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05Το Polo – Εξωτερικό

Απόλυτη προστασία.
Απόλυτη ομορφιά.
Το Polo σας προσέχει. Με ακόμη περισσότερα συστήματα ασφάλειας, παρατηρεί όλα όσα 

συμβαίνουν γύρω σας. Ταυτόχρονα, προσελκύει τα βλέμματα σε κάθε διαδρομή χάρη  

στην εντελώς νέα σχεδίαση με έντονες πλευρικές γραμμές, δυναμικές ακμές και με νέας  

τεχνολογίας προβολείς.

01 Το Polo είναι εντυπωσιακά σπορ. Το εμπρός μέρος 
διακρίνεται για τον έντονα δυναμικό σχεδιασμό του, 
χάρη στις κάθετες γραμμές που διασχίζουν το καπό 
και τους κοντούς προβόλους, ενώ οι οριζόντιες γραμ-
μές τονίζουν το πλάτος του. Οι προαιρετικοί, νέας 
σχεδίασης προβολείς LED με φώτα ημέρας, ολοκλη-
ρώνουν ιδανικά τη σπορ σχεδιαστική γλώσσα. Με δυο 
λόγια, στο Polo η οδηγική απόλαυση είναι εξασφαλι-
σμένη. Β

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Εξωτερικό

02 Απέριττο στυλ, δυναμική εμφάνιση: Η τοξοειδής 
γραμμή σχεδίασης «tornado» ξεκινά από τα εμπρός 
φτερά και διασχίζει τις δύο πλευρές του Polo, καταλή-
γοντας να δεσπόζει πάνω από την πόρτα του χώρου 
αποσκευών. Έτσι, δημιουργείται ένα ισχυρό περί-
γραμμα, που εκπέμπει έναν μοντέρνο δυναμισμό. Στη 
χαρακτηριστική εμφάνιση περιλαμβάνονται επίσης, 
εκτός από τους νέους προβολείς, τα φώτα ημέρας LED 
με αυτόματη ενεργοποίηση προβολέωνς LED. Β

03 Οι ζάντες αλουμινίου 17" «Pamplona» με πέντε 
διπλές ακτίνες βαμμένες σε ασημί Adamantium¹⁾ ή 
ασημί Glam ολοκληρώνουν την ελκυστική σχεδίαση 
και χαρίζουν στο Polo μια σπορ εμφάνιση. Π

04 Οι προβολείς LED μπορούν να βελτιώσουν την 
ορατότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης  
διακρίνονται για τον μεγάλο όγκο φωτισμού, τη μεγά-
λη διάρκεια ζωής, τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
ενώ διαθέτουν φως παρόμοιο με το φως της ημέρας. 
Στο Polo τα φώτα ημέρας LED περιλαμβάνονται στον 
βασικό εξοπλισμό. Για τις εκδόσεις Comfortline και 
Highline μπορείτε να παραγγείλετε προβολείς LED και 
πίσω φώτα LED. Χάρη στον σχεδιασμό τους, τα πίσω 
φώτα LED είναι ευδιάκριτα και πολύ μοντέρνα. Π

Το Polo – Εξωτερικό

1)  Στην εικόνα 03 φαίνεται η ζάντα αλουμινίου 17" «Pamplona» σε ασημί 
Adamantium.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π



09Το Polo – ΕξωτερικόΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116. 

Εξαιρετική εμφάνιση.
Εξαιρετική ορατότητα.
Με την προαιρετική πανοραμική ανυψούμενη/συρόμενη οροφή, μπορείτε 

να βλέπετε τον ουρανό, και εντός του οχήματος να εισέρχεται το φως του 

ήλιου και μια ευχάριστη ροή του αέρα. 
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11Το Polo – Εσωτερικό και άνεση

Άνεση και στυλ
σε κάθε διαδρομή. 
Το Polo εξασφαλίζει απίστευτη ευεξία σε κάθε διαδρομή. H ορθοπεδική υποστήριξη 

μέσης, τα νέα διακοσμητικά στοιχεία και ο ευχάριστος ambient φωτισμός περιλαμβά- 

νονται στα κορυφαία χαρακτηριστικά του. Επιπλέον, χάρη στις μεγαλύτερες διαστάσεις 

του, παρέχει και επιπλέον χώρο στο εσωτερικό για το κεφάλι και τα πόδια.

01 Το εσωτερικό του νέου Polo σάς προσκαλεί να 
επιβιβαστείτε: Ο εσωτερικός φωτισμός Ambient δη-
μιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα που μπορεί να ενι-
σχυθεί με τα γυαλιστερά διακοσμητικά στοιχεία σε 
διάφορα χρώματα, όπως π.χ. το Πορτοκαλί Energetic. 
Ο μεγάλος διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι και τα πό-
δια, για όλους τους επιβάτες, κάνει κάθε διαδρομή 
άνετη και ξεκούραστη. Και για να μην σας τελειώνει  
η μπαταρία, μπορείτε να φορτίζετε επαγωγικά το 
Smartphone σας, εφόσον υποστηρίζει τη δυνατότητα 
αυτή. Π

02 Η ορθοπεδική υποστήριξη μέσης εξασφαλίζει 
βέλτιστη υποστήριξη, και κατά συνέπεια μεγαλύτερη 
άνεση, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαδρομές. C

03 Επιβιβαστείτε και ξεκινήστε χωρίς να πιάσετε το 
κλειδί, χάρη στο σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης 
«Keyless Access». Αρκεί απλά να το έχετε μαζί σας.

Π
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Το Polo σας εξασφαλίζει την καλύτερη οπτική οθονών και χειριστηρίων, χάρη στον νέο Ψηφιακό  

και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων «Active Info Display», με διαστάσεις 10,25" (26 cm), καθώς  

και χάρη στην ανανεωμένη αρχιτεκτονική του ταμπλό που είναι μοντέρνα και εντυπωσιακή.

Πίσω από το τιμόνι,
μπροστά από την εποχή.

Το Polo – Εσωτερικό και άνεση

01–03 Με τoν Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων «Active Info Display» απολαμβάνετε τα πλεονεκτή-
ματα ενός πίνακα οργάνων που παρέχει πληροφορίες που δεν αφορούν μόνο την ταχύτητα ή τη στάθμη καυσί-
μου. Είτε πρόκειται για τον χάρτη πλοήγησης σε όλη την οθόνη, τις ενδείξεις πολυμέσων ή το κοντέρ σε ψηφιακή 
προβολή, εσείς καθορίζετε τι θα εμφανίζεται. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π



15Το Polo – Συνδεσιμότητα

Ευελιξία
και δικτύωση.
Για οτιδήποτε κι αν σχεδιάζετε, το Polo σας προσφέρει ευελιξία και  

ανεξαρτησία. Διότι χάρη στα προαιρετικά του συστήματα Infotainment  

με mobile online υπηρεσίες We Connect¹⁾ παραμένετε πάντοτε σε  

σύνδεση με όλα όσα είναι σημαντικά για σας.

1) Παρακαλούμε δείτε τις συμπληρωματικές πληροφορίες στο οπισθόφυλλο του καταλόγου.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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05 Με τις υπηρεσίες Streaming & Internet⁵⁾, ⁶⁾ στο Polo σας απολαμβάνετε την 
αγαπημένη σας μουσική, οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Για την αναπαραγωγή μου-
σικής μέσω streaming θα πρέπει να συνδεθείτε για μία φορά με τα στοιχεία πρό-
σβασης που ήδη έχετε σε μια υπηρεσία όπως το Apple Music. Έπειτα αποκτάτε 
πρόσβαση χωρίς να χρειάζεται εξωτερική συσκευή. Η υπηρεσία διαδικτυακού ρα-
διοφώνου κάνει πανεύκολη αναζήτηση και αναπαραγωγή ζωντανών εκπομπών και 
Podcast.⁷⁾ Π

 1) Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδε-
ση με όνομα χρήστη και κωδικό πρό σβασης στο We Connect. Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωρι-
στό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο  
90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagen-we.com 
και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. Λά-
βετε υπόψη τις πρόσθετες υποδείξεις στο οπισθόφυλλο αυτού του καταλόγου.

