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 Volkswagen i Sverige 
Polo. Självsäkerhet kommer in ifrån.

De allra första Volkswagenbilarna i 

Sverige rullade av färjan i Helsingborg 

den 14 juli 1948. Idag är de ett själv-

klart inslag på de svenska vägarna och 

det finns modeller för alla smaker och 

behov. Från små, energieffektiva varian-

ter till kraftfulla familjebilar och sport-

bilar för fartentusiasterna. Listan är 

imponerande: Passat, Golf, Beetle, Polo, 

Sharan, Touareg och Tiguan med flera. 

Oavsett vad du behöver så erbjuder 

Volkswagen alltid ett av de allra bästa 

alternativen. Du får gediget byggda 

bilar anpassade för svenska förhål-

landen. Volkswagen satsar också stora 

resurser på att göra bilarna mer miljö-

vänliga, bränslesnålare och säkrare. 

Självklart utan att förlora den körglädje 

som är förknippat med Volkswagen.

Polo

I över 30 år har Volkswagen Polo varit en 

av bilvärldens mest sålda och uppskat-

tade småbil. Och faktum är att den är 

inte speciellt liten längre, smidigheten 

finns kvar men utrymmesmässigt mot-

svarar den andra generationens Golf.

Volkswagen Polo ger både smidig city-

körning och bekväma långfärdsetapper 

på motorvägen. "Litenheten" gör bilen 

mycket ekonomisk att äga med både 

låga driftskostnader och bra andra-

handsvärde. Mycket av tekniken i Polo 

kommer från storebror Golf och innebär 

till exempel att både infotainment- och 

säkerhetssystem är av senaste snittet. 

Polo uppfyller alla krav du du har rätt 

att ställa, även på motsvarande större 

bilmodeller. 
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 Något för alla
Alltid ett bra val 

En del vill ha snabba bilar, andra tycker 

att utseendet är det viktigaste och en 

del vill ha extra säkra bilar. Därför har 

vi ett stort utbud av unika tillval och 

motorer som gör att du kan skapa en 

personlig Polo med allt du gillar. Bland 

annat kan du välja mellan många olika 

lackfärger, snygga klädslar och smarta 

utrustningspaket – allt för att du ska bli 

utomordentligt nöjd med din nya bil. 

Generös med säker teknik

Varje år satsar Volkswagen stora resur-

ser på att utveckla nya smarta lösningar 

och göra dem tillgängliga för alla redan 

från start. Därför har Polo redan som 

standard Multikollisionsbroms och (med 

undantag för GTI) City Emergency Brake 

med Front Assist. Det är system som 

bland annat bevakar området närmast 

bilen och vid fara bromsar bilen auto-

matiskt från 30 km/h till stillastående. 

Dess utom ingår elektromekanisk servo-

styrning med Servotronic som ger ökad 

bekvämlighet och körglädje.  

I motor pro grammet kan du välja 

bland  flera energi effektiva tre- och 

 fyrcylindriga  motorer. På vissa  modeller 

har bränsle ekonomin förbättrats 

med upp till 21 %. Alla motorer klarar 

utsläppskraven enligt EU6 och har 

start-/stopp system som  standard. 

Vilken blir din  personliga favorit? 

Polo

Polo är en välutrustad bil med många 

smarta funktioner och tillbehör som ger 

ökad körglädje och säkerhet. Som standard 

ingår bland annat Multikollisionsbroms, 

City Emergency Brake med Front Assist och 

ett infotainmentsystem med Bluetooth 

Handsfree och Media-in.

