
Polo



En helt ny klass.

Polo har etablerat en ny standard i sin storleksklass. Aldrig tidigare har en bil i småbilsklas-

sen varit så välbyggd och fylld med innovativ miljöteknik. Polo har också lyft  fram intres-

sant teknik. Mycket av känslan sitter emellertid i de exklusiva materialvalen och detaljarbe-

tet.
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14 – Exteriör – Polo

Exteriör 

Polo är utan tvekan en vinnartyp. Nyckeln till det segervissa uppträdandet är den spor-

tiga elegansen. De kraftfulla linjerna framhäver den sportiga karaktären, och uttrycksful-

la detaljer – som t.ex. de snygga baklyktorna – ger bakpartiet en praktfull utstrålning. Ett 

brett sortiment av olika fälgar fulländar det sportiga helhetsintrycket av Polo och bidrar 

till de dynamiska köregenskaperna.
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Ytterbackspeglarna med sina integrerade 

sidoblinkers är lackerade i karossfärgen 

och smälter perfekt in i den uttrycksfulla 

karossdesignen. Dessutom har de elek-

trisk inställning och uppvärmning. 

Det tredje bromsljuset sitter snyggt in-

fällt ovanför bakrutan och gör att bilen 

syns bättre i stadstrafik. Vid inbromsning 

tänds det blixtsnabbt och dina medtrafi-

kanter kan snabbare se när du bromsar.

Halogenstrålkastarna erbjuder bättre sikt i alla väder. De minimala fogarna runt strålkastarna vittnar om de olika karossdetaljernas först-

klassiga utförande och är endast möjliga tack vare den perfekta passformen.

Polo har integrerade varselljus i den 

främre stötfångaren som standard, både 

stilfullt och sportigt.



16 – Interiör – Polo

Interiör

Volkswagen lägger mycket arbete på att alla funktioner och reglage ska vara enkla och  

logiska att hantera. Stolarna ska ge din kropp en bra körställning och du ska kunna kon-

centrera dig på körningen och dina medpassagerare ska trivas under resan. Polo är byggd 

utifrån dessa kriterier och det är också därför känslan från större bilar inte är främmande.
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Framstolar med elektrisk uppvärmning 

i två steg ger extra bra komfort, speciellt 

vintertid. Systemet levererar skön värme 

direkt och är betydligt snabbare än ven-

tilationssystemets värme.

Radio ”RCD 210” (tillval) kan spela upp 

mp3-filer och visa låttiteln, innehåller 

en CD-spelare, har en uteffekt på 2x20 

Watt, 4 högtalare fram, låtval, slumpmäs-

sig uppspelning och introsökning. Stan-

dard är radioförberedelse med fyra hög-

talare fram.



18 – Säkerhet – Polo

Säkerhet

Polo har inte bara optimerat körglädjen utan också säkerhetskonceptet. Säkerhetsdetal-

jer som det toppmoderna krockkuddesystemet eller det elektroniska stabiliseringspro-

grammet (ESP), inklusive hjälp för start i backe, erbjuder största möjliga skydd för alla i 

bilen – även i kritiska situationer. För bara den som kan förlita sig fullt ut på sin bils sä-

kerhetsutrustning kan också känna sig helt trygg och avslappnad under resan. Polo fick 

dessutom 5 stjärnor vid krocktesterna hos EuroNCAP.

Genom riktade ingrepp i bromssystemet och motorstyrningen förhindrar det elektroniska stabiliseringsprogrammet (ESP), komplett med 

hjälp för start i backe, att bilen råkar i sladd i kritiska situationer.