2) Για τη χρήση των προϊόντων «We Upgrade» απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο 
συμβόλαιο We Connect και η πι στοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλ. η σύνδεση του λογαριασμού σας 
με το συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το 
εκάστοτε «We Upgrade» τεχνικές λειτουργίες και ρυθμίσεις hardware. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τις 
δια θέσιμες λειτουργίες «We Upgrade» για το εκάστοτε όχημα στο Web- ή In-Car Shop. Θα διατεθεί αργότερα.

3) Η υπηρεσία Κλειδώματος & Ξεκλειδώματος σχετίζεται με την ασφάλεια και απαιτεί έλεγχο ταυτότητας χρη-
σιμοποιώντας τη διαδικασία Volkswagen Ident. Με αυτόν τον τρόπο η ταυτότητα ελέγχεται από έναν αντι-
πρόσωπο Volkswagen ή μέσω βιντεοκλήσης. 

4) Το App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Apple CarPlay™ και Android Auto™. Για να αποφεύγεται η 
απόσπαση της προσοχής του οδηγού, κατά τη διάρκεια της οδήγησης μπορούν να ξεκινήσουν μόνο πιστο-
ποιημένες εφαρμογές. Σχετικά με αυτό, προσέξτε επίσης ότι κάποιες εφαρμογές δεν παρέχονται για όλες αυτές 
τις τεχνολογίες, και η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη 
χώρα. Πληροφορίες συμβατότητας για Smartphone θα βρείτε στο volkswagen.de/mobiltelefon, όπως επίσης 
και για Apple CarPlay™ στο apple.com/de/ios/carplay και για Android Auto™ στο android.com/intl/de_de/auto.

5) Η χρήση των υπηρεσιών Streaming απαιτεί ιδιωτικό υπόλοιπο δεδομένων (πακέτα δεδομένων μέσω eSIM ή 
WLAN-Tethering) και προϋποθέτει έναν υπάρχοντα λογαριασμό στην εκάστοτε υπηρεσία Streaming. 

6) Για τη χρήση των υπηρεσιών «Streaming & Internet», καθώς και του WLAN-Hotspot μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε τις υπηρεσίες Διαδικτυακού Ραδιοφώνου και Streaming Media με μια κινητή συσκευή (π.χ. ένα 
smartphone), με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη δυνατότητα λειτουργίας ως Wi-Fi hotspot. Σε αυτήν την 
περίπτωση, οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης ή μεμονωμένης 
σύμβασης κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχό σας κινητής τηλεφωνίας και μόνον εντός 
της περιοχής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλε φωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδί-
κτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο 
εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής).

7) Η εικόνα εμφανίζει το Passat. 

Το Polo – Συνδεσιμότητα

04 Θέλετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Smartphone σας με ασφάλεια και 
άνεση στο όχημά σας; Χάρη στο App-Connect⁴⁾ είναι πιο εύκολο από ποτέ, καθώς 
σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε επιλεγμένες εφαρμογές εύκολα και άμεσα 
στο Volkswagen σας. Αυτές μεταδίδονται στην οθόνη του συστήματος Infotainment 
και ο χειρισμός τους μπορεί να γίνει άνετα και συνοπτικά στο οπτικό πεδίο σας. Έτσι 
γίνεται εξαιρετικά εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση π.χ. σε μουσική, ειδήσεις, χάρτες 
ή audio books. Η Volkswagen παρέχει δύο διεπαφές για την σύνδεση Smartphone με 
πολλές δυνατότητες: Apple CarPlay™ και Android Auto™ της Google. Η χρήση τους 
είναι ιδιαίτερα εύκολη και αρχικά δίνεται η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μόνο 
για το Apple CarPlay™, για τα συστήματα πλοήγησης Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα 
εύκολη και αρχικά δίνεται η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μόνο για το Apple 
CarPlay™, για τα συστήματα πλοήγησης «Ready 2 Discover» και «Discover Media». 
Για αυτά τα συστήματα πλοήγησης μπορείτε να αγοράσετε εκ των υστέρων και να 
εγκαταστήσετε πολύ εύκολα το App-Connect μέσω του In-Car Shop²⁾ του οχήματός 
σας και να το εγκαταστήσετε. Π

Συνδεσιμότητα

02 Με τις υπηρεσίες πλοήγησης του We Connect Plus¹⁾ 
λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την 
κυκλοφοριακή κίνηση. Χάρη στον έξυπνο online υπο-
λογισμό διαδρομής, ακολουθείτε τη βέλτιστη διαδρο-
μή και η online ενημέρωση χαρτών διασφαλίζει ότι οι 
χάρτες παραμένουν πάντα ενημερωμένοι. Το streaming 
μέσων και το διαδικτυακό ραδιόφωνο επίσης προσφέ-
ρουν προηγμένη ψυχαγωγία στο σύστημα Infotainment. 
Έτσι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική, ζω-
ντανές εκπομπές και Podcast, όπου και αν βρίσκεστε. 

Π

01 Η είσοδός σας στις ψηφιακές υπηρεσίες της 
Volkswagen και η απευθείας σύνδεση με το όχημά 
σας ονομάζεται We Connect.¹⁾ Μετά την ενεργοποίη-
ση και την εγγραφή σας με το Volkswagen ID, μπορεί-
τε να χρησιμοποιείτε πολυάριθμες και καινοτόμες 
online υπηρεσίες. Το We Upgrade²⁾ σάς επιτρέπει να 
αποκτάτε επιπρόσθετες λειτουργίες με απλό τρόπο 
απευθείας στο όχημά σας μέσω του Webshop. Π

Η σύνδεση με το Polo είναι ακόμη ευκολότερη, καθώς είναι εξοπλισμένο με την τελευταία 

γενιά mobile online υπηρεσιών We Connect¹⁾. Χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα eSIM, μπο-

ρείτε να συνδέεστε χωρίς προβλήματα με το όχημά σας και να είστε πλήρως δικτυωμένοι 

εξαρχής. Χρησιμοποιήστε πολλές υπηρεσίες We Connect και αποκτήστε πολλές πρόσθετες 

έξυπνες λειτουργίες στο όχημα με το We Connect Plus.

