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Innovativ och självsäker

Polo sticker ut med en muskulös kaross och självsäker attityd. Här är bilen som har blivit en måttstock i sin klass med mer än 10 miljoner sålda bilar.
Du får en bil med innovativ teknik, inbyggd säkerhet och miljöanpassade motorer i en mängd kombinationer så att du hittar bilen som blir just din.



Klädslar
Tygklädsel Metric Tygklädsel Power On

Titan Black Blue/ Titan Black

Metallic-lacker (5.000:–)

Reflex Silver Glacier Blue 2) Hot Orange 1 ) 3) Toffee Brown 1 ) 3)Pepper Grey 1 ) 3) Shadow Blue

Solida lacker (standard)

Candy White

Pärleffekt-lack (5.000:–)

Flash Red 1 ) Sea Blue 1 ) 3) Black Deep Black 1 ) 

Lacker

Besök volkswagen.se för att få mer information 
om lack- och klädselkombinationer.

1) Ej Polo BlueMotion 2) Endast Polo BlueMotion 3) Ej Polo GTI 

Polo
Tygklädsel Metric Tygklädsel Power On

Titan Black Blue/ Titan Black

Polo BlueMotion

Tygklädsel Fonzie
Del-läder/Alcantaraklädsel  
(mot tilläggskostnads)

Titan Black Titan BlackSeashell

Polo Masters

Tygklädsel Jacky Del-läder/Alcantaraklädsel (mot tilläggskostnads)

Black/Red Titan Black

Polo GTI
Tygklädsel Livon

Del-läder/Alcantaraklädsel  
(mot tilläggskostnads)

Titan Black Titan BlackSeashell

Polo GT
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SÄKERHET/TRYGGHET
• ABS-bromsar med EBF (elektro-

nisk bromskraftsfördelning)
05  Antisladdsystem med EDS 

 (elektronisk differentialspärr), 
ASR (antispinnreglering) samt 
broms assistent

• Bältespåminnare för båda fram-
stolarna

• Damm- och pollenfilter
• Förzinkad kaross
• ISOFIX barnstolsfästen i baksätet
• Krockkudde för förare och 

främre passagerare, även 
 urkopplingsbar med nyckel för 
passagerarsidan

• Krängningshämmare fram och 
bak

• Lastsurrningsöglor i bagage-
utrymmet, fyra st

• Motlutsassistent 
• Nackskydd med whiplash-skydd 

på framstolarna

Utrustning
Polo 
– grundutförande
Standard för TSI 90 och TDI 90

Stålfälg 14"

03

Fjärrstyrt centrallås

01

Treekrad ratt och vit instrumentbelysning

02

Växlingsindikator
Antisladd-
system

05

POLO
• Baksätets ryggstöd fällbart 

01   Centrallås, fjärrstyrt
• Elfönsterhissar fram
• Eluttag, 12-volts fram
• Instrumentbelysning med vitt ljus 
• Mugg-/burkhållare, två fram 
• Radioförberedelse med fyra hög-

talare fram samt takantenn
02  Ratt, 3-ekrad, ställbar i höjd- och 

längsled
• Standardstolar, steglös höjdinställ-

ning av förarstolen
• Strålkastare med H4-lampor

03  Stålfälg 14" med heltäckande 
 hjulsidor

• Tygklädsel Metric
• Värmeskyddsglas, gröntonat

04  Växlingsindikator (endast manuell 
växellåda)

• Ytterbackspeglar, elinställbara/
eluppvärmda samt med 
integrerade blinkers

04

• Nackskydd på samtliga sittplatser
• Punkteringsreparationssats med 

kompressor (utgår vid beställning 
av reservhjul)

• Servostyrning, elektrohydraulisk
• Sidokrockkudde för förare och 

främre passagerare
• Sidokrockskyddsgardiner 

(Sideguard) fram och bak
• Skivbromsar fram och bak, ventile-

rade fram
• Startspärr, elektronisk 
• Trepunktsbälten fram och bak, med 

höjdinställning och  bältessträckare 
fram
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Utrustning
Polo BlueMotion 
– utöver grundutförande

Lättmetallfälg Grönland 15"