Inte ens ESP kan upphäva fysikens lagar varför det naturligtvis alltid är viktigt att köra försiktigt.
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Den främre stötfångaren har flera funktioner. Självklart ska den skydda dig och dina 

medpassagerare. Men på Polo har den dessutom ett riktigt sportigt utseende. Och det är 

ingen slump att den ser ut som den gör. Utformningen är viktig för att ge fotgängaren ett 

bra skydd. Den fungerar som underglidningsskydd för oskyddade trafikanter så att den 

nedre spoilern och inte stötfångaren träffar en fotgängares knän utan istället underben, 

vilket ger betydligt lindrigare skador på fotgängaren om olyckan skulle vara framme.

Skulle olyckan vara framme, kan de åkande i bilen alltid förlita sig på det avancerade krockkuddesystemet. I detta ingår krockkuddar på 

förar- och passagerarplats och sidokrockkuddar fram. Krockkudden på passagerarsidan kan kopplas ur. Dessutom är sidokrockskydds-

gardiner fram och bak standard. Utlösningen av krockkuddarna sker med hjälp av s.k. kollisionssensorer: När dessa registrerar en sam-

manstötning, tänder styrdonet en gasgenerator som fyller krockkuddarna inom loppet av 30-40 millisekunder. På så sätt minskas skade-

risken betydligt, speciellt för hals och nacke.

Polo har nackskydd som skyddar mot 

whiplash-skador vid en påkörning bak-

ifrån som standard.



20 – Motorer och växellådor – Polo

En verklig milstolpe inom modern växellådsteknik är DSG-växellådan med sina dubbla 

kopplingar. Denna innovativa automatväxellåda från Volkswagen växlar på hundrade-

lar av en sekund till nästa växel – som den redan valt! Allt sker nästan helt omärkligt och 

utan avbrott i kraftflödet. Tack vare de extremt korta reaktionstiderna och den direkta  

responsen blir nu accelerationen snabb, sportig och dubbelt så kul. Den 7-stegade väx-

ellådan är inte bara ytterst dynamisk utan bidrar med sin höga effektivitet också till att 

spara bränsle.

Motorer och växellådor

Sätt dig bakom ratten och vinn loppet med de kraftfulla motoralternativen till Polo. Och 

tänk då inte bara på den rena körglädjen, utan också på bränsleekonomin. Våra nya avan-

cerade motorer förenar bränslesnålhet med imponerande motorkraft och tyst gång. Du 

har redan kommit dina etappmål ett stycke närmare.

Den 5-växlade manuella växellådan är 

helsynkroniserad och därför lätt att väx-

la. Det här gör det också lätt att hålla sig i 

rätt varvtalsområde och därmed enklare 

att reducera bränsleförbrukningen.

Såväl 1,4 liters motorn på 85 hk som 1,4 

liters TSI-motorn på 180 hk ger bra pre-

standa och låg bränsleförbrukning. TSI-

motorn ger dessutom ett imponerande 

vridmoment över ett brett varvtalsregis-

ter.

TDI-motorn med commonrail-teknik 

har högeffektiv förbränning för minima-

la koldioxidutsläpp och låg bränsleför-

brukning.
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Bensinmotorer

1,4

(85 hk)

GTI

(180 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 5-växlad –

Blandad körning 5,9 –

Landsvägskörning 4,7 –

Stadskörning 8,0 –

Automat växellåda DSG 7-stegad 7-stegad

Blandad körning 5,8 5,9

Landsvägskörning 4,7 5,1

Stadskörning 7,7 7,5

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 139 –

Automat växellåda DSG 135 139

Dieselmotorer

TDI Blue Motion

(75 hk)

TDI 90

(90 hk)

TDI 105

(105 hk)

Bränsleförbrukning l/100km Manuell växellåda 5-växlad 5-växlad 5-växlad

Blandad körning 3,4 4,2 4,2

Landsvägskörning 3,0 3,6 3,6

Stadskörning 4,1 5,1 5,1

Automat växellåda DSG – 7-stegad –

Blandad körning – 4,3 –

Landsvägskörning – 3,7 –

Stadskörning – 5,2 –

CO2 utsläpp g/km Manuell växellåda 89 109 109

Automat växellåda DSG – 112 –

Bränsleförbrukning och CO2 utsläpp



22 – Utrustningsnivå Polo – Polo

Polo

Utvändigt är Polo genuint sportig – invändigt är den dessutom konstruerad för bästa 

komfort. Kupén bjuder på en harmonisk miljö i vilken man åker skönt och avkopplat 

också när resan är lång. Den förarinriktade och praktiska placeringen av instrumenten 

gör det snabbt och enkelt att nå alla viktiga reglage. 