03 Με την εφαρμογή We Connect έχετε πρόσβαση 
στο Polo σας από κινητό και ελέγχετε εύκολα και άνε-
τα διάφορες λειτουργίες, ανεξάρτητα από το πού βρί-
σκεστε. Μπορείτε, για παράδειγμα, όταν κάνει κρύο 
να προγραμματίσετε από την προηγούμενη την ενερ-
γοποίηση του συστήματος θέρμανσης εν στάσει ή 
μπορείτε να ανοίγετε και να κλειδώνετε το πορτ μπα-
γκά από απόσταση.³⁾ Μπορείτε ακόμη να εμφανίζετε 
ενδείξεις από το προαιρετικό σύστημα αντικλεπτικού 
συναγερμού στο smartphone σας. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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19Το Polo – Infotainment 

02 Το σύστημα Infotainment Composition Colour 
διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής TFT μεγέθους 16,5 cm 
(6,5 ίντσες), DAB+, απόδοση 4 x 20 Watt, έως έξι ηχεία 
και δύο θύρες USB (Type C). Επιπρόσθετα, μπορείτε να 
συνδέσετε το smartphone σας μέσω Bluetooth. Π

03 Το σύστημα Infotaninment Ready 2 Discover με 
τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT μεγέθους 20,3 cm  
(8 ίντσες) προσφέρει περισσότερα από ψυχαγωγία και 
πληροφορίες. Με την υποστήριξη DAB+ στον βασικό 
εξοπλισμό απολαμβάνετε λήψη χωρίς παράσιτα και 
χωρίς σύνδεση στο Internet. Επίσης το Ready 2 Discover 
μπορεί να δεχθεί αναβάθμιση και να αποκτήσετε ένα 
πλήρες σύστημα πλοήγησης. Την αναβάθμιση για την 
πλοήγηση¹⁾ μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με  
ευελιξία μέσω του In-Car Shop που είναι διαθέσιμο 
μέσα στο όχημα. Π

1)  Για τη χρήση του We Upgrade χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη Volkswagen ID, μια έγκυρη σύμβαση We Connect και την εξουσιοδότησή σας 
ως βασικού χρήστη, δηλαδή τη σύνδεση του λογαριασμού χρήστη σας με το συγκεκριμένο όχημα. Οι διαθέσιμες λειτουργίες We Upgrade για το 
εκάστοτε όχημα μπορούν να προβληθούν από τον βασικό χρήστη στο διαδικτυακό κατάστημα ή στο In-Car Shop.

04 Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο στο αυτοκίνη-
το απλά και χωρίς καλώδια. Τοποθετήστε το στην 
μπροστινή αποθηκευτική θήκη του Polo σας και η 
επαγωγική φόρτιση φροντίζει να γεμίσει την μπατα-
ρία. Προϋπόθεση είναι το τηλέφωνό σας να υποστη-
ρίζει το πρότυπο Qi. Π

Τα συστήματα Infotainment για το Polo, σάς εξασφαλίζουν ψυχαγωγία σε κάθε διαδρομή με την

αγαπημένη σας μουσική. Διαθέτουν εύκολο χειρισμό, υψηλής ποιότητας εμφάνιση και εξαιρετικά

έξυπνη εργονομία.

Infotainment

01 Αν στόχος είναι η βέλτιστη διαδρομή, το σύστημα 
πλοήγησης «Discover Media» σάς βοηθά να την βρεί-
τε και ταυτόχρονα να αποφύγετε την κίνηση. Εκτός 
από την έγχρωμη οθόνη TFT 8" (20,3 cm) διαθέτει 
εγκατεστημένο υλικό χαρτών για την Ευρώπη και μια 
οθόνη αφής με αισθητήρες εγγύτητας. Σε συνδυασμό 
με το CarStick LTE μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα και 
εύκολα μια σύνδεση στο διαδίκτυο για το «Discover 
Media» και να χρησιμοποιείτε τις mobile online υπη-
ρεσίες We Connect¹⁾ ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116. 
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π



21Το Polo – Συστήματα υποβοήθησης

 Η ασφάλεια χρειάζεται 
πολλούς βοηθούς.
Όταν πρόκειται για την ασφάλεια των επιβατών και των οδηγών, το  

Polo είναι καλά εξοπλισμένο με μια πληθώρα χρήσιμων και άνετων  

συστημάτων υποβοήθησης, που εξασφαλίζουν ότι θα είστε πιο ασφαλείς 

και πιο χαλαροί σε κάθε διαδρομή.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116. 
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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23Το Polo – Συστήματα υποβοήθησης

05 Ο αισθητήρας τυφλού σημείου «Blind Spot 
Monitor» με προειδοποίηση κίνησης πίσω «Rear Traffic 
Alert», σας προειδοποιεί κατά τη διάρκεια της οδήγη-
σης για αυτοκίνητα στην τυφλή γωνία.¹⁾ Επίσης παρα-
κολουθεί την περιοχή πίσω από το αυτοκίνητό σας, 
όταν εξέρχεστε από θέση στάθμευσης και προειδο-
ποιεί για κάθετα κινούμενα οχήματα. Π

06 Με την κάμερα οπισθοπορείας «Rear View» μπο-
ρείτε να δείτε στην οθόνη του συστήματος Infotainment 
τι συμβαίνει πίσω από το Polo σας.¹⁾ Επίσης εμφανίζονται 
βοηθητικές γραμμές για να μπορείτε να εκτιμήσετε κα-
λύτερα την απόσταση όταν κινείστε με την όπισθεν.

Π

07 Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης και 
ταχύτητας «Adaptive Cruise Control» (ACC) προσαρ-
μόζει αυτόματα την ταχύτητα²⁾ σε σχέση με το προπο-
ρευόμενο όχημα και διατηρεί ταυτόχρονα την προκα-
θορισμένη από τον οδηγό απόσταση.¹⁾ Με το κιβώτιο 
ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG παρέχεται η λει-
τουργία Stop&Go, που περιλαμβάνει αυτόματο φρε-
νάρισμα μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του αυτοκι-
νήτου, και επανεκκίνηση. H

(χωρίς εικ.) Το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλο-
φορίας «Lane Assist» μπορεί να αναγνωρίζει, από μία 
ταχύτητα 60 km/h, αν το όχημα εγκαταλείπει ακούσια 
τη λωρίδα κυκλοφορίας¹⁾ και με μια διορθωτική κίνη-
ση στο τιμόνι επαναφέρει την προσοχή του οδηγού 
στην οδήγηση.¹⁾, ²⁾ Π

 1) Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος. 
2) Έως 210 km/h το μέγιστο.

04 Σε μια μονότονη διαδρομή κουράζεστε με αργό ρυθμό. Κρατάτε το τιμόνι 
άκαμπτα και κάνετε απότομες κινήσεις στον χειρισμό του. Αν το σύστημα αναγνώ-
ρισης κόπωσης «Fatigue Detection» αναγνωρίσει αυτή τη μη φυσιολογική συμπε-
ριφορά οδήγησης, σάς προτείνει με ένα σήμα να κάνετε διάλειμμα.¹⁾ Β

03 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City 
Emergency Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω αισθη-
τήρων τον χώρο εμπρός από το όχημα. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν πεζοί στο 
οδόστρωμα ενημερώνει εγκαίρως τον οδηγό1) με οπτικά και ακουστικά σήματα ή 
και φρενάροντας κοφτά το όχημα ή ακόμη και ακινητοποιώντας το, αν χρειαστεί.¹⁾

Β

02 Το προληπτικό σύστημα προστασίας επιβατών «Pre-Crash» μπορεί σε κατα-
στάσεις με αυξημένη πιθανότητα ατυχήματος να τεντώσει τις μπροστινές ζώνες 
ασφαλείας και να κλείσει τα παράθυρα και τη συρόμενη οροφή μέχρι ένα διάκενο 
αυτόματα, για να βελτιστοποιήσει την απόδοση των αερόσακων.¹⁾ Π

01 Ακόμη και στενές θέσεις στάθμευσης δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς το  
σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Assist» κατευθύνει αυτόματα το Polo 
σας μέσα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης, ολοκληρώνει ανεπιτυχείς 
προσπάθειες στάθμευσης και επίσης ξεπαρκάρει από παράλληλες θέσεις στάθμευ-
σης.¹⁾ Εσείς αναλαμβάνετε το γκάζι, το φρένο και τον συμπλέκτη. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π



01

25Το Polo – R-Line

R-Line
Ο πιο σπορ τρόπος να φτάνετε στον προορισμό σας: το Polo R-Line από 

την Volkswagen R. Η δυναμική εξωτερική του εμφάνιση δηλώνει με την 

πρώτη ματιά ότι είναι ένας πραγματικός αθλητής. Την ίδια σπορ αίσθηση 

σάς χαρίζει αφού επιβιβαστείτε, καθώς το εντυπωσιακό εσωτερικό του 

επιβεβαιώνει ότι ακόμη και στο θέμα της ποιότητας είναι πολύ μπροστά.