Farthållare
Takkantsspoiler

0807

Start-stoppsystem

09 10

Eluppvärmda 
framstolar

06

BLUEMOTION
• Dimstrålkastare
• Däck, extra lättrullande
• Däcktryckskontroll

06  Eluppvärmda framstolar
07 Farthållare

• Färddator med yttertemperaturmätare
• Lackerade dörrhandtag och backspegelhus
• Luftkonditionering, AC
• Lädersportratt, 3-ekrad

08  Lättmetallfälg Grönland 15"
• Mittarmstöd fram
• Radio RCD 310 med CD-spelare 4 x 20 W och 

två extra  högtalare bak samt AUX-ingång i 
mittkonsolen. CD-spelaren kan även spela 
mp3-filer 

• Skivbromsar fram  (ventilerade), trumbromsar 
bak

09  Start-stoppsystem
• Stötfångare fram och bak med extra lågt 

 luftmotstånd
10   Takkantsspoiler

• Tröskelbreddare lackerade i bilens färg
Förarmiljö Polo BlueMotion med tygklädsel Emotion Blue/Titan Black
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• Standardstolar fram med steglös höjd-
inställning

• Strålkastare, dubbla med H7-lampor. 
Varselljus, integrerade i nedre delen 
av stötfångaren inklusive statiskt kurv-
ljus 

• Tygklädsel Fonzie 
• Växlingsindikator (endast manuell 

 växellåda) 
•  Växelspaksknopp och handbroms-

grepp i läder
•  Mobiltelefonförberedelse Plus. Utöver 

mobiltelefonförberedelse erbjuder 
detta tillval en hållare på instrument-
panelen som kan kompletteras med 
en modellspecifik telefon hållare från 
Volkswagen Tillbehör. Den senare ger 
både en säker plats för mobiltelefo-
nen, åtkomst till den yttre antennen 
och laddning

SÄKERHET/TRYGGHET
05  Däcktryckskontroll

Utrustning
Polo Masters 
– utöver grundutförande
Tillval för TSI 90 och TDI 90

Pris:  11.900:–

Polo GT   
– utöver Masters
Standard för TSI 105 och TDI 105

POLO MASTERS
• Baksätets ryggstöd delbart och 

fällbart (60/40)
• Belysta make up-speglar
• Dubbelt lastrumsgolv (uttagbart)
• Easy-entry, för enklare insteg (2-dörrars)
• Eluppvärmda framstolar
• Färddator med yttertemperatur mätare 
• Förvaringsfickor på baksidan av fram-

stolarna
• Glasögonfack i handskfacket
• Kromdetaljer i interiören
• Krominlägg i kylargrillen
• Kylt handskfack
• Lackerade dörrhandtag och 

 backspegelhus
01   Luftkonditionering, AC
02  Lädersportratt, 3-ekrad

• Läslampor, två fram och en bak
03  Lättmetallfälg Lakeside 15" 
04  Radio RCD 310 med CD-spelare 

4 x 20 W och två extra högtalare 
bak samt AUX-ingång i mittkonsolen. 
CD-spelaren kan även spela mp3-filer 02

Däcktryckskontroll

05

Luftkonditionering, AC

Radio RCD 310

01 04

Lättmetallfälg Lakeside 15" 

03



Förarmiljö Polo GT med 
tygklädsel Livon Titan 
Black
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POLO GT
06  Dimstrålkastare (ej statiskt kurvljus)
07  Förvaringslådor under framstolarna

• Kylargrill med krominlägg samt 
krom under stötfångaren 

08  Lädersportratt, 3-ekrad med multi-
funktion för radio och färddator

09  Lättmetallfälg Mistral 16" 
 10  Mittarmstöd fram med förvarings-

fack
• Sportstolar fram med steglös höjd-

inställning 
• Textilmattor fram och bak
• Tygklädsel Livon
• Växlingsindikator (endast manuell 

växellåda) 

Lädersportratt med multifunktion för radio och färddator

08

Lättmetallfälg Mistral 16" 

09

Mittarmstöd fram

10

Förvaringslådor under 
 framstolarna

07

Dimstrålkastare

06
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Polo GT, extrautrustad med  
lättmetallfälg Boavista 17"



Polo BlueMotion
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Tillval
Polo, Polo BlueMotion, 
Polo Masters och 
Polo GT
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
 kombinera med varandra och att en 
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer eller enbart i 
 kombination med andra. Kontakta 
din lokala Volkswagen-återförsäljare 
för mer  information.