Redan standardutrustningen av Polo ger maximal körglädje utan att för den skull göra avkall varken på funktionalitet eller komfort. Allt-

ifrån de högblanka svarta detaljerna på reglagen, som t.ex. strömställaren för ljuset, instrumentgruppen osv. ända till den förstklassi-

ga ergonomin i kupén – en sak kan du alltid lita på: Perfekt passform och en stilfull miljö. För att ni ska kunna åka riktigt bekvämt även 

på långa resor är Polo inte bara försedd med ett förarsäte som kan ställas in i höjdled utan dessutom med praktiska detaljer som t.ex. 2 

mugghållare, centrallås och förvaringsfack i dörrarna runt om.
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Alla dörrar är försedda med förvarings-

fack för att resan ska kunna bli så av-

slappnad som möjligt. Speciellt praktiskt 

är att dessa fack utan problem rymmer 

1,5-litersflaskor fram.

14"-fälgar med heltäckande hjulsidor 

med däck av dimensionen 175/70 R 14  

är standard.

Tygklädseln ”Metric” kännetecknas av sin 

robusta struktur och sitt sportiga, bikake-

liknande mönster. Eftersom smuts knap-

past märks alls på den mörka och lätt-

skötta ytan, ser klädseln alltid ut som ny.

Fjärrstyrt centrallås är standard på samt-

liga Polo modellerna.

De elektriska fönsterhissarna fram gör 

det enkelt att reglera lufttillförseln.

Så snart det mycket känsliga klämskyd-

det känner av att något sitter i vägen 

mellan rutan och ramen, rullas rutan 

omedelbart ned en liten bit.

Nackskydden skyddar mot whiplash- 

skador vid en påkörning bakifrån.

BlueMotion har optimerats för en mycket låg bränsleförbrukning genom flera samverkande åtgärder. Exteriört har bilen ett aerodyna-

mikpaket med tröskelbreddare, frontspoiler, heltäckt kylargrill, samt en större takkantsspoiler som bidrar till ett lägre luftmotstånd. 

Start-stop funktion, högre utväxling på 3:e, 4:e och 5:e växeln, speciellt utformade lättmetallfälgar för lägre vikt, samt extra lättrullande 

däck bidrar också till en riktigt låg bränsleförbrukning.



24 – Utrustningsnivå Masters – Polo
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Masters

Polo Masters innehåller massor av både praktiska och trevliga finesser. Läderklädd ratt,  

radio RCD 310, höjdinställbara framstolar och mattkromade detaljer i interiören förstärker 

trivseln och luftkonditioneringen håller temperaturen på rätt nivå under resan. Lättme-

tallfälgarna 15 tum ”Lakeside” och lackerade backspegelhus och dörrhandtag samt kro-

made ribbor i kylargrillen förhöjer det exteriöra intrycket. 

Den användarvänliga luftkonditione-

ringen är försedd med ett filter med ak-

tivt kol och ser snabbt till att temperatu-

ren i kupén blir skön och behaglig. Na-

turligtvis är den freonfri.

Radiosystem ”RCD 310” innehåller en 

CD-spelare som kan spela upp musikfiler 

i mp3- och wma-format. 6 högtalare och 

en uteffekt på 4 x 20 Watt garanterar ett 

fylligt välljud.

Lättmetallfälgarna ”Lakeside” 15" med 

däck 195/55 R 15 fulländar det dynamiska 

på ett helt perfekt sätt och är för din trygg-

het dessutom försedda med ett speciellt 

fälglås.