Modellen har ett automatiskt start-/stopp-

system som ger lägre bränsleförbrukning och 

klarar EU:s nya hårda utsläppskrav EU6. Du 

väljer mellan någon av våra energi effektiva 

bensin- eller dieselmotorer på 90 hk.
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Polo GT

I en Polo GT hittar du all den rikliga utrust-

ning du förväntar dig av en Polo, men med 

ännu mer exklusiva och sportiga material-

val. Bland annat ingår multifunktionsratt 

och dimstrålkastare med statiskt kurv-

ljus som ökar sikten genom att lysa upp 

kurvan när du svänger. Den är dessutom 

 utrustad med sportsäten fram, 16 tums 

lätt metallfälgar Rivazza och en kraftigare 

 bensinmotor på 110 hk.

Polo GTI

Den 4:e generationen av Polo GTI är den  senaste 

i raden av supersportiga versioner där Polo G40 

från 1985 var först ut. Polo GTI finns både i 2- och 

4-dörrarsutförande. Utvändigt kännetecknas 

bilen av fram- och bakspoiler i GTI-design och de 

special designade lättmetall fälgarna Parabolica. 

Invändigt  hittar du bland annat den läderklädda 

multi funktionssport ratten med kontrasterande 

sömmar i rött samt sportstolar i den klassiska 

rutiga klädseln Clark. Men det som verkligen 

 särskiljer GTI från övriga Polomodeller finns under 

motorhuven. En 1,8-liters bensin driven turbo-

motor på 192 hk med en toppfart på 236 km/h.
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Polo är det självklara valet när du vill 

har en välutrustad och  komfortabel 

småbil med lyxig känsla. Redan 

som standard är bilen utrustad med 

mängder av utrustning och innova-

tioner för säkerhet, körupplevelse 

och komfort. Med säkerhetsutrust-

ning som City Emergency Brake med 

Front Assist och Multi kollisionsbroms 

blir resan trygg. Vi vill att resan även 

ska vara en njutning och då är bra 

ljud  viktigt. 

Polo är utrustad med infotainment 

som Bluetooth Handsfree, Radio 

Composition Color inklusive 6 hög-

talare, Media-in med USB adapterkabel 

med mera. Den rikliga utrustningsnivån 

märks även på utsidan där Estrada 

15 tums lättmetallfälgar ger bilen extra 

 attityd.

Vill du lägga till automatisk växellåda 

eller ytterligare utrustning har vi har en 

mängd tillval och paket att välja mellan. 

Följ din inre känsla och din personliga 

smak.
 

POLO TSI 90

Utrustad med bl  a:

• City Emergency Brake med Front Assist

• Multikollisionsbroms

• Servostyrning, elektromekanisk

• Radio Composition Color med  

6 högtalare 

• Media-in med USB adapterkabel

• Bluetooth handsfree

• Lättmetallfälgar 15 tums Estrada

• Sätesklädsel i tyg, mönster Rail

• AC, manuell luftkonditionering

01

03

 Sveriges favorit
Polo TSI 90 
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01 Polo i metalliclack Sunset Red  |  T

02  Förarmiljö Polo i tygklädsel Rail.  

Bilen på bilden är extrautrustad

03  Däckkontrollvisning  |  S

04  Polo med lättmetallfälg Syenit  

16 tum och dimstrålkastare  |  T

05 Lättmetallfälg Estrada 15 tum  |  S

02

04 05

S Standard 

T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-

utrustade. För dig som önskar en full-

ständig inblick i  vilken utrustning som 

erbjuds till Polo finns Produktportalen som 

du hittar i din mobil, läsplattta eller dator 

på produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Polo på volkswagen.se/

byggdinbil. Här kan du välja olika lack färger, 

fälgar samt tillval och direkt se hur din nya bil 

ser ut och vad den kostar. Vill du veta vilken 

utrustning bilen på bilderna har knappar du  

in referenskoden: V2Z4D5FX under fliken 

Spara/Ladda

05
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 Fulländad 
Polo GT

Utmärkt design i kombination med 

imponerande prestanda och låg 

bränsleförbrukning, även om du 

väljer den smidiga 7-växlade DSG 

automatlådan. GT är Polo i sitt mest 

exklusiva utförande. Du får allt som 

ingår i standardutförandet  och mer 

därtill. Till exempel ingår  Rivazza 16 

tums lättmetallfälgar och en 110 hk 

stark motor. 