Del-läder/Alcantaraklädsel med sportstolar fram

 3-ekrad lädersportratt med multifunktion

03

03  Lädersportratt, 3-ekrad, med 
multi funktion för radio/naviga-
tion/telefon + växelspaksknopp 
och handbromsgrepp i läder 
(standard GT)

04  Lättmetallfälg Estrada 15" 
(Masters)*

05  Lättmetallfälg Lakeside 15" 
(Polo)*

06  Lättmetallfälg  Mistral 16"  
(Masters) *

07  Lättmetallfälg Rivazza 16" 
(Masters) *

08  Lättmetallfälg  Syenit 16" 
(Masters) *

09  Lättmetallfälg Boavista 17" (GT) *
• Multimediauttag MEDIA-IN 

inklusive USB-kabel i mittarm-
stödet fram (finns även med 
iPod-kabel) 

• Mittarmstöd fram med 
förvarings fack (standard 
BlueMotion och GT)

• Mobiltelefonförberedelse Plus. 
Utöver mobiltelefonförberedelse 
erbjuder detta tillval en hållare på 
instrumentpanelen som  kan komplet-
teras med en modellspecifik telefon 
 hållare från Volkswagen Tillbehör. 
Den senare ger både en säker plats 
för mobiltelefonen, åtkomst till den 
yttre antennen och laddning 
(standard för Masters och GT)

• Mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt 

 10  Panoramasoltak i glas, tiltbart och 
skjutbart, inklusive jalusi (Masters 
och GT) *

• Radio RCD 310 med CD-spelare 
4 x 20 W, AUX-ingång och två extra 
högtalare bak. CD-spelaren kan 
även spela mp3-filer (Polo)

• Radio RCD 510 med integrerad 
CD-växlare för sex skivor och pek-
skärm samt SD-kortläsare, AUX-
ingång, 4 x 20 W och två extra hög-
talare bak. CD-spelaren kan även 
spela mp3-filer

  11  Radio/navigation RNS 310. 
CD-baserad navigation (ej svensk-
språkig) 4 x 20 W och två extra hög-
talare bak, pekskärm,  AUX-ingång 
samt SD-kortläsare. Kan även spela 
mp3-filer 

• Rökarpaket, askkopp och tändare
• Textilmattor fram och bak (Polo och 

Masters) 

SÄKERHET/TRYGGHET
• Fullstort reservhjul på lättmetallfälg 

(Masters och GT) * 
 • Parkeringssensorer bak 
• Stöldskyddslarm inklusive kupéöver-

vakning och bogserlarm

01   Bi-xenonstrålkastare inklusive 
LED-varselljus och statiskt 
kurvljus (Masters och GT. För 
Masters utgår varselljusen i 
stötfångaren)* 

• Delbart baksäte (Polo och 
BlueMotion)

02  Del-läder/Alcantaraklädsel 
med sportstolar fram (Masters 
och GT)*

• Dimstrålkastare med statiskt 
kurv ljus

• Dragkrok, avtagbar (exklusive 
adapter för 7-polig kontakt)*

• Farthållare (standard 
BlueMotion) 

• Fyra dörrar med elfönster-
hissar bak (kostnadsfritt tillval 
för Masters och GT)

• Färddator med yttertempera-
turmätare (Polo)

• Klimatanläggning, Climatronic 
• Luftkonditionering, AC (Polo)

POLO, POLO BLUEMOTION, POLO MASTERS OCH POLO GT

Bi-xenonstrålkastare inklusive LED-varselljus

01 02

* Ej BlueMotion
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Panoramasoltak

Boavista 17"

Radio/Navigation RNS 310

Syenit 16"Rivazza 16"

05

Lakeside 15"Estrada 15"

0505

Mistral 16"

06 070504 08 09 11

10
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Att bygga bilar innebär ett stort 
ansvar. Både för våra kunder och för 
miljön. Därför är hållbar tillverkning 
ett viktigt företagsmål hos Volkswagen, 
mer än bara en avsiktsförklaring. Vi 
vill åstadkomma resultat och kunna 
stå för våra åtaganden även långsik-
tigt. Vi kallar detta ”Think Blue.”. Det 
känne tecknande för ”Think Blue.” är att 
du också kan vara delaktig i detta. Vi 
vill åstadkomma resultat tillsammans 
med dig. Låt oss se till att  transporter 
sker på ett hållbart sätt och att vi age-
rar på ett ansvarsfullt sätt, såväl i bilen 
som i dess omgivning. 