Kylargrillen med sina kromlister är ett 

tydligt kännetecken för Polo och ger den 

en sportig elegans som fullbordar den 

stiliga exteriören.

Dörrhandtagen består av stabila bygel-

grepp som inte bara är gedigna och hög-

klassiga utan också lätta att öppna uti-

från i en nödsituation.

Bagageutrymmet ger dig ett praktiskt, dubbelt lastgolv som erbjuder ännu mer förva-

rings- och lastmöjligheter. Under det stora, plana lastgolvet finns det gott om plats för 

säker förvaring av diverse saker.



26 – Utrustningsnivå GT – Polo

GT

GT-versionen har en riktigt komplett utrustningsnivå som t.ex. sportstolar med tygklädsel, 

dekorinlägg på mittkonsolen, multifunktionsratten som är läderklädd, handbromsgrepp 

och växelspaksknopp klädda i läder är standard. Luftkonditionering hör liksom de högklas-

siga fotmattorna av textil (fram och bak) och mittarmstödet mellan framstolarna till stan-

dardutrustningen. Lättmetallfälgar 16 tum ”Mistral” och dimstrålkastarna i den främre stöt-

fångaren ger ett riktigt sportigt exteriört intryck.
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Mittarmstöd fram är försett med ett rym-

ligt förvaringsfack. Armstödet kan fällas 

undan vid behov.

Textilmattor fram och bak, skyddar din 

Polo och bidrar till den angenäma at-

mosfären i bilen.

Multifunktionsratten är enkel att använda. Radion styr du bekvämt med knapparna på ratten – så att du inte behöver släppa den med 

händerna. Även handbromsspaken och växelspaksknoppen är klädda med läder vilket ger interiören en lyxig prägel. Dessutom är natur-

materialet läder mycket greppvänligt.

Lättmetallfälgarna ”Mistral” R16 med 

däck 215/45 R 16 och låsbara fälgbultar är 

perfekt avstämda efter bilens design och 

ger dig möjlighet att ge Polo en personlig 

framtoning.







30 – Utrustningsnivå GTI – Polo
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GTI

Polo GTI innehåller massor av både sportiga och trevliga finesser. Läderklädd multifunk-

tionssportratt i speciell GTI-design, radio RCD 310, höjdinställbara sportstolar med rutig 

textilklädsel samt svartlackerade dekorpaneler och luftkonditioneringen håller förhöjer 

trivseln i kupén. Lättmetallfälgarna 17 tum ”Denver” och kylargrillen med bivaxkake-

mönster och röd dekor förhöjer det exteriöra intrycket. 

De ergonomiska sportstolarna med den 

klassiska, rutmönstrade textilklädseln 

ger ett riktigt bra stöd för kroppen även 

vid aktiv körning. 

Lättmetallfälgarna 17 tum ”Denver” med 

däck 215/40 R17 och låsbara hjulbultar ger 

Polo GTI rätt uttryck från sidan.  De röd-

lackerade bromsoken förstärker känslan 

av sportbil ytterligare.

De glanspolerade lättmetallfälgarna  

17 tum ”Detroit” ger med sina svartlacke-

rade insidor på ekrarna ett extra sportigt 

intryck. Däck 215/40 R17 och låsbara hjul-

bultar (tillval GTI).

Dubbla kromade slutrör visar att Polo 

GTI är något alldeles extra och bidrar till 

den riktigt sportiga framtoningen även 

sedd bakifrån.

DSG-växellådan med sju steg och torrla-

mellkoppling ger riktigt pigga och härliga 

körupplevelser. Tack vare dubbla kopp-

lingar sker växlingarna blixtsnabb och 

utan ryckningar och du kan koncentrera 

dig på körningen.

Den stora takkantsspoilern ger en sportig siluett till Polo GTI, samtidigt som den bidrar 

till ännu bättre vägegenskaper.