Polo GT går att extrautrusta med nya 

Sport Select – ett  elektroniskt styrt 

chassi som ger styvare dämpning 

och sportigare egenskaper med en 

enkel knapptryckning. Modellen kan 

utrustas med upp till 17 tums fälgar. 

 
POLO GT

Utöver Polo utrustad med bl  a:

• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

• Mittarmstöd fram med förvaringsbox  

och utfällbar mugghållare bak

• Multifunktionsläderratt (3-ekrad) med 

manövreringsmöjlighet för färddator,  

radio och telefon

• Skjutlådor under framsäten

• Sportsäten fram

• Tygklädsel Cell

• Textilfotmattor fram och bak

• Trötthetsvarnare

• Lättmetallfälgar 16 tums Rivazza

01 02
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03

01 Polo GT med backkamera Rear Assist  |  T

02 Sportstolar fram i Läder/Alcantara  |  T  

03 Navigation Discover Media  |  T 

04  Multifunktionsläderratt med 

 man övreringsmöjlighet för färddator,  

radio och telefon  |  S

05  Polo GT i metalliclack Cornflower Blue  |  S  

Lätt metallfälg Portago 16"  |  T 

06  Lättmetallfälg Rivazza 16"  |  S

05 06

S Standard 

T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-

utrustade. För dig som önskar en full-

ständig inblick i  vilken utrustning som 

erbjuds i GT finns Produktportalen som du 

hittar i din mobil, läsplattta eller dator på  

produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Polo på volkswagen.se/

byggdinbil. Här kan du välja olika lack färger, 

fälgar samt tillval och direkt se hur din nya bil 

ser ut och vad den kostar. Vill du veta vilken 

utrustning bilen på bilderna har knappar du  

in referenskoden: VUWBPMZN under fliken 

Spara/Ladda 
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 Efterlängtad  
Polo GTI

GTI är tre klassiska bokstäver i bil-

världen laddade med tradition, kraft 

och fart. Nya Polo GTI uppfyller alla 

förväntningar och är med sin nya 

1,8-liters turbomotor på 192 hk 

 starkare och snabbare än  någonsin.  

0–100 km/h tar 6,7 sekunder och topp-

hastigheten  ligger på imponerande 

236 km/h. Nya Polo GTI erbjuds med  

en 7-stegad DSG-växellåda eller en 

6-växlad manuell växellåda. Du väljer.

Utvändigt har Polo GTI fått nya känne-

tecken som strömlinje formade stötfång-

are, röda GTI-emblem, markerade trösk-

lar och en kraftfull spoiler. Invändigt 

hittar du bland annat en exklusiv 

sportratt och sportstolar i samma design 

som hos storebror Golf GTI. Som tillval 

finns bland annat LED-strålkastare och 

elektroniskt styrda stöt dämpare. Provkör 

och låt nya Polo GTI visa varför den är 

värd sina tre legendariska bokstäver.  
POLO GTI

Utöver GT utrustad med bland annat:

• GTI-emblem på framflyglarna

• Lättmetallfälgar 17 tum Parabolica

• Rödlackerade bromsok

• Bakspoiler med GTI-design

• Bakre stötfångare med GTI-design och 

svart diffusor i högblankt

• Mörkröda bakljus

• Kromade dubbla avgasutblås

• Rutig GTI-klädsel, Clark

• Multifunktionssportratt med GTI-design

• Växeldamask med röd söm

• Golvmattor med röd kant

01

03
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02

01  Polo GTI med 17 tums lättmetallfälg  

Parabolica och det karaktäristiska  

bikake-mönstret i grillen  |  S

02 Interiör med tygklädsel Clark  |  S  

03 Navigation Discover Media  |  T 

04  Dubbla avgaspipor och bakspoiler  |  S

05  Lättmetallfälg Parabolica 17"  |  S

04 05

S Standard 

T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-

utrustade. För dig som önskar en full-

ständig inblick i  vilken utrustning som 

erbjuds i GT finns Produktportalen som du 

hittar i din mobil, läsplattta eller dator på 

produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig Polo på volkswagen.se/