Polo TSI 90 är vår första bensin drivna 
version som uppfyller Transport styrel-
sens miljöbilsdefinition. Den direkt-
insprutade TSI-motorn är både körglad 
och bränsleeffektiv. Tack vare en 
rad optimeringar av motorn stannar 
bränsle förbrukningen på 5,1 l/100 km 
vid blandad körning vilket ger befrielse 
från fordonsskatt i fem år. Detsamma 
gäller våra dieselalternativ på 90 
respektive 105 hk. TDI 90 kan bestäl-
las med DSG-automatväxellåda som 
tillval. 

Polo BlueMotion har en effektiv 
1,2 liters TDI-motor, start-stoppsystem 
inklusive bromsenergiåtervinning, däck 
optimerade för extra lågt rullmotstånd, 
däcktrycksindikator, aerodynamiskt 
utformat frontparti, tröskelbreddare 
och takkantsspoiler som tillsammans 
bidrar till ett lägre luftmotstånd, 
högre utväxling på 3:e, 4:e och 5:e 
växeln samt växlingsindikator. Allt för 
att minska bränsleförbrukningen och 
 koldioxiutsläppen maximalt.

Think Blue.

Vi gör miljöanpassade bilar för miljömedvetna 
 kunder med höga krav. Vi kallar det kort och 
gott för ”Think Blue.”.
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Innovationer
och Säkerhet

Den främre stötfångaren har flera funktio-
ner. Självklart ska den skydda dig och dina 
 med passagerare. 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 den 
passiva säkerhetsutrustningen i Polo. I det  avancerade krockkudde systemet 
ingår krockkuddar på förar- och  passagerarplats och sidokrockkuddar fram. 
Krockkudden på passagerar sidan kan kopplas ur. Dessutom är sidokrock-
skyddsgardiner fram och bak standard. Utlösningen av krockkuddarna sker 
med hjälp av så kallade kollisions sensorer: när dessa registrerar en sam-
manstötning, tänder styrdonet en gasgenerator som fyller krock kuddarna 
inom loppet av 30 – 40 milli sekunder. På så sätt  minskas skaderisken 
 betydligt, speciellt för hals och nacke.

Säkerhet
Polo har inte bara optimerat  kör glädjen 
utan också säkerhetskonceptet. Säker hets -
detaljer som det topp moderna krock kudde-
systemet eller det elektroniska stabiliserings-
programmet, 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 
säkerhets utrustning kan också känna sig helt 
trygg och avslappnad under resan. Polo har 
dessutom 5 stjärnor i EuroNCAP ś krock-
säkerhetstest.

Genom riktade ingrepp i bromssystemet och 
motorstyrningen förhindrar det elektroniska 
 stabiliseringsprogrammet att bilen råkar i 
sladd i kritiska situationer.

DSG-växellådan 
 förenar den  manuella 
växellådans  kvickhet 
och ekonomi med 
kom  forten hos den 
 automatiska växel lådan. 
I grunden är DSG en 
manuell växel låda som 
 växlar automatiskt med 
hjälp av  dubbla kopp-
lingar. Nästkommande 
växel är alltid förbe-
redd, vilket ger kvicka 
 växlingar utan effekt-
förluster. 

Som standard har Polo 
nackskydd som  skyddar 
mot  whiplash-skador vid 
en på körning bakifrån.

Testresultat Euro NCAP:   
www.euroncap.com
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XDS, utökad elektronisk differenti-
alspärr för bättre kurv tagning vid 
aktiv  körning  

• Bältespåminnare på båda fram-
stolarna

• Bältessträckare fram
• Dimstrålkastare (ej statiskt  kurvljus)
• Däcktryckskontroll
• ISOFIX-fästen för barnstolar på 