32 – Tillvalsutrustning – Polo

Tillvalsutrustning.*

Till Polo finns massor av funktionella tillval, som genom att kombineras ofta kan bli 

ännu mer praktiska. Volkswagen har av den anledningen valt ut vissa funktioner och 

satt samman speciella utrustningspaket. Det här gör det möjligt att på ett enkelt och  

effektivt sätt anpassa bilen helt efter de egna önskemålen.

*  Tillval mot pristillägg. Givetvis finns det ytterligare tillval förutom ovannämnda och tillval som ej går att kombineras med varandra. Vi har även 

ett antal förmånliga utrustningspaket att erbjuda. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare, så berättar de mer om dessa.

Det stora panoramasoltaket i glas ger ett behagligt och komfortabelt klimat i kupén. Soltaket är såväl tiltbart som skjutbart och de svart-

lackerade partierna på taket i kombination med soltaket ger också bilen ett sportigare utseende. Dessutom ingår ett jalusi som skyddar 

mot solens strålar.
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Textilmattor fram och bak, skyddar din 

Polo och bidrar till den angenäma  

atmosfären i bilen (standard GT).

I kombination med 3-ekrad läderratt är även växelspaksknoppen och handbromshandta-

get klädda i läder. Det här materialet är inte bara elegant utan ger också dessa tre viktiga 

reglage ett gott grepp (standard Masters/GT).

Mittarmstöd fram är försett med ett rym-

ligt förvaringsfack. Armstödet kan fällas 

undan vid behov (standard GT och GTI).

De elektriska fönsterhissarna bak gör det 

enkelt att reglera lufttillförseln. Så snart 

det mycket känsliga klämskyddet känner 

av att något sitter i vägen mellan rutan 

och ramen, rullas rutan omedelbart ned 

en liten bit.

Avtagbar dragkrok är praktiskt. Adapter 

för strömförsörjningen tillkommer.

Ljus- och siktpaketet innehåller en innerbackspegel med automatisk avbländning samt 

en regnsensor som automatiskt sätter på och reglerar vindrutetorkarna.



34 – Tillvalsutrustning – Polo

Färddator och däcktryckskontroll finns som paket. Färddatorn hjälper dig att hålla kon-

troll på körningen på ett snabbt och enkelt sätt. Däcktryckskontrollen agerar via var-

ningssignal och indikering på instrumentpanelen när lufttrycket är för lågt i något av 

däcket (standard Masters, BlueMotion, GT och GTI). 

Bi-xenonstrålkastare med integrerade 

LED-varselljus ger både ett tuffare utse-

ende på bilen och ett effektivare vitare 

ljusflöde vid mörkerkörning. Dessutom 

ingår statiskt kurvljus när Bi-xenonstrål-

kastare väljs som tillval till GT och GTI.

Stöldskyddslarmet har kupéövervakning och reagerar med hjälp av sensorer också på om någon skulle försöka öppna motorhuven, dör-

rarna eller bakluckan. Individuell öppning av dörrarna, startspärr, bortbärgningsskydd och back-up-signalhorn är andra detaljer som bi-

drar till den höga känslan av säkerhet.
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Parkeringssensorerna är placerade i den 

bakre stötfångaren för att med ljudsigna-

ler kunna varna föraren för hinder när bi-

len parkeras. Ju närmare ett hinder man 

kommer, desto kortare blir intervallet mel-

lan tonerna. Sensorer beställs via komfort-

paketet som även innehåller farthållare.

Lättmetallfälgarna ”Mistral” R16 med 

däck 215/45 R 16 och låsbara fälgbultar är 

perfekt avstämda efter bilens design och 

ger dig möjlighet att ge Polo en personlig 

framtoning (endast Masters).

Dimstrålkastarna förbättrar belysningen 

av vägbanan vid dåligt väder och kan re-

kommenderas som säkerhetsutrustning 

(standard BlueMotion, GT och GTI).