byggdinbil. Här kan du välja olika lack färger, 

fälgar samt tillval och direkt se hur din nya bil 

ser ut och vad den kostar. Vill du veta vilken 

utrustning bilen på bilderna har knappar du  

in referenskoden: VUWBPMZN under fliken 

Spara/Ladda 

05
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Design och komfort

 Imponerar i alla lägen  

Viss design har förmågan att stå över 

tillfälliga trender, men ändå upplevas 

som modern och nyskapande. Polo 

har utseendet med sig idag och den 

kommer även att kännas väldesignad 

om 20 år. En blivande klassiker som 

kommer hålla sitt värde bättre än de 

flesta konkurrenter i sin klass. Interiört 

har Polo uppdaterats med material av 

ännu bättre kvalitet, nya klädslar i 

olika färger och strukturer, dekorpa-

neler och ett nytt kombiinstrument. 

Formgivning med genomtänkt funk-

tion. Inspirationen är hämtad från 

store bror Golf med  sportigare design 

och större display. 

I den nya mittkonsolen finns nu en 

infotain ment pek skärm i  storlekarna 

5 – 6,5 tum som  erbjuder det senaste 

 systemet för underhållning och 

 infor mation.  

Ta dig tiden att syna designen och 

upplev gärna bilen på en provtur, då 

kommer du förstå storheten med Polo. 

Design och komfort i perfekt  harmoni.
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När det handlar om säkerhet finns det 

ingen i klassen som kommer i närheten 

av Polo. Det finns en rad säkerhets-

system som till exempelvis XDS som 

förbättrar väggreppet väsentligt, trött-

hetsvarnare, backkamera och den adap-

tiva farthållaren ACC med automatisk 

avståndsreglering till framförvarande 

fordon. Vi har ansträngt oss för att din 

resa ska bli så bekväm och säker som 

 möjligt. Redan i standard utförandet 

får du Multi kollisionsbroms som ser 

till att bromsa bilens hastighet vid en 

eventuell kollision för att undvika att 

bilen fortsätter ut i den andra körbanan 

och orsakar fler  kollisioner. Detta är helt 

unikt och ingen annan bil i klassen erbju-

der denna säkerhetsnivå som standard. 

Det känns även tryggt att veta att 

Polo i sitt standardutförandet har City 

Emergency Brake som i hastigheter upp 

till 30 km/h bromsar bilen till stillastå-

ende om det upptäcker ett stillastående 

eller rörligt objekt i bilens färdriktning. 

Dessutom ingår Front Assist som beva-

kar området närmast bilen med radar.

 Här bredvid ser du ett litet utbud av 

alla funktioner du kan få i din Polo. De 

kan till exempel hjälpa dig att parkera 

och kan tala om när det är dags att ta en 

paus. För att hålla det kort: med Polo  

kör du mer säkert.

Säkerhet

 En uppmärksam bil  

MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

• Adaptiv farthållare med distansradar*

• Elektronisk stabiliseringskontroll

• Elektronisk bromskraftsfördelning

• Automatisk ljusreglering som anpassar  

sig efter dagsljuset

Multikollisionsbroms

Elektronisk  

differentialspärr  

XDS

Backkamera AntisladdsystemRegnsensor Trötthetsvarnare

City Emergency 

Brake med Front 

Assist

Parkeringssensorer  

fram och bak

* Ej Polo GTI
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Polo är utrustad med den senaste gene-

rationen av Volkswagens radio- och 

navigationssystem. Här får du snabbt 

nyttig nytta och underhållande under-

hållning. Du kan zooma i navigations-

kartan med två fingrar (på samma sätt 

som på en smartphone). Beroende på 

version finns funktioner som exempel-

vis att fler detaljer visas i menyn när din 

hand närmar sig skärmen, Bluetooth 

handsfree, audio streaming och läsning 

av media via usb samt ett gränssnitt 

mellan  mobiltelefonen och bilens yttre 

antenn. 