ytterplatserna bak
• Krockkudde för förare och främre 

passagerare, även urkopplingsbar 
med nyckel för passagerare

• Nackskydd med whiplash-skydd på 
framstolarna

• Nackskydd samt 3-punktsbälten på 
samtliga sittplatser

• Punkteringsreparationssats med 
 kompressor

• Sidokrockkuddar fram
• Sidokrockskyddsgardiner fram och 

bak
• Startspärr, elektronisk

• Förzinkad kaross
• GTI-sportstolar med steglös höjd-

inställning
• Handbromsgrepp och växelspaks-

damask med röda sömmar
• Instrumentbelysning med vitt ljus

03   Klädsel i Jacky-design med rut-
mönstrade sittytor

• Kylargrill med bikakemönster 
och GTI-emblem

• Kylt handskfack
• Luftkonditionering, AC

04   Lättmetallfälg Detroit 17" 
• Metallskodda pedaler
• Mobiltelefonförberedelse Plus. Utöver 

mobiltelefonförberedelse erbjuder 
detta tillval en hållare på instrument-
panelen som kan kompletteras med 
en modellspecifik telefon hållare från 
Volkswagen Tillbehör. Den senare ger 
både en säker plats för mobiltelefo-
nen, åtkomst till den yttre antennen 
och laddning

• Mugg-/burkhållare fram

• Mörka strålkastarinsatser
• Radio RCD 310 med CD-spelare 

4 x 20 W och fyra extra högtalare 
bak samt AUX-ingång i mittkonsolen. 
CD-spelaren kan även spela mp3-filer 

• Rödlackerade bromsok
• Servostyrning, elektrohydraulisk
• Sportchassi, sänkt ca 15 mm
• Sportratt, 3-ekrad med växlingspadd-

lar, röda sömmar och GTI-emblem
• Svart innertak
• Svarta tröskelbreddare

05  Takkantsspoiler ovanför bakrutan
• Textilmattor fram och bak med röda 

kantsömmar
• Två läslampor fram
• Värmeskyddsglas, gröntonat

SÄKERHET/TRYGGHET
• ABS (låsningsfria bromsar) med EBF 

(elektronisk broms krafts fördelning)
• Antisladdsystem inklusive ASR (antis-

pinnreglering), BA (broms assistent),

DSG-växellåda

Utrustning
Polo GTI

Avgasrör med dubbla synliga 
slutrör, kromade

Takkantsspoiler

01 02 05

 POLO GTI
• 12-volts eluttag fram samt i 

bagage utrymmet
01   Avgasrör med dubbla synliga 

 slutrör, kromade
• Backspegelhus och dörrhandtag 

lackerade i bilens färg
• Bagagerumsbelysning
• Baksätets ryggstöd och sittdyna 

delbara och fällbara
• Belysta make up speglar i sol-

skydden
• Centrallås, fjärrstyrt

02   DSG-växellåda
• Damm- och pollenfilter
• Easy-entry, för enklare insteg 

(2-dörrar)
• Elektriska fönsterhissar fram
• Elektriskt inställbara och upp-

värmda ytterbackspeglar
• Färddator med yttertemperatur-

mätare
• Förvaringslådor under fram-

stolarna

Detroit 17" 

04
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Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt

Förarmiljö Polo GTI med tygklädsel 
Jacky Black/Red. Bilen på bilden 
är extrautrustad

Bi-xenonstrålkastare inklusive 
LED-varselljus

06

• Radio/navigation RNS 310. 
CD-baserad navigation (ej svensk-
språkig) 4 x 20 W och sex högtalare, 
pekskärm samt SD-kort läsare, AUX-
ingång. CD-spelaren kan även spela 
mp3-filer 

SÄKERHET/TRYGGHET
• Stöldskyddslarm inklusive kupéöver-

vakning och bogserlarm

Radio RCD 510

08 09

Tillval
Polo GTI
På volkswagen.se kan du bygga din 
egen bil. Du hittar även mer information 
om priser och tillvalsutrustning. 

Observera att alla tillval inte går att 
kombinera med varandra och att en 
del endast finns valbara för vissa 
 utrustningsnivåer. Kontakta din lokala 
Volkswagen-återförsäljare för mer 
 information.

 POLO GTI, TILLVAL
06  Bi-xenonstrålkastare med 

 integrerade LED-varselljus och sta-
tiskt kurvljus

• Del-läder/Alcantaraklädsel
• Farthållare
• Fyra dörrar inklusive elektriska 

fönsterhissar bak
• Klimatanläggning, Climatronic

07  Lättmetallfälg Serron 17"
• Multimediauttag MEDIA-IN 

 inklusive USB-kabel i mittarm stödet 
fram (finns även med iPod-kabel)

