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Zmore več.
Kdo pravi, da se majhni avtomobili ne morejo pohvaliti z velikimi aduti?  
Spoznajte napredni dizajn in inteligentne tehnologije v novem Polu. 
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Polo – preprosto  
eden in edini.
Novi Polo s kompaktnimi merami in svežo oblikovno zasnovo vsakomur daje 
jasno vedeti, da je avto s karakterjem. Še posebej markanten je njegov novi 
sprednji del z opcijsko linijsko LED-osvetlitvijo med matričnimi LED-žarometi 
IQ.LIGHT. 
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Polo Life

 — 2 bralni lučki spredaj in 2 zadaj
 — 3-točkovna avtomatska varnostna pasova spredaj, z zategovalnikom 

in nastavljivo višino
 — 3-točkovni avtomatski varnostni pasovi zadaj, z zategovalnikom za 

zunanja sedeža
 — 3-točkovni avtomatski varnostni pas za sredinski zadnji sedež
 — 3 vzglavniki zadaj
 — 4 aluminijasta platišča Essex 5,5 J x 15, v črni barvi, s polirano 

površino, s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, pnevmatike 185/65 
R15

 — App-Connect
 — Armaturna plošča, podložena z mehko peno
 — Asimetrično deljiva in zložljiva zadnja sedežna klop in naslonjalo
 — Asistenca za speljevanju na klancu
 — Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
 — Avtomatski vklop luči, z LED dnevnimi lučmi, funkcijo Leaving Home 

in mehansko funkcijo Coming Home
 — Brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
 — Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem
 — Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem, 2 zložljiva 

radijska ključa
 — Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 

sovoznikove varnostne blazine
 — Dekorativni elementi v »Lava Stone Black« za armaturno ploščo in 

vratne obloge spredaj
 — Digitalni kombinirani instrument
 — Indikator nivoja tekočine za pranje stekel
 — Električni pomik vseh stekel

 — Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali, na 
voznikovi strani asferično zunanje ogledalo

 — Elektronska blokada zagona motorja
 — Elektronski nadzor stabilnosti (ESC), vklj. z ABS z zavorno asistenco, 

ASR, EDS in MSR
 — Enotonska signalna hupa
 — Izvedba za kadilce: pepelnik in vžigalnik za cigarete v sprednjem delu 

sredinske konzole 
 — Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
 — Klimatska naprava vklj. s protiprašnim filtrom za kabino
 — Kolutne zavore spredaj
 — Kombinirani instrument z elektronskim merilnikom hitrosti, števcem 

skupno in dnevno prevoženih kilometrov ter merilnikom števila 
vrtljajev motorja

 — Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in 
stikalih za električni pomik stekel

 — LED prednja žarometa
 — LED osvetlitev zadnje registrske tablice
 — Mreža hladilnika s kromirano letvijo
 — Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
 — Notranja luč spredaj s časovnim zamikom izklopa in kontaktnimi 

stikali v vseh vratih
 — Notranje ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
 — Odbijača v barvi vozila
 — Ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v barvi vozila
 — Omejevalnik hitrosti
 — Osvetlitev prtljažnika
 — Osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih

 — Parkirni sistem ParkPilot
 — Podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto (ne velja za izvedbo Entry)
 — Predpriprava za »We Connect« in »We Connect Plus«1)

 — Predala pod sprednjima sedežema
 — Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
 — Pritrdišča ISOFIX na sovoznikovem sedežu in zunanjih sedežih na 

zadnji klopi (i-Size kompatibilni)
 — Radio Composition z 6,5'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 

izhodna moč 4 x 20 W, 4 zvočniki, 2x USB reža (Tip –C) ter digitalni 
radijski sprejemnik DAB+

 — Rezervno kolo normalne velikosti z dvigalko in avtomobilskim 
orodjem

 — Senzor za dež
 — Servokrmiljenje

Serijska oprema
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 — Sistem start-stop in sistem za regeneracijo zavorne energije
 — Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih 

sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama in 
sredinsko varnostno blazino

 — Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v 
sili in zaznavanjem pešcev

 — Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 
večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal

 — Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
 — Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
 — Sredinski naslon za roke spredaj, s predalom in 2 USB polnilnima 

režama na zadnjem delu
 — Sredinski deli sedežev v tkanini Life
 — Sprednja sedeža nastavljiva po višini
 — Stropna obloga v keramično sivi barvi
 — Tapeciran prtljažnik
 — Usnjena glava prestavne ročice
 — Usnjena ročica ročne zavore
 — Usnjeni večfunkcijski volan (s prestavnima tipkama za avtomatski DSG 

menjalnik)
 — Varnostni trikotnik
 — Volan z nastavljivo višino in globino
 — Zadnja polica
 — Zelena termoizolacijska zasteklitev
 — Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova 

spredaj in zadaj
 — Žepa na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev

Polo Style
(dodatno/za razliko od izvedbe Polo Life)

 — 2 bralni LED lučki spredaj in 2 zadaj
 — 4 aluminijasta platišča Ronda 5,5 J x 15, v adamantno srebrni barvi, 

pnevmatike 185/65 R15
 — Ambientna osvetlitev
 — App-Connect z brezžično povezavo za Apple Car Play in Android Auto
 — Asistenca Travel Assist
 — Avtomatska klimatska naprava Climatronic z 2-conskim 

uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim 
prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka

 — Dekorativni elementi v »Deep Iron Grey« za armaturno ploščo in 
vratne obloge spredaj

 — IQ. Light LED matrični žarometi z dinamičnim uravnavanjem 
dolgih luči, dinamičnim smernikom spredaj in dinamično smerno 
prilagodljivim lučmi

 — Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in 
stikalih za električni pomik stekel ter na prezračevalnih šobah spredaj

 — LED zadnje luči z dinamičnim smernikom
 — Ledvena opora za sprednja sedeža
 — Ogrevana sprednja sedeža
 — Osvetlitev prostora za noge spredaj
 — Osvetljena letev med sprednjima žarometoma
 — Radio Ready2Discover z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 

izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov in predpripravo za kasnejšo 
aktivacijo navigacijske funkcije

 — Sredinski deli sedežev v tkanini Style
 — Športno komfortna sprednja sedeža
 — Tekstilni tepihi spredaj in zadaj

Polo R-Line
(dodatno/za razliko od izvedbe Polo Life)

 — 2 bralni LED lučki spredaj in 2 zadaj
 — 4 aluminijasta platišča Valencia 6,5 J x 16, v galvanovo sivi  barvi, 
 — s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, pnevmatike 195/55 R16
 — Ambientna osvetlitev
 — App-Connect z brezžično povezavo za Apple Car Play in Android Auto
 — Asistenca Travel Assist
 — Asistenca za avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light Assist
 — Avtomatska klimatska naprava Climatronic z 2-conskim 

uravnavanjem temperature (ločeno za levo in desno stran), posrednim 
prezračevanjem in senzorjem vlažnosti zraka

 — Črna stropna obloga
 — Dekorativni elementi v »Grey Anondizied Matt« za armaturno ploščo 

in vratne obloge spredaj
 — Kromirana obroba na stikalu za nastavljanje zunanjih ogledal in 

stikalih za električni pomik stekel ter na prezračevalnih šobah spredaj
 — Ledvena opora za sprednja sedeža
 — Odbijača v R dizajnu, na zadnjem odbijaču trapezasti okrasni elementi
 — Ogrevana sprednja sedeža
 — Osvetlitev prostora za noge spredaj
 — Pedala iz legiranega jekla
 — Radio Ready2Discover z 8'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik, 

izhodna moč 4 x 20 W, 6 zvočnikov in predpripravo za kasnejšo 
aktivacijo navigacijske funkcije

 — Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči
 — Sredinski deli sedežev v tkanini R-Line
 — Športno komfortna sprednja sedeža
 — Tekstilni tepihi spredaj in zadaj
 — Vstopne letve spredaj z napisom R-Line
 — Zadnji usmernik zraka in razširitve stranskih pragov v črni barvi
 — Zasilno rezervno kolo manjše dimenzije z dvigalko in avtomobilskim 

orodjem
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Za vas ohranja smer vožnje.
Druge pa na primerni razdalji.
Če se boste odločili za sistem Travel Assist iz ponudbe IQ.DRIVE, bo vaš novi Polo opremljen tudi s 
kapacitivnim volanom. Ta prek površine, ki je občutljiva na dotik, lahko samostojno spremlja, ali ves 
čas držite volan. Travel Assist iz nabora opreme IQ.DRIVE zagotavlja vozno udobje na najvišji ravni, 
saj vam pomaga v monotonih in utrujajočih voznih situacijah. Še posebej na avtocestah in dobro 
urejenih regionalnih cestah lahko sistem Travel Assist namesto vas ohranja smer na voznem pasu in 
hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih vozil.
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Barve lakov

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo resnične reprodukcije sedežnih prevlek, lakov in platišč.

Kraljevo rdeča, kovinski lak P8

Sijoče vijolična, kovinski lak 7J

Globoko črna, biserni lak 2T

Dimasto siva, kovinski lak 5W Podvodno modra, kovinski lak 0A

Zrcalno srebrna, kovinski lak 8E

Čista bela, univerzalni lak 0Q Ascot siva, univerzalni lak 6U
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Platišča in 
pnevmatike

Aluminijasta platišča Essex, 5,5 J x 15, črna, s polirano površino
4 platišča s pnevmatikami 185/65 R 15 z manjšim kotalnim uporom

● – –

Aluminijasta platišča Torsby, 6,5 J x 16, črna
4 platišča s pnevmatikami 195/55 R 16 z manjšim kotalnim uporom

○ – –

Aluminijasta platišča Ronda, 5,5 J x 15, v adamantno srebrni barvi
4 platišča s pnevmatikami 185/65 R 15

– ● –

Aluminijasta platišča Tortosa, 7 J x 17, lakirana v adamantovo srebrni barvi
4 platišča s pnevmatikami 215/45 R 17

– ○ –

Aluminijasta platišča Valencia, 6,5 J x 16, galvanovo siva
4 platišča s pnevmatikami 195/55 R 16

– – ●

Aluminijasta platišča Bergamo, 7 J x 17, črna, s polirano površino
4 platišča s pnevmatikami 215/45 R 17

– – ○

Platišča in pnevmatike
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Aluminijasta platišča Essex Aluminijasta platišča Torsby Aluminijasta platišča Tortosa Aluminijasta platišča BergamoAluminijasta platišča ValenciaAluminijasta platišča Ronda

● = Serijska oprema ○ = Dodatna oprema za doplačilo – = Za ta model naročilo ni možno
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo resnične reprodukcije sedežnih prevlek, lakov in platišč.

Nekatera platišča/pnevmatike so naprodaj v omejenem obsegu ali pa v času naročila oz. dobave vozila niso več na voljo. Za informacije o razpoložljivosti platišč/pnevmatik se obrnite na izbranega trgovca in se prepričajte, 
da ima vaše konfigurirano vozilo tudi želeno dodatno opremo. Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče. Informacije o oznaki EU za pnevmatike so na voljo v 
konfiguratorju na spletni strani https://konfigurator.volkswagen.si ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Volkswagnova vozila so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. V Sloveniji je uporaba zimske opreme 
obvezna v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem, pred ali po tem datumu pa v primeru zimskih razmer. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen.
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Mere
Polo