Med tillvalet App-Connect speglas 

apparna från din mobil och visas stort 

och tydligt på radio- och navigations-

displayen. 

 Radio Composition Colour är stan-

dard i Polo och som tillval finns Radio 

Composition Media och Navigation 

Discover Media. Vårt infotainment-

system har  hämtat det bästa från två 

världar – underhållning och information.

 Infotainment

 Känsla och förnuft  

MER INFOTAINMENT

•  Multimediauttag Media-in

• Bluetooth handsfree

•  Som tillval finns App-Connect  

som  fungerar till iPhone,  

Samsung, Google* och HTC.

Radio Composition Media

Radio Composition Colour

Navigation Discover Media.  

6,5" skärm med tydlig och  

lättanvänd GPS 

 Digital radiomottagning DAB+ App-Connect finns som tillval och 

 speglar apparna från din mobil

Think Blue. Trainer analyserar din  

körstil och tipsar om hur du kan köra 

mer  miljövänligt

MER

• Mu

• Blu

• So

sos

SaS

ch

n 

köra

*  Google aktiveras i App-Connect  
under 2016. 
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SUNSET RED | T *

METALLICLACK 

PURE WHITE | S

SOLID LACK 

TOFFEE BROWN | T *

METALLICLACK 

CORNFLOWER BLUE | S *

SOLID LACK

BLACK | S

SOLID LACK 

    Lackfärger

 Personlighet

Lackfärgerna från Volkswagen ger dig 

möjlighet att visa din personlighet. Välj 

mellan flera olika metalliclacker i olika 

nyanser av vit, röd, blå och svart. Alla har 

applicerats i flera olika lager för att ge 

fin lyster och ett bra korrosionsskydd. 

Observera att de tryckta färgerna i den  

här katalogen kan skilja sig från hur de ser 

ut i verkligheten. Välkommen in till din 

närmsta återförsäljare och upplev dem  

i verkligheten.

S Standard 

T Mot tilläggskostnad

*   Ej GTI
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BLUE SILK | T

METALLICLACK

DEEP BLACK | T

PÄRLEFFEKTLACK 

FLASH RED | S

SOLID LACK 

PEPPER GREY | T *

METALLICLACK 

ORYX WHITE | T

PÄRLEFFEKTLACK 

REFLEX SILVER | T

METALLICLACK 
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Klädsel och fälgar 

 Uttrycksfull  

design
Ge din bil ett originellt utseende  

med känsla och attityd. Klädslarna  

i Polo är noggrant sydda och till verkade 

av högsta kvalitet. Det gör att de klarar 

många bekväma mil tillsammans med 

dig och dina passagerare. 

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra 

att se på utan även formgivna för att 

skapa en  perfekt balans mellan kontroll 

och kraft.

S Standard

T Mot tilläggskostnad

TYGKLÄDSEL CLARK | S GTI

JACKY BLACK RED

LÄDER/ALCANTARA | T GT GTI

TITAN BLACK

TYGKLÄDSEL CELL | S GT

TITAN BLACK
TYGKLÄDSEL RAIL | S

TITAN BLACK 

TYGKLÄDSEL RACE | T

TITAN BLACK 

LÄDER/ALCANTARA | T R-LINE

TITAN BLACK 
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TOSA 15" | T

MIRABEAU 17"  |  T GT

SERRON 17" | T GTISERRON 17" | T GTIPARABOLICA 17" | S GTIRABOLICA 17" | S GTI

1 ) Endast R-Line exteriörpaket

Observera att utbudet kan variera mellan de olika utrustningsnivåerna. 
Kontakta din återförsäljare för mer information.