Mörkare tonade rutor från B-stolpen och bakåt finns som tillval. Genom att minska solin-

strålningen med upp till 65 % bidrar det till en behaglig kupétemperatur. Dessutom fram-

häver de bilens sportiga karaktär ännu mer.

Renodlat sportiga är 17"-fälgarna ”Boavista” Volkswagen Individual* med 215/40 R 17-

däck ger din Polo ett verkligt personligt utseende. Naturligtvis är alla lättmetallfälgarna 

försedda med låsbara fälgbultar. Med alla 16"- och 17"-lättmetallfälgar levereras dessut-

om ett utrymmesbesparande reservhjul, domkraft och verktygssats (endast GT).
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Den användarvänliga luftkonditione-

ringen är försedd med ett filter med  

aktivt kol och ser snabbt till att tempera-

turen i kupén blir skön och behaglig. 

Naturligtvis är klimatanläggningen  

”Climatric” freonfri (standard BlueMo-

tion, Masters, GT och GTI).

Förvaringslådor under framstolarna 

ger möjlighet att stuva undan småsaker 

(standard GT och GTI).

Den elektroniskt styrda klimatanlägg-

ningen ”Climatronic” håller den önska-

de temperaturen på konstant nivå och är 

försedd med ett damm- och pollenfilter 

för att inte släppa in dålig lukt i kupén. 

Systemet kyler även handskfacket.

Mobiltelefonförberedelsen har hands-

free, stänger av radioljudet vid samtal, 

har Bluetooth-gränssnitt och kan kombi-

neras med många av de vanligaste mo-

biltelefonmodellerna.

Multimediaanslutningen MEDIA-IN, 

komplett med USB-gränssnitt, gör det 

möjligt att koppla in externa ljudkällor 

och att styra dessa från radion eller ett 

radio/navigationssystem (ej i kombina-

tion med Radio RCD 210).

Alcantara/läderklädseln liksom den klassiskt sportiga dekoren imponerar i kupén med 

sin höga funktionalitet. Alcantara är nämligen inte bara ett innovativt och mjukt material 

– tillsammans med de eleganta detaljerna i konstläder kombinerar det dessutom elegant 

utseende och hög komfort. Främsätenas sittytor, ryggstöd och – framförallt – svankstöd 

ger ordentligt stöd för kroppen. Speciellt på långfärder och lite mer krävande vägavsnitt 

kommer du att uppskatta den extra komforten (endast Masters, GT och GTI).
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I hastigheter från 30 km/h håller farthål-

laren den inställda hastigheten konstant 

– utan att du behöver hålla foten på ga-

sen. Farthållaren kopplas automatiskt ur 

så fort man trampar på gasen eller kopp-

lingen. Erbjuds även som paketutrust-

ning med parkeringssensorer.

Radio/navigationssystemet ”RNS 310” innehåller en CD-spelare, spelar upp mp3-filer och kan spela upp audio-CD-skivor även under  

pågående navigering. RNS 310 är försedd med en färgpekskärm, lättöverskådlig kartnavigering och har ett uttag för SD-minneskort  

(endast Masters, GT och GTI).

Radio “RCD 310” innehåller en CD-spe-

lare, är försedd med multimediakontak-

ten “MEDIA-IN” och spelar upp musik-

filer i mp3- och wma-format. 6 högtalare 

och en uteffekt på 4 x 20 Watt garanterar 

ett fylligt välljud (standard BlueMotion, 

Masters, GT och GTI).

Radio “RCD 510” är verkligt mångsidig: 

Menyhanteringen på den stora färgskär-

men är intuitiv och pekskärmen gör syste-

met lätt att använda. Inte heller är det någ-

ra problem att spela upp mp3- och wma-

filer. RCD 510 innehåller också en CD-väx-

lare (endast Masters, GT och GTI)).
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Färger Polo.