01 Η έκδοση R-Line εντυπωσιάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό εξασφαλίζε-
ται προπαντός από τη μαύρη προστατευτική γρίλια του ψυγείου με λογότυπο «R-Line» 
και τους ειδικούς αεραγωγούς. Η υπογραφή C σε γυαλιστερό μαύρο χαρίζει πρόσθε-
τη έκφραση στον σπορ χαρακτήρα του, που συμπληρώνεται με στιλ γεμάτο αυτο-
πεποίθηση από το μαύρο πλαϊνό μαρσπιέ και την εντυπωσιακή γραμμή σχεδίασης 
με λογότυπο «R-Line» στις μπροστινές πλαϊνές γραμμές. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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27Το Polo – R-Line

03 Ενισχύστε την σπορ εμφάνιση με τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 17" 
«Bonneville»¹⁾ σε σχεδίαση 5 ακτίνων Υ. Τα ελαστικά σε μέγεθος 215/45 R 17 ολο-
κληρώνουν την εντυπωσιακή εμφάνιση.

02 Το Εξωτερικό Πακέτο R-Line¹⁾ ξεχωρίζει για το αθλητικό του στυλ, χάρη στον 
διαχύτη R-Line με καλύμματα χρωμίου, αλλά και με το πίσω σπόιλερ σε γυαλιστερό 
μαύρο.

1) Βασικός εξοπλισμός στην έκδοση R-Line.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π



05 06

04

29

04 Η σπορ ακτινοβολία πηγάζει από μέσα. Γι’ αυτό το Εσωτερικό Πακέτο R-Line 
– εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά – σάς προσφέρει όλα όσα τονίζουν τον
σπορ χαρακτήρα σας και στο εσωτερικό. Ο μαύρος ουρανός οροφής και ο εσωτε-
ρικός φωτισμός Ambiente χαρίζουν ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τα πεντάλ σε 
βουρτσισμένο χάλυβα και το σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με λογότυπο 
«R-Line» και διακοσμητικές ραφές, δίνετε επιπλέον πινελιές υψηλής ποιότητας. Π

05 Ολοκληρώστε τη δυναμική παρουσία σας με τα σπορ καθίσματα R-Line από 
ύφασμα/μικροΐνα με κεντημένο λογότυπο «R-Line» στις πλάτες των εμπρός καθι-
σμάτων και εντυπωσιακές διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Crystal. Π

06 Το κατώφλι εισόδου με λογότυπο «R-Line» χαρίζει στο Polo R-Line ακόμη πιο 
ιδιαίτερο στιλ. Π

Το Polo – R-LineΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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31Το Polo – Επιλογές εξατομίκευσης 

Έχει γούστο.
Το δικό σας. 

02 Το «Πακέτο Style» σάς προσφέρει εκτός από 
σπόρ εμφάνιση και ακόμη μεγαλύτερη άνεση. Τα σπορ 
καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση «Level» και τα 
πλευρικά στηρίγματα μέσης είναι ιδιαίτερα άνετα. Το 
πολυλειτουργικό τιμόνι, η λαβή του χειρόφρενου και η 
λαβή του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων σε δέρμα, σάς 
πείθουν με την ευχάριστη αίσθηση αφής για την υψη-
λή ποιότητα των υλικών. Την εντυπωσιακή εμφάνιση 
ολοκληρώνουν ο ουρανός οροφής, τα πατάκια μπρο-
στά και πίσω καθώς και τα γυαλιστερά διακοσμητικά 
στοιχεία. Π

01 Οι ζάντες αλουμινίου 16" «Sebring» με πέντε  
διπλές ακτίνες, αντί για το συνηθισμένο γυαλιστερό 
ασημί χρώμα, έχουν επιφάνεια σε μαύρη απόχρωση. 
Έτσι αποπνέουν δυναμισμό και αυτοπεποίθηση. Η 
σπορ εμφάνιση τονίζεται ακόμη περισσότερο από τη 
διάμετρο των ζαντών. Π

Το Polo προσανατολίζεται προς εσάς, ήδη πριν καθίσετε 

για πρώτη φορά στο τιμόνι. Eξατομικεύστε το με τις  

πιο διαφορετικές εκδόσεις και επιλογές εξοπλισμού και 

φτιάξτε από το Polo το δικό σας Polo.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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33Το Polo – Επιλογές εξατομίκευσης 

03 Με το Πακέτο Dekor δίνετε περισσότερο χρώμα στο εσωτερικό του Polo. 
Για τα διακοσμητικά στοιχεία διατίθεται εναλλακτικά τo χρώμα Πορτοκαλί 
Energetic. Και για να επιτυγχάνεται σε όλο το εσωτερικό ελκυστική ατμόσφαιρα, 
στην έκδοση Highline δυο λεπτές γραμμές σε χρώμα πορτοκαλί διακοσμούν τις 
επενδύσεις «Tracks 2» των εμπρός καθισμάτων. Π

04 Το Roof Pack κάνει το Polo σας να ξεχωρίζει με τη μαύρη οροφή και τα  
κελύφη εξωτερικού καθρέφτη με τη μαύρη βαφή. Τονίζεται με τα σκούρα πίσω  
παράθυρα που περιλαμβάνονται επίσης στο πακέτο. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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35Το Polo – Εκδόσεις εξοπλισμού

Τρεις επιλογές για
να διαλέξετε σωστά.
Το Polo διαθέτει 3 εναλλακτικές εκδόσεις που σίγουρα θα καλύψουν  

τις προσδοκίες σας: Highline, Comfortline και Trendline. Όποια και αν 

επιλέξετε, έχετε εξασφαλισμένη υψηλή ποιότητα και αξία. 

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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01 Η έκδοση Highline σάς καλομαθαίνει με την υψηλή άνεση και πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό. Διαθέτει τον κρυ-
φό φωτισμό για ευχάριστη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό, το κεντρικό υποβραχιόνιο μπροστά και το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι για υψηλή 
άνεση και πρακτικότητα, και το σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης. H

Highline

Το Polo – Εκδόσεις εξοπλισμούΚατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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02 Στην έκδοση Comfortline θα αισθανθείτε αμέσως ευχάριστα. Τα όργανα επενδυμένα με τα ματ διακοσμητικά 
στοιχεία Γκρι Limestone ή Ασημί Silk και τα καθίσματα στο σχέδιο «Slash» σε Μαύρο ή Aqua Graphite χαρίζουν 
στο εσωτερικό ένα μοναδικό περιβάλλον. Για τον σωστό ήχο σε κάθε διαδρομή και τις σωστές συνθήκες κλιμα-
τισμού σε κάθε εποχή, φροντίζουν το ηχοσύστημα «Composition Colour» και το σύστημα κλιματισμού. Μέσω 
του δερμάτινου πολυλειτουργικού τιμονιού επιλέγετε με το πάτημα ενός κουμπιού τους αγαπημένους σας ραδι-
οφωνικούς σταθμούς. Επαρκή αποθηκευτικό χώρο για ογκώδη αντικείμενα προσφέρει το ευρύχωρο και επίπε-
δο δάπεδο χώρου αποσκευών. C

Το Polo – Εκδόσεις εξοπλισμού

Comfortline

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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41Το Polo – Εκδόσεις εξοπλισμού