Zunanje mere Dolžina/dolžina z vlečno kljuko, mm 4.074/4.074

Širina/širina z zunanjima ogledaloma, mm 1.751/1.964

Največja višina, mm 1.451

Medosna razdalja, mm 2.552

Kolotek spredaj/zadaj, mm 1.500/1.483

Največja višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm9) 1.991

Notranje mere
1. sedežna vrsta Prostor za glavo, mm 1.019

Notranja širina, mm 1.446

2. sedežna vrsta Prostor za glavo, mm 964

Notranja širina, mm 1.425

Prtljažnik Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm 706/1.380

Širina med kolesnima ohišjema, mm

Prostornina prtljažnika, l2) 351–1.125 

Drugi podatki Obračalni krog, m 10,6

Prostornina rezervoarja za gorivo, l 40
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Vse mere se navezujejo na osnovno serijsko vozilo. Zaradi dodatne opreme, toleranc pri izdelavi/velikosti pnevmatik/vrste podvozja lahko dejanske mere odstopajo od navedenih podatkov. Mere se nanašajo na neobteženo 
vozilo, podatki za odmik od tal pa veljajo za polno obremenjeno vozilo, pri čemer je upoštevana dovoljena skupna masa vozila. Ilustracije vozil niso v merilu in lahko prikazujejo opremo, ki je na voljo za doplačilo. Za kar 
najboljši pregled nad aktualno ponudbo modelov in opreme je na voljo Volkswagnov konfigurator oz. spletna stran www.volkswagen.si.
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Tehnične razlage
Dinamično uravnavanje podvozja DCC 
Voznik s pritiskom na tipko lahko izbira med udobno, športno in standardno nastavitvijo podvozja. Sistem se 
ves čas odziva na različne vozne situacije ter upošteva zaviranje, krmiljenje in pospeševanje.

App-Connect/App-Connect Wireless 
S tem vmesnikom se izbrane aplikacije za pametne telefone z Androidom in Applove pametne telefone iPhone 
prikažejo na zaslonu na dotik, s katerim je opremljen radio ali navigacijski sistem. Na tem zaslonu jih je nato 
mogoče tudi upravljati.

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC 
Kot nadgradnja tempomata samodejno prilagaja hitrost – do nastavljene najvišje hitrosti – spredaj vozečemu 
vozilu in pri tem ohranja razdaljo, ki jo je nastavil voznik.

Alarmna naprava 
Z elektronsko blokado zagona motorja zagotavlja optimalno zaščito pred krajo. Vključuje hupo z lastnim 
napajanjem, časovno krmiljeni alarm za primer nepooblaščenega odpiranja vrat, nadzor notranjosti in zaščito 
pred nasilno odvleko vozila.

Digitalni kombinirani instrument 
Kombinirani instrument je v tej različici zasnovan kot TFT-zaslon z interaktivnimi prikazi. Voznik lahko izbira 
med različnimi informacijskimi profili, ki med drugim zajemajo naslednja področja: poraba in doseg, navigacija, 
asistenčni sistemi in učinkovitost.

Digitalni radijski sprejemnik DAB+  
Nabor analognih radijskih postaj dopolnjuje sprejem radijskih postaj z digitalnim signalom in prometnih 
informacij. Ponudba razpoložljivih radijskih programov je tako še širša, poleg tega pa je zagotovljena boljša 
kakovost sprejema.

Dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist 
S tem sistemom so dolge luči med vožnjo lahko stalno vključene, ne da bi slepile nasproti vozeče voznike. 
Maskirna funkcija ustrezno delno zasenči svetlobni snop dolgih luči.

Parkirni sistem  
Zvočni signali za opozarjanje na ovire pred in za vozilom. 

Elektronska prečna zapora diferenciala XDS 
Z enostranskim, natančnim povečanjem zavornega tlaka je vožnja skozi ovinke še bolj športna in hitra,  
voznik pa enostavneje ohranja želeno smer vožnje. Gre za nadgradnjo že znane funkcije EDS (elektronska 
zapora diferenciala).