Black

Solid

A1

Candy White

Solid

B4

Flash Red

Solid

G2

Sea Blue

Solid

F4

Savannah Yellow*

Solid

H5

* Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma mättnad och briljans som de har i verkligheten.
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Hot Orange *

Metallic

4S

Reflex Silver*

Metallic

8E

Shadow Blue *

Metallic

P6

Pepper Grey *

Metallic

U5

Deep Black *

Pärleffekt

2T
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Färger Polo BlueMotion och GTI

Black

Solid

A1

Candy White

Solid

B4

Flash Red (endast GTI)

Solid

G2

Reflex Silver *

Metallic

8E

Glacier Blue * (endast BlueMotion)

Metallic

3N

* Tillval mot pristillägg.

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge lackerna med samma mättnad och briljans som de har i verkligheten.
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Shadow Blue *

Metallic

P6

Deep Black * (endast GTI)

Pärleffekt

2T



42 – Klädslar och färgkombinationer – Polo

Klädslar.

Titan Black

Tygklädsel ”Metric”

BY

Titan Black

Masters

Tygklädsel ”Fonzie”

HX

Seashell

Masters

Tygklädsel ”Fonzie”

HY

Seashell

GT

Tygklädsel ”Livon”

DA

Titan Black

GT

Tygklädsel ”Livon”

DM

* Tillval mot pristillägg. 

Bilderna på dessa sidor återger inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge klädslarna med all deras verkliga skönhet.
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Titan Black

Masters/GT 

Klädsel Alcantara/läder *

DM

Titan Black

BlueMotion

Tygklädsel ”Metric”

BY

Blue/Titan Black

BlueMotion

Tygklädsel ”Emotion”

RY

Black/Red

GTI

Tygklädsel ”Jacky”

XE

Titan Black

GTI

Läderklädsel Alcantara *

TZ
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( ) Standard

( ) Pristillägg

( – ) Kombinationen kan ej levereras

 K
lä

ds
la

r

 G
ol

vm
at

ta

  I
ns

tr
um

en
tp

an
el

öv
er

de
l/

un
de

rd
el

Standardstolar med tygklädsel ”Metric” 

Titan Black (BY) Black Titanium Black/Titanium Black

Standardstolar med tygklädsel ”Fonzie” 

(Masters)

Titan Black (HX) Black Titanium Black/Titanium Black

Seashell (HY) Black Titanium Black/Seashell

Sportstolar med tygklädsel ”Livon” 

(GT)

Seashell (DA) Black Titanium Black/Seashell

Titan Black (DM) Black Titanium Black/Titanium Black

Sportstolar med läderklädsel/Alcantara  

(Masters/GT)

Titan Black (DM) Black Titanium Black/Titanium Black

Standardstolar med tygklädsel ”Metric” 

(BlueMotion)

Titan Black (BY) Black Titanium Black/Titanium Black

Standardstolar med tygklädsel ”Emotion” 

(BlueMotion)

Blue/Titan Black (RY) Black Titanium Black/Titanium Black

Sportstol tygklädsel ”Jacky” 

(GTI)

Black/Red (XE) Black Titanium Black/Titanium Black

Sportstol läderklädsel Alcantara  

(GTI)

Titan Black (TZ) Black Titanium Black/Titanium Black

Klädslar och färgkombinationer.
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Garantier och tjänster.

Garantier. 
Nybilsgaranti – 2 år. Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti – 

3 år. Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav på efter-

behandling. Garantivillkoren finns beskrivna i garanti-

beviset. 

MobilitetsGaranti: Gäller vid akut okörbar bil som inte 

vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller 

övernattning på hotell. Förnyas vid varje intervallservice 

utförd av auktoriserad Volkswagenverkstad.

Serviceintervaller. 
Bilen har flexibelt serviceintervall enligt bilens intervall-

indikering (individuell), dock max 24 månader.