03 Εντυπωσιάζει ήδη από τον βασικό εξοπλισμό: Η έκδοση Trendline διακρίνεται με τα ματ διακοσμητικά στοιχεία σε Μαύρο Deep και τις 
επενδύσεις καθισμάτων «Basket» από ύφασμα. Τα ντεκόρ και οι επενδύσεις φέρνουν τη σπορ εμφάνιση στο εσωτερικό. Η ασφάλειά σας έχει 
όμως πάντα προτεραιότητα: Εδώ το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City Εmergency Braking και λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών, μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση κρίσιμων αποστάσεων και στη μείωση της απαιτούμενης απόστασης πέδησης.¹⁾ 
Επιπλέον, ο αερόσακος κεφαλής εξασφαλίζει στους επιβάτες μπροστά και πίσω αυξημένη προστασία σε κρίσιμες περιστάσεις. Β

Trendline

1) Εντός των ορίων του συστήματος.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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08 Οι λωρίδες μαρσπιέ από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο με επιγραφή Polo δεν 
προστατεύουν μόνο την περιοχή επιβίβασης που καταπονείται έντονα, αλλά είναι
και οπτικά ένα γνήσιο χαρακτηριστικό. Ένα σετ αποτελείται από δύο λωρίδες για 
τις μπροστινές περιοχές επιβίβασης. Π

07 Η ανθεκτική μεμβράνη λωρίδας μαρσπιέ σε μαύρο/ασημί προστατεύει τη 
βαφή των μαρσπιέ των θυρών που καταπονούνται έντονα στην περιοχή επιβίβα-
σης από γρατσουνιές και ζημιές. Έχει ακριβείς διαστάσεις και κολλιέται εύκολα. 
Ένα σετ αποτελείται από τέσσερα τεμάχια. Π

09 Είτε πρόκειται για ρυμουλκούμενο σκάφος, τροχόσπιτο ή πρόσθετο αποθηκευ-
τικό χώρο – για να μεταφέρετε ένα ρυμουλκούμενο, χρειάζεστε κοτσαδόρο σταθερό 
(βλέπε εικ.) ή αποσπώμενο. Το ηλεκτρικό σετ τοποθέτησης 13 επαφών διασφαλίζει 
την ηλεκτρική παροχή και έτσι επιτρέπει τη λειτουργία ενός ρυμουλκούμενου και 
υποστηρίζει το σύστημα αυτόματης στάθμευσης και την ευστάθεια του συρμού.

Π

10 Οι λασπωτήρες διατίθενται τόσο για εμπρός όσο 
και για πίσω και προστατεύουν το κάτω μέρος του 
οχήματος, τα πλαϊνά μαρσπιέ καθώς και τις πόρτες 
από φθορές και ακαθαρσίες. Επίσης, μειώνουν τα  
επικίνδυνα χτυπήματα από πέτρες και τις πιτσιλιές  
νερού. Π

11 Τα τέσσερα καλύμματα βαλβίδων με το λογότυπο 
Volkswagen προστατεύουν τη βαλβίδα από σκόνη, 
ακαθαρσίες και υγρασία. Κατάλληλα για βαλβίδες
αλουμινίου και για ελαστικές/μεταλλικές βαλβίδες. 
Ένα σετ αποτελείται από τέσσερα καλύμματα. Π

06 Αυτά τα εντυπωσιακά καλύμματα πεντάλ από ματ ανοξείδωτο χάλυβα το-
ποθετούνται εύκολα και ενθουσιάζουν με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή τους, 
ενώ η αντιολισθητική τους επίστρωση εγγυάται τέλεια πρόσφυση. Διατίθενται 
για μηχανικό και αυτόματο κιβώτιο DSG. Π

Το Polo – Αξεσουάρ Volkswagen

Κάθε Polo είναι άριστα προετοιμασμένο για όλες τις προκλήσεις του δρόμου. Με τα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen μπορείτε  

να το διαμορφώσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες. Την πλήρη γκάμα αξεσουάρ μπορείτε να τη δείτε στο έντυπο  

«Κατάλογος Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen» στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Volkswagen.¹⁾

Αξεσουάρ Volkswagen 

01 Δεν είναι μόνο όμορφο, είναι και αποτελεσματικό: 
Με την κομψή, σπορ εμφάνισή του, το πίσω σπόιλερ 
αναβαθμίζει το πίσω μέρος και βελτιώνει ταυτόχρονα 
την αεροδυναμική. Είναι ασταρωμένο και μπορεί να 
βαφεί στο χρώμα του οχήματος. Με την ελκυστική 
καθώς και πρακτική προστατευτική λωρίδα με εμφά-
νιση χρωμίου για το πίσω καπό μπορείτε να χαρίσετε
μια πολύ πιο δυναμική εμφάνιση στο Polo σας. Π

02 Η διαφανής προστατευτική μεμβράνη για το  
κατώφλι φόρτωσης προστατεύει από φθορές κατά  
τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Π

03 Η προστατευτική μεμβράνη για το κατώφλι φόρ-
τωσης σε εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα αναδεικνύει 
οπτικά το πίσω μέρος και προστατεύει από φθορές 
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Π

04 Τα πίσω φώτα LED «Black Line» σε αποκλειστικό 
σκούρο σχέδιο χαρίζουν ιδιαίτερα σπορ εμφάνιση. Π

1) Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.

Τα αξεσουάρ της Volkswagen κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να  
επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen.

05 Τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών σε 
μαύρο gloss χρώμα χαρίζουν στο όχημα μια υψηλής 
ποιότητας εμφάνιση. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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18 Οι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και κα-
τάλληλοι για πλυντήρια οχημάτων ανεμοθώρακες στε-
ρεώνονται εύκολα και απλά στα παράθυρα και είναι 
κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανακυκλώσι-
μο ακρυλικό γυαλί. Π

17 Έτσι η ιστιοσανίδα σας φτάνει προστατευμένη 
στον προορισμό: Μέσω της βάσης για σανίδες σερφ 
με ειδική ελαστική επένδυση και μια ειδική προστασία 
καουτσούκ για τους μεταλλικούς σφιγκτήρες στους 
ιμάντες σύσφιξης η μεταφορά γίνεται με ιδιαίτερη 
προστασία. Ενδείκνυται για ιστιοσανίδα με ιστό δυο 
τμημάτων. Π

16 Η βάση καγιάκ έχει σχεδιαστεί ειδικά για καγιάκ 
έως 70 κιλά και ταιριάζει ακριβώς στο σχήμα των
καγιάκ. Τέσσερα μετακινούμενα ελαστικά στηρίγματα 
ασφαλίζουν το καγιάκ κατά τη μεταφορά. Ιδιαίτερα 
ανθεκτικοί ιμάντες διασφαλίζουν την καλή στερέωση 
του καγιάκ. Π

15 Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής¹⁾ από πλαστικό υψηλής ποιότητας κλειδώνει 
και διαθέτει εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής χάρη στους πρακτικούς 
ταχυσυνδέσμους της. Η μπαγκαζιέρα ανοίγει από την πλευρά του οδηγού και του 
συνοδηγού και χάρη στην ιδιαίτερα μεγάλη γωνία ανοίγματος, μπορείτε να την 
φορτώσετε και να την εκφορτώσετε με μεγάλη ευκολία. Οι μπαγκαζιέρες οροφής 
έχουν χωρητικότητα 340 και 460 λίτρων. Π

Το Polo – Αξεσουάρ Volkswagen

1)  Σε οχήματα με κεραία-ράβδο, ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος 
και το μήκος της κεραίας, ενδέχεται να εφάπτεται η κεραία στην  
μπαγκαζιέρα οροφής. Αν χρειάζεται, η κεραία μπορεί να ξεβιδωθεί.  
Ανάλογα με τη διαμόρφωση του οχήματος ή την επιλογή του μοντέ-
λου, λόγω διαφορετικών αναλογιών μήκους μεταξύ της μπαγκαζιέρας 
οροφής και του οχήματος, μπορεί να προκληθεί σύγκρουση όταν το 
πίσω καπό είναι ανοιχτό.

