
Polo BlueMotion fakta



*  Preliminära värden. Angiven tjänstevikt gäller bil i grundversion. Tillverkaren bestämmer 
tjänstevikten individuellt beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden 
 mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten. Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 

** Angiven bränsleförbrukning uppmätt enligt norm.

Polo BlueMotion TDI

Motor 3 cylindrar

6 ventiler

Direktinsprutning

Katalysator, Partikelfilter

Volym (cm3) 1422

Cyl. diam/slagl (mm) 79,5/  95,5

Effekt kW (hk) vid r/min 59 (80)   /   4000

Max vridmoment (Nm) vid r/min 195  /   1800 –2200

Bränsle Diesel

Tjänstevikt (  kg  )*  1084   –1167

Totalvikt  1550

Max släpvagnsvikt (kg) 800

Fordonsskatt (  kr) 1417

Försäkringspremieklass 1 12 13

Acceleration 0  –  100km/h (sek)   12,8

Toppfart (km/h) 176

Bränsledeklaration** (l/100km)

Blandad körning  3,9

Stadskörning  5,1

Landsvägskörning  3,2

Tankvolym, liter ca 45

Aktionsradie (mil) bl. körning  115

Miljöklass 2005

CO2 utsläpp (g/km)  102  

I

I

Säkerhet/trygghet
• ABS med EBF (låsningsfria bromsar med elektronisk  

bromskraftsfördelning)
• Bältessträckare fram
• Damm- och pollenfilter
• ESP (antisladdsystem) med EDS (elektronisk differentialspärr  

+ ASR (antispinnreglering) och bromsassistent
• Helförzinkad kaross
• Krockkudde för förare och främre passagerare, urkopplingsbar 

med nyckel för passagerare
• Nackskydd och 3-punktsbälte på samtliga sittplatser
• Sidokrockkudde för förare och främre passagerare
• Startspärr, elektronisk 

InterIör 
• Baksätet delbart och fällbart
• Framstolar med steglös höjdinställning
• Färddator
• Förvaringslådor under framstolarna
• Instrumentbelysning med blått ljus
• Komfortblinkers (tre blinkningar vid ett tryck på blinkersspaken)
• Mugg-/burkhållare bak, två st
• Radioförberedelse med fyra högtalare fram och takantenn
• Ratt, 4-ekrad, ställbar i höjd- och längsled
• Vindrutetorkare med intervallfunktion i fyra olika hastigheter

exterIör 
• Dubbelstrålkastare under gemensamt klart täckglas
• Lackerade stötskyddslister på stötfångarna och på sidorna
• Lättmetallfälg ”Jerez” 5 J x 14" med 165/70 R14 däck
• Silverlackerad nederdel av bakre stötfångare
• Silverlackerade backspeglar
• Spolarmunstycken för vindrutan, uppvärmda

övrIga funktIoner
• Lastsurrningsöglor i bagageutrymmet, fyra st
• Reservhjul, fullstort 
• Servostyrning, elektrohydraulisk
• Värmeskyddsglas, gröntonat 

Utrustning

Förarmiljö i Polo BlueMotion.

Cool & Sound
• Luftkonditionering, halvautomatisk: Climatic
• Radio RCD 200 med CD-spelare (mp3-stöd) och åtta högtalare

Öppna lätt-paket 1
• Centrallås
• Elektriska fönsterhissar fram
• Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar

Öppna lätt-paket 2
• Fjärrstyrt centrallås
• Elektriska fönsterhissar fram
• Elektriskt inställbara och uppvärmbara ytterbackspeglar

Säkerhet/trygghet
• Däcktryckskontroll
• Sidokrockskyddsgardiner fram och bak

InterIör 
• Elsollucka i glas
• Farthållare 
• Högtalare bak, fyra extra
• Klimatanläggning: Climatronic
• Luftkonditionering, halvautomatisk: Climatic
• Mugghållare fram
• Radio RCD 200 med CD-spelare (CD-spelaren kan även läsa 

mp3-format), fyra eller åtta högtalare
• Ratt, 3-ekrad, växelspaksknopp och handbromsgrepp i läder
• Regnsensor och automatiskt avbländande innerbackspegel, 

coming-home-funktion i strålkastarna
• Rökarpaket (askkopp och tändare)

övrIgt 
• Fyra dörrar

Tillval

Dubbla strålkastare. Lättmetallfälg ”Jerez” 14".

 Candy White Black

SolIda Standard-lacker

Tygklädsel ”Ice Silver” i kvalitet popcorn.

tIllvalS-lacker (Pristillägg)

 Reflex Silver Ice Silver Blue Anthracite
 metallic metallic pärleffekt