BOAVISTA 17" | T GT

RIVAZZA 16" | S GTIVAZZA 16  | S GT

PORTAGO ANTHRACITE 16" | TORTAGO ANTHRACITE 16  | TPORTAGO 16" | TORTAGO 16  | T

SYENIT 16" | T  

 

ENIT 16  | T SALVADOR 16" | T  1 )

ESTRADA 15" | S
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Tilläggspaket 

 Prisvärda  
lösningar

Våra tilläggspaket innehåller utrustning 

som ger dig ökad komfort och säker-

het. Här hittar du exempelvis back-

kamera och parkeringssensorer som 

gör det enkelt att parkera bilen i trånga 

utrymmen. 

Tänk på att det är mer förmånligt att 

välja paketlösningarna än att plocka 

ihop din utrustning  styckvis. 

PLUSPAKET | T GT

•  Automatisk ljusreglering som anpassar sig efter dagsljuset, 

samt manuell Coming Home-funktion som gör att strål-

kastarna lyser upp omgivningen en stund efter att du  

stängt av motorn  

• Farthållare  

• Lättmetallfälgar Mirabeau 17 tum

•  Parkeringssensorer fram och bak 

•  Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel 

PLUSPAKET | T GTI

• Automatisk klimatanläggning

• Farthållare

• LED-strålkastare

• Parkeringssensor fram och bak

• Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel

•  Sport Select GTI: sportigare styrning, mer distinkta och spor-

tiga växlingar, hårdare fjädring, sportigare avgasljud, snabbare 

motorrespons vid gaspådrag 

PLUSPAKET | T 

•  Automatisk ljusreglering som anpassar sig efter dagsljuset, 

samt manuell Coming Home-funktion som gör att strål-

kastarna lyser upp omgivningen en stund efter att du  

stängt av motorn  

• Dimstrålkastare med statiskt kurvljus

• Farthållare  

• Lättmetallfälgar Portago 16 tum

•  Parkeringssensorer fram och bak 

•  Regnsensor och automatiskt avbländbar innerbackspegel 

S Standard

T Mot tilläggskostnad
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DRAGPAKET | T 

• Dragkrok, avtagbar

• Backkamera 

• Reflexväst

• Bagagerumsmatta

• Första-hjälpen-kit
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R-LINE EXTERIÖRPAKET | T 1)

• R-Line kylargrill med R-Line-logotyp

• Svart högblankt luftintag

• R-Line-spoiler inklusive dimljus med kurvfunktion

• R-Line-tröskelbreddare på sidorna

• R-Line-diffusor i bakpartiet

• Lättmetallfälg Salvador 16 tum

R-LINE INTERIÖRPAKET | T 

•  Golvmattor i textil fram och bak

• Handbromshandtag i läder

•  Innertak, handtag, solskydd och takstolpsklädsel i svart

• Instegslister på dörrtrösklarna

• Pedaler med alu-utseende

• Sportmultifunktionsratt i läder

• Sportstolar fram

• Sätesklädsel Race i tyg med R-Line-logo

• Växelspaksknopp i läder

Salvador 16 tum 

1)  Ej i kombination med Dragkrok/

Dragpaket på Polo
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Polo finns med flera olika bränsle snåla 

bensin- och  dieselmotorer. Lägst CO2-

utsläpp och förbrukning har BlueMotion 

som även klassas som miljöbil i Sverige. 

Här bredvid ser du ett urval av fakta för  

de olika modellerna. 