14 Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων καθώς 
στερεώνεται σταθερά στην οροφή του Polo. Οι βάσεις πλαισίου και η ράγα τροχών 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συγκρατούν αυτόματα το ποδήλατο στη σωστή 
θέση. Το καινοτόμο περιστροφικό κουμπί περιορισμού ροπής στρέψης διασφαλίζει 
ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την ομοιόμορ-
φη κατανομή πίεσης και για την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου η βάση 
πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά αφρώδη στοιχεία. Η βάση ποδηλάτου έχει δοκι-
μαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Plus. Π

13 Με τη βάση πέδιλων σκι και Snowboard «Komfort» μπορείτε να μεταφέρετε άνετα και με ασφάλεια έως έξι 
ζευγάρια πέδιλων σκι και τέσσερα Snowboard. Το ελαφρύ σύστημα από ανοδιωμένο αλουμίνιο μπορεί να φορ-
τώνεται και να εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης. Και χάρη στα μεγάλα πλήκτρα 
ανοίγματος, το άνοιγμα είναι εύκολο ακόμη και με χοντρά γάντια. Η βάση διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος. Π

12 Οι γνήσιες μπάρες οροφής Volkswagen είναι η βάση του συστήματος για όλες τις πρόσθετες κατασκευές. Οι 
μπάρες οροφής, κατασκευασμένες σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές City-Crash-Plus της Volkswagen, 
έχουν αεροδυναμικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου στο οποίο μπορούν να στερεωθούν βάσεις ιστιοσανί-
δων, ποδηλάτων, πέδιλων σκι ή οι πρακτικές μπαγκαζιέρες οροφής. Οι μπάρες οροφής είναι πλήρως προσυναρ-
μολογημένες, τοποθετούνται εύκολα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες στην οροφή του Polo και διαθέτουν 
κλείδωμα κατά της κλοπής. Το αεροδυναμικό προφίλ με ανάγλυφη επιφάνεια συναρμολογείται εύκολα και ελα-
χιστοποιεί τους θορύβους του ανέμου. Παράδοση με δυναμόκλειδο. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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28 Με τα γνήσια Volkswagen πατάκια παντός και-
ρού οι ακαθαρσίες και η υγρασία δεν μπορούν να 
επηρεάσουν πλέον το Polo σας. Έχουν τέλεια εφαρμο-
γή, είναι αντιολισθητικά και ξεπλένονται εύκολα. Επί-
σης, τα πατάκια είναι ανακυκλώσιμα 100%, πολύ αν-
θεκτικά και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα πατάκια 
παντός καιρού χάρη στο υλικό τους έχουν πολύ μικρό-
τερο βάρος από τα συνήθη πατάκια. Ένα σετ αποτε-
λείται από τέσσερα πατάκια, για τον μπροστινό και 
τον πίσω χώρο ποδιών. Π

27 Τα υφασμάτινα πατάκια «Optimat» με επιγραφή 
Polo συνδυάζουν τις ιδιότητες που έχουν τα ελαστικά 
πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει τα υφα-
σμάτινα πατάκια. Το περιμετρικό χείλος που διαθέ-
τουν αυτά τα πατάκια διαστάσεων ακριβείας, συλλέ-
γει με ασφάλεια τους ρύπους και την υγρασία. Π

24 Με το ακριβώς προσαρμοσμένο αντιολισθητικό 
ένθετο χώρου αποσκευών προστατεύετε τον χώρο 
αποσκευών από ακαθαρσίες και υγρασία. Όταν δεν 
χρησιμοποιείται, μπορεί να τυλιχτεί και να αποθηκευ-
θεί εύκολα χωρίς να πιάνει χώρο. Διατίθεται για το 
Polo με μεταβλητό και βαθύ δάπεδο φόρτωσης. Π

25 Η ψηλή λεκάνη χώρου αποσκευών με επιγραφή 
Polo είναι ιδιαίτερα γερή και εφαρμόζει απόλυτα. Ένα 
ψηλό χείλος προστατεύει τον χώρο αποσκευών από 
ρύπους. Π

26 Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή Polo 
είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και με διαστάσεις που ταιριά-
ζουν ακριβώς στο Polo. Το περιμετρικό χειλος ύψους 
περ. 4 cm προστατεύει τον χώρο αποσκευών από 
ακαθαρσίες ενώ η ειδική μορφή του πατώματος περι-
ορίζει την ολίσθηση των αποσκευών. Διατίθεται για 
το Polo με μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης.¹⁾ Π

Το Polo – Αξεσουάρ Volkswagen

29 Τα γνήσια υφασμάτινα πατάκια «Premium» από 
υψηλής ποιότητας βελούδο, που δεν τσαλακώνει, με 
επιγραφή Polo αποτελούν ένα οπτικό κορυφαίο χαρα-
κτηριστικό και συμβάλλουν στην προστασία του εσω-
τερικού του αυτοκινήτου σας. Η εύκολη στερέωση 
μέσω του συστήματος στερέωσης 2 σημείων μπροστά 
δεν επιτρέπει στα πατάκια να ολισθαίνουν και να πε-
ριστρέφονται. Π

1)  Διασφαλίστε ότι η φόρτωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις  
προδιαγραφές. 

23 Απολαύστε γεμάτο ήχο με το ηχοσύστημα 
Soundsystem από τα Αξεσουάρ Volkswagen. Το σύ-
στημα αποτελείται από έναν ενισχυτή με ενσωματωμέ-
νο Digital Sound Processor με συνολική ισχύ 300 Watt 
Sinus/480 Watt μουσική και ένα ισχυρό Subwoofer. 
Εκτός από την απόλαυση της μουσικής σε εξαιρετικά 
υψηλό επίπεδο, εντυπωσιάζουν οι ρυθμίσεις ήχου  

19 | 20 Μεταφέρετε τα ποδήλατά σας άνετα και με ασφάλεια με τη νέα βάση ποδηλάτων «Premium». Μεταφέ-
ρει δυο ποδήλατα ή E-bike και το καινοτόμο σύστημα στερέωσης τα κάνει όλα εύκολα για εσάς. Διότι με την 
αναδίπλωση προς τα επάνω του μπράτσου της βάσης, η βάση ποδηλάτων σταθεροποιείται αυτόματα στη σφαι-
ρική κεφαλή και έτσι είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Οι αφαιρούμενοι αποστάτες με αντικλεπτική προστασία, 
την καθιστούν ιδιαίτερα φιλική στον χειρισμό. Μέσω του πεντάλ, η βάση μπορεί χάρη στη μεγάλη γωνία αναδί-
πλωσης των 90° να αναδιπλωθεί πολύ βολικά προς τα κάτω, έτσι ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
στον χώρο αποσκευών ακόμη και σε αυτοκίνητα με μεγάλο πίσω καπό. Προαιρετικά διατίθεται μια τσάντα με-
ταφοράς της βάσης καθώς και μια ράγα φόρτωσης για εύκολη φόρτωση βαρέων ποδηλάτων. Π

21 Η ηλιοπροστασία για το πίσω παρμπρίζ, τα πίσω τζάμια θυρών και τα πίσω πλαϊνά τζάμια μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και ως θερμομόνωση, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η κυκλοφοριακή ασφάλεια. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και με κλειστό και με ανοιχτό παράθυρο. Π

22 Χάρη στο κουτί διατήρησης της θερμοκρασίας θα 
έχετε σε κάθε διαδρομή τα φαγητά σας στη σωστή 
θερμοκρασία. Μπορεί να μεταφέρει όρθιες φιάλες 2lt 
στο κουτί χωρητικότητας 25lt. Π

