výbavou, ktoré 

posúvajú výkon a potešenie z jazdy na novú úroveň.  

Ste pripravený na upgrade výkonu? Tak sa pripútajte!

Vďaka sile pod jeho kapotou dodržiava nové Polo GTI 

prísľub športových výkonov. Zábavu bez prerušenia hnacej 

sily zabezpečuje aj dvojspojková prevodovka DSG, ktorá 

radí rýchlostné stupne plynulo a dokonca šetrí palivo.

13Nové Polo GTI
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02 Multifunkčný športový volant s dotykovým ovládaním 
V novom interiéri Polo GTI sa všetko točí okolo inovatívneho komfortu 
ovládania. Patrí tu aj multifunkčný kožený športový volant s dotykovým 
ovládaním, s ktorým máte všetko dôležité dokonale pod kontrolou. 
Inteligentným pohybom v menu máte prístup k mnohým funkciám 
voliteľného prístrojového panela “Digital Cockpit Pro” alebo infotanment 
systému, zatiaľ čo jemná vibrácia potvrdí každé vaše zadanie. Počas 
ovládania tak môžete nechať ruky na volante. A cestu máte pod 
kontrolou.

01 športové sedadlá 
Sériové špičkové športové sedadlá vám ponúkajú optimálnu bočnú 
oporu pri vzrušujúcej jazde zákrutami, zatiaľ čo bedrová opierka 
podporuje váš chrbát najmä pri podradení. Stredové panely sedadiel 
vpredu a vzadu sú štandardne čalúnené legendárnou károvanou 
látkou “Clark”. Voliteľne sa môžete rozhodnúť pre balík výbavy interiér 
“ArtVelours”, ktorý zahŕňa okrem elegantného poťahu stredových 
panelov ArtVelours aj športové komfortné sedadlá.

02

Prezentuje, čo v ňom je

Klasika v súlade s digitalizáciou

Nové Polo GTI urobí dojem nielen tým, čo skrýva pod kapotou, ale aj jeho 

športový vzhľad hovorí za všetko. Červené brzdové strmene a dekoračné 

lišty, ako aj maska chladiča so šesťuholníkovou mriežkou sú charakteristické 

prvky GTI, ktoré tu určite nesmú chýbať. O ešte väčší rozruch sa postará 

výrazná svetelná LED lišta vpredu medzi IQ.Light LED Matrix svetlometmi 

a športové 17-palcové disky “Milton Keynes”. Voliteľne sú v ponuke aj nové 

18-palcové disky “Faro”. A pretože mnohí uvidia Polo GTI len zozadu, sú 

pochrómované koncovky výfuku neodmysliteľnou súčasťou zadných partií.  

Rovnako ako tieto tri písmená: GTI.

Každého, kto sa tu posadí, víta dizajn, ktorý kombinuje 

charakteristické prvky GTI so sviežim vzhľadom. Červené dekoračné 

prešívanie, spona GTI volantu a legendárny károvaný vzor ladia 

s dotykovými plochami displeja voliteľnej klimatizácie “Climatronic” 

alebo displeja digitálneho prístrojového panela “Digital Cockpit Pro” 

s uhlopriečkou 26,04 cm (10,25 palca). Polo GTI so sériovým rádiom 

“Ready 2 Discover”, vrátane 20,3 cm (8 palca) veľkého farebného TFT 

displeja, ide na plný plyn aj pri počúvaní hudby.

01

Nové Polo GTI
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Laky karosérie

0501 06

04

0702

03

01  šedá ascot základný lak 6U6U
02  biela pure základný lak 0Q0Q
03  červená kings metalizovaný lak P8P8
04  strieborná reflex metalizovaný lak 8E8E
05  šedá rauch metalizovaný lak 5W5W
06  modrá reef metalizovaný lak 0A0A
07  čierna deep lak s perleťovým efektom 2T2T

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. 
Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.
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Disky
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01 14” oceľový disk
02 15” disk z ľahkej zliatiny „Ronda“ 
03 15” disk z ľahkej zliatiny „Essex“
04 16” disk z ľahkej zliatiny „Valencia“
05 16” disk z ľahkej zliatiny „Torsby“
06  16” disk z ľahkej zliatiny „Palermo“
07 17” disk z ľahkej zliatiny „Tortosa“
08  17” disk z ľahkej zliatiny „Bergamo“
09  17” disk z ľahkej zliatiny „Milton Keynes“
10  18” disk z ľahkej zliatiny „Faro“

Interiér
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01 | 02 látkový poťah „Slash“ čierna Titan EL
03 | 04 látkový poťah „Tracks 2“ čierna Titan -béžová Ceramique FJ
05 | 06 športové sedadlá, microfleece poťah „ArtVelours“/koža čierna Titan EL
07 | 08 športové sedadlá, microfleece poťah „ArtVelours“ modrá - šedá flint - čierna Titan WS
09 | 10 top-športové sedadlá, látkový poťah „Clark“ šedá - čierna Titan WP
11 | 12 športové sedadlá, microfleece poťah „ArtVelours“/koža čierna Titan EM

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.
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Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené 
doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú 
stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého 
trhu. O možných odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás 
rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
BlueMotion®, DSG® a TSI® sú registrované obchodné značky 
skupiny Volkswagen AG a iných spoločností skupiny Volkswagen 
v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v 
tomto dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že 
toto označenie nie je registrovanou značkou a/alebo nemožno 
ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volkswagen 
zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky 
vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za 
predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť bezplatne 
odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, 
na www.volkswagen.sk.