För dig som önskar en full ständig 

inblick i utrustning, teknisk data med 

mera finns Produktportalen. Här finns 

detaljerad information om  exempelvis 

alla mått, markfrigång, vinterhjuls-

rekommendationer och mycket annat.  

produktportalen.volkswagen.se

Teknisk data 

Fakta

Polo TSI 90 TSI 110 GTI TDI 90

Motorer 4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning  

Turbo Laddluftkylare
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning  

Turbo Laddluftkylare
Trevägskatalysator

4 cylindrar, 16 ventiler
Direktinsprutning  

Turbo Laddluftkylare
Trevägskatalysator

3 cylindrar, 12 ventiler
Direktinsprutning  

Turbo Laddluftkylare
Trevägskatalysator

  

Drivlina

Växellåda  man/aut 5 vxl / DSG 7 6 vxl / DSG 7 6 vxl / DSG 7 5 vxl / DSG 7
  

Motor

Max vridmoment vid r/min 160 / 1 400 – 4 000 175 / 1 400 – 4 000 320 / 1 450 – 4200 / 250 / 1 250 – 5 400 230 / 1 750 –2 500

Effekt kW (hk) vid r/m 90 hk / 4 800 110 hk / 5 000 192 hk / 4 200 – 5400 90 hk / 3 500

Toppfart  man/aut 184 / 184 196 / 196 236 / 236 184 / 184

Acceleration 0–100 km/h  man/aut 10,8 / 10,8 9,3 / 9,3 6,7 / 6,7 10,9 / 10,9
  

Styrsystem

Vändcirkel 10,6 10,6 10,6 10,6
Elektromekanisk styrservo  

med Servotronic
Elektromekanisk styrservo  

med Servotronic
Elektromekanisk styrservo  

med Servotronic
Elektromekanisk styrservo  

med Servotronic
  

Mått/vikter

Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 1 107 / 1 139 1 135 / 1 163 1 272 / 1 280 1 151 / 1 165

Totalvikt (kg) man/aut 1 620 / 1 650 1600 / 1630 1 710 / 1 710 1 640 / 1 690

Max Taklast (kg) 75 75 75 75

Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut 1 000 / 1 000 1 100 / 1 100 1 100 / 1 100 1 100 / 1 100

Max släpvagnsvikt på B-körkort (kg) man/aut 1 000 / 1 000 1 100 / 1 100 1 100 / 1 100 1 100 / 1 100

Längd (mm) 3 972 3 972 3 983 3 972

Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 682 1 682 1 901 1 682

Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 901 1 901 1 682 1 901

Höjd (mm) 1 453 1 453 1 450 1 453
  

Bagageutrymme

Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 699 / 1 371 700 / 1 371 633 / 1 341 mm 701 / 1 371

Volym (liter) 280 – 952 281 – 952 204 – 882 282 – 952
  

Miljö- och bränsledeklaration

Miljöklass 2) Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 107 / 109 110 / 109 139 / 129 88 / 92

Bränsletyp Bensin Bensin Bensin Diesel

Stadskörning (l/100km) man/aut 6,0 / 5,8 6,1 / 5,8 7,6 / 7,2 4,0 / 3,9

Landsvägskörning (l/100km) man/aut 4,0 / 4,1 4,0 / 4,1 5,1 / 4,7 3,1 / 3,3

Blandad körning (l/100km) man/aut 4,7 / 4,7 4,8 / 4,7 6,0 / 5,6 3,4 / 3,5
  

Övriga tekniska data

Fordonsskatt (kr) man/aut 360 / 360 360 / 360 800 / 756 1 103 / 1 103
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Polo Polo GTIBränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden

Samtliga utsläppsvärden under  avsnitten Bränsle-  
och Miljödeklaration gäller bil i grundversion. Högre 
 utrustningsnivå och eventuell unik svensk utrustning 
ger högre vikt och därmed högre bränsleförbrukning 
och CO2-utsläpp. Fordonsindividuella uppgifter om 
 avgascertifieringsvärden och CO2 finns i bilregistret.  
För att se hur fordons skatten beräknas, gå in på  
www.transport styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, 
”Fordonsskatt”, ”Hur bestäms skattens storlek”  
i nämnd ordning).