08  Mörktonade rutor från B-stolpen 
och bakåt

•  Panoramatak i glas, tiltbart, 
 inklusive jalusi

09  Radio RCD 510 med  integrerad 
CD-växlare för sex skivor, 
 pekskärm samt SD-kortläsare, 
AUX-ingång, 4 x 20 W och sex 
högtalare. CD-spelaren kan 
även spela mp3-filer 03

Serron 17"

07
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Paket
– tillval
Vill du sätta en personlig prägel på 
din Polo? På volkswagen.se finner du 
fler tillval till kombinationspris 

Edition Paket
(Polo GTI)

03   Bi-xenonstrålkastare inklusive LED-varselljus samt 
statiskt kurvljus 

• Klimatanläggning Climatronic 
• Komfortpaket med parkeringssensorer bak och 

 farthållare 
• Lättmetallfälg Serron 17" 
• Mörkare tonade rutor från B-stolpen och bakåt

Pris: 10.000:–  
(ord. pris 19.500:-)

Komfortpaket
• Farthållare 

02   Parkeringssensorer bak

Pris: 4.100:–  
(ord. pris 7.400:-)

Ljus- och siktpaket
•  Automatiskt avbländbar 

innerbackspegel 
01   Regnsensor

Pris 1.500:–

01 02

03 Serron 17" 
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Testresultat Euro NCAP:    
www.euroncap.com

Polo TSI 90 TSI 105 GT GTI BlueMotion TDI 90 TDI 105 GT
Motor 4 cylindrar  

4 ventiler/cylinder
Direktinsprutning, Turbo 

Laddluftkylare
Trevägskatalysator

4 cylindrar  
4 ventiler/cylinder

Direktinsprutning, Turbo 
Laddluftkylare

Trevägskatalysator

4 cylindrar 
4 ventiler/cylinder 
Direktinsprutning 

Kompressor, Turbo 
Katalysator

3 cylindrar,
4 ventiler/cylinder  

Common rail insprutning  
Turbo, Laddluftkylare 
Trevägskatalysator   

Partikelfilter

4 cylindrar
4 ventiler/cylinder

Common rail insprutning 
Turbo, Laddluftkylare  
Trevägskatalysator 

Partikelfilter

4 cylindrar
4 ventiler/cylinder

Common rail insprutning 
Turbo, Laddluftkylare  
Trevägs katalysator 

Partikelfilter
Volym cm3 1197 1197 1390 1199 1598 1598
Effekt kW (hk) vid r/min 66(90)/4500 77(105)/5000 132(180)/6200 55(75)/4200 66(90)/4200 77 (105)/4400
Max vridmoment (Nm) vid r/min 160/1500–3500 175/ 1550 – 4100 250/2000–4500 180/2000 230/1500–2500 250/1500–2500
Växellåda man/aut 5/DSG 7 5/DSG 7 –/DSG 7 5/– 5/DSG 7 5/–
Acceleration 0–100 km/h (sek) man/aut 10,9/10,9 9,7/9,7 –/6,9 13,9/– 11,5/11,5 10,4/–
Toppfart (km/h) man/aut 182/182 190/190 –/229 173/– 180/ 180 190/–

   

Drivsystem
Drivning Fram Fram Fram Fram Fram Fram
Hjulupphängning fram Fjäderben med triangelformade nedre länkarmar. Självstabiliserande styrning. Krängningshämmare.
Hjulupphängning bak Torsionsbakaxel med separata fjädrar och gastrycksstötdämpare, spårkorrigerande bakaxelupphängning.
Spårvidd fram/bak (mm) 1463/1456 1463/1456 1435/1425 1463/1456 1463/1456 1463/1456
Axelavstånd (mm) 2470 2470 2468 2470 2470 2470
Markfrigång 1 ) 153 153 133 156 153 153
Styrsystem Servostyrning, elektrohydraulisk. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.
Vändcirkel (m) 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6

Bromsar Skivbromsar fram och bak, 
ventilerade fram

Skivbromsar fram och bak, 
ventilerade fram

Skivbromsar fram och bak, 
ventilerade fram

Skivbromsar fram/ 
trumbromsar bak

Skivbromsar fram och bak, 
ventilerade fram

Skivbromsar fram och bak, 
ventilerade fram

Fälgar/Däck  Polo
 Masters
 GT 
 GTI

Stål 5 J x 14, 175/70 R14 
Lättm. 6 J x 15, 185/60 R15

– 
–

– 
– 

Lättm. 6½ J x 16, 215/45 R16 
–

– 
–
–

Lättm. 7 J x 17, 215/40 R17

Lättm. 5 J x 15, 185/60 R15 
– 
– 
–

Stål 5J x 14, 175/70 R14 
Lättm. 6 J x 15, 195/55 R15 

– 
–

– 
– 

Lättm. 6½ J x 16, 215/45 R16 
–

    