Emergency Assist – avtomatsko delno krmiljenje vozila v primeru kritičnega zdravstvenega stanja voznika 
Asistenca lahko zazna, da voznik ne upravlja več aktivno vozila. V tem primeru delno prevzame krmiljenje in 
ustavi vozilo na trenutnem voznem pasu.

Asistenca za vožnjo Travel Assist 
Na avtocestah in dobro urejenih regionalnih cestah omogoča delno avtomatsko vožnjo za drugimi vozili, in 
sicer v celotnem hitrostnem območju sistema za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC. Asistenca se odziva na 
premikajoča se vozila ter samodejno vrti volan, pospešuje in zavira.

Izbira voznega profila 
Voznik lahko izbira med različnimi nastavitvami vozila: Comfort, Normal, Sport, Eco in Individual. Prilagodijo se 
karakteristike naslednjih komponent in sistemov: motor, dinamično uravnavanje podvozja DCC, menjalnik DSG, 
krmiljenje, sistem start-stop, dinamične smerno prilagodljive luči in dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic 
Light Assist, avtomatsko uravnavanje razdalje ACC in klimatska naprava.

Uravnavanje dolgih luči Light Assist 
V temi sistem pri prekoračitvi hitrosti 65 km/h avtomatsko vključi dolge luči. Če zazna vozilo, ki vozi spredaj ali 
po nasprotnem voznem pasu, avtomatsko zasenči dolge luči, da te ne zaslepijo drugih voznikov.

Projicirni sistem 
Vozniku omogoča, da hitrost, navigacijske napotke, prikaze asistenčnih sistemov, opozorila in druge 
informacije, ki so pomembne za vožnjo, spremlja v svojem neposrednem vidnem polju.

IQ.LIGHT 
To je poimenovanje za najinovativnejšo tehnologijo luči v posameznem avtomobilskem razredu, ne navezuje pa 
se na specifično izvedbo luči.

Klimatska naprava Air Care Climatronic 
Ima enak obseg funkcij kot klimatska naprava Climatronic, dodatno pa so njene posebnosti še: protialergenski 
filter zadrži celo najmanjše delce prahu in lahko v notranjosti vozila zmanjša njihovo koncentracijo; ob 
aktiviranju funkcije Air Care se zrak v notranjosti vozila v režimu zaprtega kroženja večkrat prefiltrira, tako da se 
kakovost zraka še dodatno izboljša.

Klimatska naprava Climatronic  
Uravnava temperaturo v notranjosti vozila glede na nastavljeno želeno temperaturo. Pri tem avtomatsko 
prilagaja število vrtljajev ventilatorja in položaj loput za razvod zraka. S to klimatsko napravo je v vseh pogojih 
delovanja in v vseh vremenskih razmerah zagotovljena prijetna temperatura v notranjosti vozila in potniki med 
prezračevanjem praktično ne občutijo prepiha. Glede na avtomobilski razred je v različnih conah potniškega 
prostora temperaturo mogoče nastavljati individualno: 2-consko uravnavanje temperature: voznikov sedež, 
sovoznikov sedež; 3-consko uravnavanje temperature: voznikov sedež, sovoznikov sedež, potniški prostor od 
zadnje sedežne klopi/2. sedežne vrste; 4-consko uravnavanje temperature: voznikov sedež, sovoznikov sedež, 
levi zunanji zadnji sedež, desni zunanji zadnji sedež.

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika  
Na osnovi odstopanj od običajnega načina vožnje ter glede na del dneva in trajanje vožnje prepozna znake 
utrujenosti in vozniku s prikazom na zaslonu in z zvočnim signalom priporoči postanek.
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Asistenca za zaviranje v sili Front Assist z zaznavanjem pešcev in kolesarjev 
Zazna kritično zmanjšanje razdalje do drugih vozil in pomaga skrajšati zavorno pot. Voznika na nevarno situacijo 
opozori s prikazom na zaslonu in zvočnim signalom ter s preventivnim zavornim sunkom. Odziva se na pešce in 
kolesarje.