Återvinning

Minst 95 % används till återvinning och återanvändning.  
I enlighet med förordningen om producentansvar för 
bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens bilägare att 
kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för återvinning. 
För mer information om auktoriserade mottagnings-
stationer vänligen gå in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering

Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är  certifierade 
enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggning-
ar är  certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänste-
vikten individuellt beroende på bilens utrustnings-
nivå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna 
totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

2)   Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en 
skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
Euro 5, 2005 och 2005 PM.
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  Bygg din bil 
Prova olika utföranden

I bilkonfiguratorn på volkswagen.se kan du 

bygga din egen favorit-Polo. Här kan du välja 

olika lackfärger, testa olika fälgar och tillval 

och se hur din nya bil ser ut. Du får direkt 

veta vad den kostar och kan enkelt räkna ut 

en månadskostnad för din Volkswagen. 
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Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen 
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att 

finansiera sitt bilköp, från att 

be låna huset till att betala  kontant, 

eller kanske ännu  enklare – via 

någon av Volkswagens  flexibla och 

förmånliga finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget

Vi erbjuder finansiering med rest-

skuld eller restvärde där bilen fung-

erar som  säkerhet. Finansieringen 

följer bilens värdeminskning. Det 

ger dig lägre månads  betalning och 

du kan byta till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen

Väljer du vår finansiering kan du 

även teckna Volkswagen Försäkring 

till förmånliga villkor. De flesta 

kunder, oavsett ålder och bostads-

ort, brukar uppfatta försäkrings-

premien som för delaktig.

 

Serviceavtal med en  

fast månadskostnad

Om du även kombinerar med ett 

service avtal får du en fast månads-

kostnad  under hela avtalstiden och 

kontroll på  kostnaderna för service. 

För mer information:  

volkswagen.se/finansiering



 Polo  
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www.volkswagen.se

facebook.com/volkswagensverige

Instagram: @volkswagensverige

Twitter: @vwsverige

youtube.com/volkswagensverige

A
k
tu

e
ll

a
 u

p
p

g
if

te
r 

v
id

 t
ry

ck
ti

ll
fä

ll
e

t,
 m

e
d

 r
e

se
rv

a
ti

o
n

 f
ö

r 
fe

ls
k
ri

v
n

in
g

 o
ch

 ä
n

d
ri

n
g

a
r.

 S
e

 v
o

lk
sw

a
g

e
n

.s
e

 f
ö

r 
d

e
 s

e
n

a
st

 a
k
tu

e
ll

a
 u

p
p

g
if

te
rn

a
. 

B
il

d
e

r 
p

å
 l

a
ck

e
r 

o
ch

 k
lä

d
sl

a
r 

v
is

a
r 

in
te

 f
ä

rg
e

rn
a

 e
xa

k
t,

 e
ft

e
rs

o
m

 t
ry

ck
e

t 
in

te
 k

a
n

 å
te

rg
e

 h
u

r 
d

e
 s

e
r 

u
t 

i 
v
e

rk
li

g
h

e
te

n
. 

M
a

n
d

a
ri

n
 A

B
.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (TT-ISO-Coated_v2_300_eci)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FFFE5B00420061007300650072006100640020007000E500200027005B004D0069006E007300740061002000660069006C00730074006F0072006C0065006B005D0027005D00200041006E007600E4006E00640020006400650020006800E4007200200069006E0073007400E4006C006C006E0069006E006700610072006E00610020006F006D002000640075002000760069006C006C00200073006B006100700061002000410064006F006200650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E007400200073006F006D002000E400720020006C00E4006D0070006C0069006700610020006600F6007200200061007400740020007600690073006100730020007000E500200073006B00E40072006D002C0020006900200065002D0070006F007300740020006F006300680020007000E500200049006E007400650072006E00650074002E002000200053006B006100700061006400650020005000440046002D0064006F006B0075006D0065006E00740020006B0061006E002000F600700070006E00610073002000690020004100630072006F0062006100740020006F00630068002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020006F00630068002000730065006E006100720065002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