Elsystem Generator (A) Batteri (Ah) 140/51 140/51 140/61 140/68 140/72 140/72
Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (cm) 69,9/ 137,1 69,9/ 137,1 63,3/134,1 69,9/137,1 69,9/ 137,1 69,9/ 137,1
Volym uppfällt/nedfällt säte (l) 280/ 952 280/952 204/882 280/952 280/952 280/952
Tjänstevikt 2)  man/aut 1110/11130 1130/ 1160 –/1270 1150/– 1230/ 1250 1240/–
Totalvikt man/aut 1580/1610 1570/ 1570 –/1680 1590/– 1650/ 1680 1660/–
Max släpvagnsvikt (kg) 1000/ 1000 1200/ 1200 –/1200 800/– 1200/1200 1200/–
Max taklast (kg) 75 75 75 75 75 75

   

Bränsledeklaration (l/100 km)
Blandad körning  man/aut 5,1/5,3 5,3/ 5,3 –/5,9 3,4/– 4,2/4,3 4,2/–
Stadskörning  man/aut 6,5/7,0 6,8/ 7,0 –/7,5 4,1/– 5,1/5,2 5,1/–
Landsvägskörning  man/aut 4,4/4,4 4,5/4,4 –/5,1 3,0/– 3,6/3,7 3,6/–
Tankvolym, liter ca 45 45 –/45 45 45 45
Aktionsradie (mil), bl körning   man/aut 88/85 85/ 85 –/76 132/– 107/105 107/–

   

Miljödeklaration
Bränsle Blyfri 95/98 Blyfri 95/98 Blyfri 95/98 3) Diesel Diesel Diesel
Dieselpartikelfilter (DPF) – – – – Ja Ja
Miljöklass 4 ) EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Miljöbil 5 ) Ja – – Ja Ja Ja
CO2 utsläpp (g/km)  man/aut 119/124 124/ 124 –/139 89 6)/– 109/112 109/–

  

Pris (kr) * man/aut 142 500 / 157 000 172 500 / 187 000 – / 223 500 181 900 / – 167 900 / 182 400 198 000 / –
Förmånsvärde (kr) 7 )   man/aut 1 213 / 1 279 1 350/ 1 417 – / 1 583 1 396 / – 1 325 / 1 392 1 471 / –
Fordonsskatt (kr) man/aut 0** (360)/0**(440) 440 / 440 – / 740 0** (1168)/– 0** (1168)/0**(1168) 0** (1168)/–

  

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

Återvinning
Minst 85 % 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 certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanlägg-
ningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)

1 )  Gäller bil vid totalvikt. Beroende på tillval kan 
av vikelser förekomma. 

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

  Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan. 

3)  Angiven motorprestanda och bränsledeklaration 
gäller vid körning på blyfri 98 oktan. Bilen kan utan 
vidare köras på blyfri 95 oktan med en maximal 
 etanolandel på 10 %.

4)  Den europeiska avgasnormen EU 5 innebär en 
 skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna  
2005 och 2005 PM.

5)  Det finns en mängd olika definitioner på miljöbil 
 •  Miljöbil enligt statlig upphandling, ”Förordning 

om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar 
(2004:1364)”. Se www.transportstyrelsen.se 

 •  Miljöbil med sänkt förmånsvärde enligt skatte-
lagstiftningen. Se www.skatteverket.se

 •  Miljöbil enligt vissa kommuners miljöbilsdefintion.  
Se hemsidor på respektive kommun.

6)  Finns även med CO2-utsläpp på 87 g/km. Denna 
modell har reducerad standardutrustning.

7 )  Preliminärt förmånsvärde vid 50 % marginalskatt 
(exkl. bränsle) baserat på SKV-nybilspris alternativt 
bilens på gatan-pris (vid trycktillfället), reducerat för-
månsvärde för etanol (E85), fordonsgas och hybrid.

*  Angivna priser tillämpas i Stockholm, juni 2012. Varje 
återförsäljare svarar självständigt för sin egen pris-
sättning.