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist 
Avtomatsko vrti volan pri parkiranju na bočna in prečna parkirna mesta, prav tako pa tudi pri izvozu z bočnega 
parkirnega mesta.

Proaktivni sistem za zaščito potnikov 
Zazna kritične prometne situacije s povečanim tveganjem za nezgodo. Potnike in vozilo pripravi na morebitno 
trčenje: zategne pripeta sprednja varnostna pasova, tako da v primeru trčenja učinkovito zadržita voznika in 
sovoznika. Poleg tega odprta okna in strešno okno zapre do varnostne reže.

Progresivno krmiljenje 
Prenos krmilne sile z večjim kotom zasuka volana progresivno narašča. Odzivanje krmilnega sistema je glede na 
vozno situacijo občutno bolj neposredno, koti zasuka volana so bistveno manjši, udobje pri vrtenju volana pa večje.

Prikaz prenizkega tlaka v pnevmatikah 
Pomaga vozniku pri nadzoru tlaka v pnevmatikah in ga opozori, če se v eni od pnevmatik tlak zmanjša.

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View 
Na zaslon radijskega/navigacijskega sistema neposredno prenaša posnetek območja za vozilom.

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist  
S korekturnim posegom na volanu opozori voznika na nevarnost, da bo z vozilom nenamerno zapeljal z voznega 
pasu.

Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist  
Voznika z optičnimi signali v ustreznem zunanjem ogledalu opozarja na vozila, ki bi pri menjavi voznega pasu 
lahko predstavljala nevarnost.

Prikaz okolice Area View 
Na zaslon radijskega/navigacijskega sistema neposredno prenaša posnetek okolice vozila. Vozniku pomaga 
pri vključevanju v promet z nepreglednih izvozov ali iz stranskih ulic, pri parkiranju in odparkiranju vozila, pri 
manevriranju s prikolico ter med terensko vožnjo.

Prepoznavanje prometnih znakov 
S kamero prepoznava prometne znake za omejitev hitrosti in prepoved prehitevanja ter prenehanje veljavnosti 
teh omejitev. Znake prikaže na zaslonu navigacijskega sistema oz. v večfunkcijskem prikazovalniku Plus/
Premium ali na aktivnem informacijskem zaslonu.
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1) Za uporabo storitev We Connect uporabnik potrebuje uporabniški račun Volkswagen ID in se mora z 
uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega mora prek spleta z družbo Volkswagen 
AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus ima uporabnik 
po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.portal.volkswagen-we.com registrira svoje 
vozilo in izkoristi celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev (3 leta). Storitev Klic v sili je 
brez predhodne registracije aktivirana že ob prevzemu vozila. Razpoložljivost storitev We Connect se v 
posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko 
v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe 
We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu 
podatkov, krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet. Uporaba spletnega 
radia in pretakanje medijev sta mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane 
mobilna dostopna točka za WLAN. Ustrezne storitve so na voljo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo 
ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim 
omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in 
predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški, na primer zaradi gostovanja v drugih omrežjih. Za 
uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom 
iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali 
posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je 
mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. 
Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do 
vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni strani https://
www.volkswagen.at/konnektivitaet-mobilitaetsdienste ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za 
informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja. 

2) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri velikosti 200 x 100 x 50 mm.

Razlage opomb
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Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. 
www.volkswagen.si

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede opreme 
in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju razmer v času 
priprave tiskovine. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Informacije o porabi goriva in 
emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih na spletni strani www.volkswagen.si. DSG®, 4MOTION® 
in TSI® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna 
Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni označeno z ®, ne 
pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez 
predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi 
na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

Partner Volkswagen
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