ειδικά για το αυτοκίνητο και τον οδηγό, τα οποία πρέ-
πει να προγραμματιστούν κατά την αγορά και σύμ-
φωνα με τον εκάστοτε εξοπλισμό του αυτο κινήτου. 
Το σύστημα συνδέεται με τα ηχεία του αυτοκινήτου 
και είναι τοποθετημένο στην υποδοχή της ρεζέρβας. 
Για αυτοκίνητα με ρεζέρβα, το ηχοσύστημα τοποθε-
τείται επίσης μέσα στον χώρο αποσκευών και στερε-
ώνεται με συνδέσμους Velcro. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
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37 Το παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT με αφαιρούμενη πλάτη. Τα παιδιά με βάρος  
15 έως 36 κιλά (περ. 3 έως 12 ετών) ετακινούνται με το αυτοκίνητο με ασφάλεια 
και άνεση χάρη στο καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο στήριγμα ύπνου, καθώς και στις ξεχω-
ριστές δυνατότητες ρύθμισης ύψους και κλίσης. Η στερέωση του καθίσματος γίνε-
ται στα σημεία στερέωσης ISOFIX του αυτοκινήτου. Το παιδί προσδένεται με μια 
ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Για πληροφορίες σχετικά με την πλήρη γκάμα 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service 
Volkswagen. Πρόσθετη προστασία για τα ευαίσθητα καθίσματα προσφέρει το 
αντιολισθητικό προστατευτικό καθίσματος που καθαρίζεται εύκολα και διαθέτει 
πρακτικές διχτυωτές θήκες. Π

 1)  Το πτυσσόμενο τραπεζάκι με τη θήκη αναψυκτικών θα πρέπει να είναι κλειστό κατά τη διαδρομή, εάν κάθε-
ται κάποιος επιβάτης στο πίσω κάθισμα.

2) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν δεν υπάρχει επιβάτης στο πίσω κάθισμα.

Το Polo – Αξεσουάρ Volkswagen

30–35 Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο: Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης 
που αποτελείται από διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα και 
συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και εργονομικό εσωτερικό. Επίσης, οι επιβάτες 
στην πίσω σειρά καθισμάτων μπορούν να πιάσουν και να χρησιμοποιήσουν εύκολα 
σημαντικά αντικείμενα. Το σύστημα αποτελείται από ένα βασικό στοιχείο, το οποίο 
στερεώνεται ανάμεσα στις μπάρες των προσκεφάλων των μπροστινών καθισμά-
των, από μια βάση για action camera και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα 
στοιχεία. Αυτά περιλαμβάνουν για παράδειγμα μια φορητή κρεμάστρα ρούχων¹⁾, 
ένα ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες²⁾, περιστρεφόμενες βάσεις για τάμπλετ για 
μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών ή ένα ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι με 
ποτηροθήκες²⁾. Έτσι τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γίνονται μια 
πραγματική απόλαυση ανέσεων! Μια βάση, πολλές δυνατότητες: όλα τα στοιχεία 
στερεώνονται στο βασικό στοιχείο και ανταλλάσσονται ευέλικτα μεταξύ τους. Π

36 Με το φορητό σετ εσπρέσο έχετε πάντα το μικρό σας Cafe μαζί σας στο αυτο-
κίνητο. Η μηχανή συνδέεται στην πρίζα 12 V που υπάρχει στο εσωτερικό του αυτο-
κινήτου. Στο σετ περιλαμβάνονται δύο ανθεκτικά στη θραύση φλιτζάνια εσπρέσο, 
μια πετσέτα φαγητού, 25 φακελάκια εσπρέσο, καθώς και μια κομψή και πρακτική 
θήκη για το σετ. Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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07   Το μπλε t-shirt φέρει το νέο λογότυπο Volkswagen 
μπροστά με διαφορετική απόχρωση και πραγματο-
ποιεί μια σαφή αλλά και διακριτική δήλωση. Π

08   Η μπλε μακρυμάνικη μπλούζα εκφράζει τον εν-
θουσιασμό σας για τη Volkswagen καθώς και το δικό 
σας στιλ. Μπροστά είναι τυπωμένο το νέο λογότυπο 
Volkswagen με διαφορετική απόχρωση. Π

09   Προφυλαχθείτε από το κρύο! Αλλά με στιλ. Αυτό 
το σκούρο μπλε σκουφάκι σε στιλ New Volkswagen 
έχει χαρακτηριστική σχεδίαση. Χαρακτηριστική λεπτο-
μέρεια είναι η ετικέτα σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα με το 
λογότυπο Volkswagen στο ρεβέρ. Π

10   Τα μαύρα unisex γυαλιά ηλίου με τη χαρακτηρι-
στική λευκή επιγραφή Volkswagen στους βραχίονες, 
δεν εμποδίζουν μόνο τον ήλιο από το να σας τυφλώ-
νει, αλλά εξαφανίζουν και τις ενοχλητικές αντανακλά-
σεις με τους polarized φακούς τους. Επιπλέον,  
προσφέρουν στα μάτια σας 100% προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία. Π

11   Με την πετσέτα από μικροΐνες καθαρίζετε γρήγο-
ρα και αξιόπιστα, χωρίς απορρυπαντικά, τα δακτυλικά 
αποτυπώματα και τις λοιπές βρομιές από τις οθόνες 
αφής και από τις γυαλιστερές επιφάνειες. Η πετσέτα 
είναι ανθεκτική, πλένεται και φέρει το λογότυπο 
Volkswagen. Π

Volkswagen Lifestyle

1)  Οδηγία: Μετά τη χρήση του κυπέλλου θερμός μπορεί να παραμείνει 
λίγο υγρό στο καπάκι. Αυτό το υγρό μπορεί να διαρρεύσει όταν το 
δοχείο θερμός έχει κλίση, και γι’ αυτό προτείνουμε να πίνετε την  
τελευταία γουλιά όταν είναι κλειστό.

Ζητείστε πληροφορίες για την πλήρη γκάμα των Αξεσουάρ Volkswagen 
Lifestyle από τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service 
Volkswagen.

01   Μια στενή τσάντα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο, 
ανθεκτικό κουτί με απλές κινήσεις – και αντίστροφα. 
Το ελαφρύ, ανθρακί αναδιπλούμενο κουτί με το λογό-
τυπο Volkswagen μπορεί να χωρέσει έως και 30 κιλά, 
είναι εύκολο στον χειρισμό του και στη φροντίδα του. 
Το υλικό δεν σκίζεται εύκολα, απωθεί το νερό και δεν 
λερώνεται εύκολα. Π

02   Πρωτότυπη και πρακτική, η στρογγυλή πετσέτα 
χεριών από υψηλής ποιότητας βαμβακερό είναι απα-
λή, παχιά και απορροφητική. Μπορείτε να τη χρησι-
μοποιήσετε ως πετσέτα παραλίας και μπάνιου, ως  
χαλί ή ακόμη και ως επιφάνεια για πικνίκ. Το νέο λο-
γότυπο Volkswagen είναι υφασμένο σε ολόκληρη την 
επιφάνεια. Π

03   Αυτή η πτυσσόμενη ομπρέλα που σχεδιάστηκε 
από τη Volkswagen Design είναι εύκολη και άνετη 
στον χειρισμό και είναι εξοπλισμένη για να σας προ-
στατεύει αποτελεσματικά από την βροχή. Διαθέτει 
πολυεστερική επένδυση με επεξεργασία Teflon®, αυ-
τόματο άνοιγμα/κλείσιμο, ακτίνες από υαλοβάμβακα/
αλουμίνιο, μεταλλικό σκελετό 3 τμημάτων και πλαστι-
κή λαβή. Ξεχωριστή λεπτομέρεια είναι η χάραξη του 
λογοτύπου και η επιγραφή Volkswagen στη λαβή. Π