Volkswagen Finansiering. 
Nyckeln till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren erbjuder 

en rad bra finansieringsalternativ till privatpersoner eller 

företag. Anpassade efter dina egna, eller företagets förut-

sättningar, fyllda med valmöjligheter.  

Din Volkswagensäljare ger gärna tips och aktuella villkor 

för finansiering baserad på dina förutsättningar, eller läs 

mer om några av våra populära finansieringsformer. 

Volkswagen Billån. 
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter 

avsende tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) 

och om kontraktet ska vara med eller utan restskuld.

Volkswagen Prislån.
Betala 1% per månad oavsett vilken Volkswagenmodell 

som du är intresserad av.

Volkswagen Finansförsäkring. 
Vi erbjuder ersättningsnivå och innehåll utöver det van-

liga. Kombinera vår finansiering med försäkring.

Volkswagen Leasing.
Vi erbjuder indivduellt anpassad finansiering för stora och 

små företag. Du kan med fördel kombinera vår finansie-

ring med serviceavtal och försäkring. Allt på samma fak-

tura specificerat för sig. 

Volkswagen Personalbil.
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, 

som ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet per-

sonalbil är kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för 

personalen.

Volkswagenkortet.
Självklart är den långa kredittiden, med möjlighet att dela 

upp kostnaden på 6 månader utan ränta, ett avgörande 

skäl till att ha Volkswagenkortet i plånboken. Dessutom 

finns det inga avgifter eller kostnader för att ha eller skaffa 

kortet. Men här får du fler argument: du får regelbundet 

information om de exklusiva erbjudanden som kommer 

kortinnehavaren till godo. Det kan vara allt från fritidstill-

behör till service och reservdelar. Genom våra samarbets-

partners, får du också rabatt på t ex drivmedel, bilhyra, 

färjeförbindelser och övernattningar på hotell. Du kan 

även lägga ditt sparande på Volkswagenkortet och få en av 

marknadens bästa ränta på dina pengar. Behöver du fler 

argument, kan du känna till att vi kontinuerligt utvecklar 

tjänster som byggs in i kortet. Vi gör allt och lite till för att 

göra livet enklare för våra trogna kunder.
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Volkswagen Serviceavtal.
Alla bilar behöver service och med ett serviceavtal undvi-

ker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad 

och vet vad din service kommer att kosta. Serviceavtal kan 

kombineras med alla våra finansieringsformer.

Volkswagen Förarkurser.
Vi tar inte bara ansvar för våra produkter utan även hur 

dom används: Volkswagen Blue Driving & Safety ser 

till att göra dig till en säkrare och mer miljömedveten 

Volkswagenägare. Under en hel- eller halvdag tränar vi dig 

under säkra former för att skapa säkra attityder, förbättrat 

omdöme och ökad förståelse för våra tekniska lösningar. 

Du genomför kursen i våra välutrustade och nya bilar 

under erfaren ledning av våra Volkswageninstruktörer. 

Mer information om kursplatser och datum finner du på 

www.carevents.se

Återvinning.
Minst 85 % används till återvinning och återanvändning.  

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, 

SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att kostnads-

fritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. För mer 

information om hur Volkswagen arbetar för att underlätta 

och förenkla återvinningen gå in på www.volkswagen.se

Extrautrustning.
De bilar som finns avbildade i denna broschyr är i vissa 

fall utrustade med extrautrustning, som kan beställas mot 

pristillägg.

Uppgifterna.
Alla uppgifter och fakta för Polo gäller vid tidpunkten för 

broschyrens tryckning. Vi förbehåller oss rätten till änd-

ringar. Kontakta din Volkswagenåterförsäljare för mer 

detaljerad information. Du kan även gå in på hem sidan 

www.volkswagen.se och bygga din personligt utrustade 

Volkswagen.

Bränsleförbrukning 3,4–5,9 l/100 km blandad körning,  

CO
2
-utsläpp (g/km) 89–139. 
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