** Skattebefriad i fem år. 



GARANTIER. Nybilsgaranti – 2 år. 
Vagnskadegaranti – 3 år. Lackgaranti – 3 år. 
Garanti mot genomrostning – 12 år – ej krav 
på efterbehandling. Garantivillkoren finns 
beskrivna i garantibeviset.

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 SERVICEAVTAL.  
Alla bilar behöver service och 

med ett serviceavtal undviker 
du överraskningar. Du betalar 
en fast månadskostnad och 
vet vad din service kommer att 

kosta. Serviceavtal kan kombi-
neras med alla våra finansieringsformer.

VOLKSWAGEN FINANSIERING. Nyckeln 
till mobilitet. Volkswagenåterförsäljaren 
erbjuder en rad bra finansierings alternativ 
till privatpersoner eller företag. Anpassade 
efter dina egna, eller företagets förutsätt-
ningar, fyllda med valmöjligheter. Din 
Volkswagensäljare ger gärna tips och 
 aktuella villkor för finansiering baserad  
på dina förutsättningar. Här hittar du 
 kortfattad information om några av våra 
populära finansieringsformer.

VOLKSWAGEN BILLÅN. Vårt vanligaste 
lån med flera individuella valmöjligheter 
avseende 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. 
Rabatterad försäkring i kombination med 
vår finansiering, med ersättnings nivå och 
innehåll utöver det vanliga. Eventuell skada 
repareras med Volkswagen Originaldelar 
hos auktoriserad Volkswagenverkstad.

VOLKSWAGEN LEASING. Vi erbjuder indivi-
duellt anpassad finansiering för stora och 
små företag. Du kan med fördel kombinera 
vår finansiering med serviceavtal och för-
säkring. Allt på samma faktura specificerat 
för sig. Momsavlyft på leasingavgiften och 
serviceavtalet ger ekonomiska fördelar. 

VOLKSWAGEN PERSONALBIL. Fler och  
fler företag upptäcker denna löneväxlings-
modell, som ger den anställda en löne-
för mån. Erbjudandet personalbil är kost-
nadsneutralt för företaget och attraktivt  
för personalen. 

VOLKSWAGEN BUSINESSFLEX. Vi har gjort 
det så enkelt det bara går att vara företags-
kund hos Volkswagen. Ditt företag kanske 
har ett par bilar, eller en något större vagn-
park. BusinessFlex samlar finansiering, 
service och reparationer, försäkring, driv-
medel, däck, tvätt och parkeringsavgifter 
i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat 
bilinnehav och mer tid att ägna åt företa-
gets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare 
blir din kontakt för allt som har med bilen 
eller bilarna att göra.

VOLKSWAGENKORTET VISA. Du som äger 
en Volkswagen kan få ett kort fulltankat 
med unika förmåner, helt kostnadsfritt. 
Med kortet kan du till exempel dela upp 
dina kostnader för service, reparationer  
och tillbehör på 6 månader utan ränta  
eller avgifter. Dessutom fungerar
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medel på 24 miljoner inköpsställen runt 
om i världen och ger dig rabatt på driv-
medel hos Preem.

BLI BÄTTRE BAKOM RATTEN Volkswagen 
EcoSafety gör dig till en säkrare och mer 
miljömedveten förare. Under en hel- eller 
halvdag tränar vi dig i välutrustade nya 
Volkswagenbilar under erfaren ledning 
av våra instruktörer. Mer information om 
kursplatser och datum hittar du på: 
www.carevents.se

Mer information om kursplatser och 
datum finner du på www.carevents.se

ÅTERVINNING. Minst 85 % används till 
åter vinning och återanvändning. I enlighet 
med förordningen om producentansvar  
för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina 
ut tjänta bilar för återvinning. För mer 
infor  mation om hur Volkswagen arbetar  
för att underlätta och förenkla återvin-
ningen gå in på www.volkswagen.se

Mer information får du av din Volkswagen-
säljare, eller på www.volkswagen.se 

Mycket mer än bilen 
Volkswagen kan erbjuda dig mycket mer än bilen du kör. För varje 
modell har vi en mängd erbjudanden och tjänster som gör det lättare 
och mer kostnadseffektivt för dig eller ditt företag att köra Volkswagen.

Du kör bilen, så kan vi hjälpa dig med  resten.