04   Καφές στο χέρι με εμφάνιση Volkswagen! Σκούρο 
μπλε θερμός¹⁾ με διπλό τοίχωμα και κενό αέρος, που 
διατηρεί τα υγρά στη αρχική θερμοκρασία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, είτε είναι ζεστά είτε κρύα! Ιδιαίτε-
ρη αισθητική λεπτομέρεια της απλής και λεπτής κού-
πας αποτελεί ο κομψός χρωματικός συνδυασμός της 
σκούρας μπλε επιφάνειας με τον μαύρο δακτύλιο και 
το ασημί καπάκι. Π

05 | 06   Με το ρολόι χειρός Volkswagen, θα είναι 
ακόμη πιο ευχάριστο το να βλέπετε την ώρα. Η κομψή 
επίπεδη κάσα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα ψηφία και 
η ένδειξη ημερομηνίας με τα χαρακτηριστική γραμμα-
τοσειρά Volkswagen βρίσκονται στον πυρήνα και των 
δύο ρολογιών. Τα λουράκια είναι δερμάτινα και στο 
καντράν υπάρχει το λογότυπο Volkswagen. Π

Βασικός εξοπλισμός σειράς/Comfortline Β Σειρά στην Highline H Ειδικός εξοπλισμός Π
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53Το Polo – Επενδύσεις και χρώματα

10 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π

11 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β

12 Κόκκινο Flash απλό χρώμα D8 Π

13 Μπλε Reef μεταλλικό χρώμα 0A Π

14 Πορτοκαλί Energetic μεταλλικό χρώμα 4M Π

15 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π

16 Γκρι Limestone μεταλλικό χρώμα Z1 Π

17 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π

Επενδύσεις  
και χρώματα

01 Υφασμάτινη επένδυση «Basket» Μαύρο Titan EL Β

02 Υφασμάτινη επένδυση «Slash» Μαύρο Titan/Ceramique EL C

03 Υφασμάτινη επένδυση «Slash» Aqua Graphite EN Π

04 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2» Μαύρο Titan/Ceramique FJ H

05 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2» Ceramique/Aqua Graphite FK Π

06 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2»¹⁾ Μαύρο Titan/Πορτοκαλί Energetic KY Π

07 Επένδυση σε μικροΐνα «ArtVelours» Μαύρο Titan EL Π

08 Υφασμάτινη επένδυση «Level»²⁾ Μαύρο Titan/Γκρι Pale GF Π

09  Επένδυση σε ύφασμα/μικροΐνα «Carbon Flag/ArtVelours»³⁾ Μαύρο/Γκρι Flint/Μαύρο Titan OK Π

 1) Διατίθεται μόνο στο πακέτο Dekor της έκδοσης Highline.
2) Διατίθεται μόνο στην εκδοση R-Line.
3) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το εσωτερικό πακέτο R-Line

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική 
ομορφιά των χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται το βασικό κάθι-
σμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα από τα καθίσματα του προαιρετικού  
εξοπλισμού.

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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55Το Polo – Ελαστικά Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,7 και 5,1. Εκπομπές CO₂ σε g/km (WLTP): μεικτός κύκλος μεταξύ 97 και 116.
Βασικός εξοπλισμός/έκδοση Trendline Β Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Ζάντες

01 Ζάντα από ατσάλι 15" με διακοσμητικό καπάκι τροχού Β

02 Ζάντα ελαφρού κράματος 15" «Seyne» C

03 Ζάντα ελαφρού κράματος 16" «Torsby» H

04 Ζάντα ελαφρού κράματος 17" «Bonneville», Volkswagen R.¹⁾ Π

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.

1) Βασικός εξοπλισμός για την έκδοση R-Line.
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Καλώς ήλθατε
στον κόσμο
της Volkswagen.

Το Polo – Configurator και Service

παιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της Volkswagen 
Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές σας δίνουν 
συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα ξεπεράσετε 
με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πο-
λύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 
ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολογική εκπαίδευ-
ση, με την οποία μαθαίνετε να εξοικονομείτε αποτε-
λεσματικά καύσιμα με μια μικρή μεταβολή του τρόπου 
οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ οδήγη-
ση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που 
εκπροσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. 
Φροντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συ-
νεπώς που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε 
μαζί σας.

Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. 
Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο 
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα 
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε 
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα 
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακα-
λύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε 
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή 
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμ-
βάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Δια-
δρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά 
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμά-
στε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια 
εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον πε-
ρίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προ-
τάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt είναι 
ανοικτός για σας.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, 
καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε στις εκ-

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

Ο εύκολος δρόμος για
το αυτοκίνητο των ονείρων σας.

Διαλέξτε το μοντέλο που σας ταιριάζει καλύτερα και 
επιλέξτε μεταξύ διάφορων πακέτων εξοπλισμού, 
χρωμάτων, ζαντών και πολλών άλλων – πολύ εύκολα, 
online στη διεύθυνση www.volkswagen.gr. Έτσι, το 
Polo γίνεται το δικό σας Polo.

Με τον Online Configurator γίνεστε οι ίδιοι σχεδιαστές αυτοκινήτων. Με λίγα βήματα  

σχεδιάζετε το Volkswagen των ονείρων σας στο PC, το Tablet ή το Smartphone σας. 



1)  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη 
Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
στο We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης 
We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus, έχετε  
χρόνο 90 ημερών, μετά την παράδοση του οχήματος, για να καταχωρίσετε το όχημα 
μέσω της εφαρμογής «Volkswagen We Connect» (διατίθεται στο App Store και στο 
Google Play Store) και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για όλη τη συμφωνημένη δωρε-
άν διάρκεια. Η χρήση των κινητών online υπηρεσιών του We Connect πραγματοποιείται 
μέσω ενσωματωμένης σύνδεσης στο Internet. Οι σχετικές δαπάνες για τα δεδομένα 
εντός Ευρώπης επιβαρύνουν τη Volkswagen AG στο πλαίσιο της κάλυψης δικτύου με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες Streaming & Internet, καθώς και των μεμονωμένων In-Car App. 
Για τη χρήση των υπηρεσιών Streaming & Internet, των μεμονωμένων In-Car App και του 
WiFi Hotspot, τα πακέτα δεδομένων με χρέωση μπορούν να ληφθούν από τον εξωτερικό 
συνεργάτη κινητής Cubic Telecom και να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη δικτύου σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες για τους όρους, τις τιμές και τις υποστηριζόμε-
νες χώρες θα βρείτε στη διεύθυνση https://vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, η χρήση 
διαδικτυακού ραδιοφώνου και Streaming μέσων είναι δυνατή με τη χρήση μιας φορητής 
τερματικής συσκευής (π.χ. smartphone) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητό σημείο 
πρόσβασης WiFi. Σε αυτήν την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες 
μόνο με ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας που υπάρχει ήδη ή που θα συνάψετε με τον 
πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εντός της περιοχής κάλυψης του εκά-
στοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής δεδομένων από το διαδίκτυο 
ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις, ανάλογα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο 
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιδίως σε περίπτωση χρήσης στο εξωτερικό (π.χ.  
τέλη περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect, χρειάζεται ένα 
smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με  
επιλογή δεδομένων σε υφιστάμενη ή μεμονωμένη σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ 
εσάς και του παρόχου σας. Η διαθεσιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών We Connect 
και We Connect Plus, όπως περιγράφονται στα πακέτα, ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις του περιεχομένου κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή σε προσαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
τρέξτε στη διεύθυνση www.connect.volkswagen-we.com ή απευθυνθείτε στον συνεργάτη 
σας της Volkswagen. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρεώσεων κινητής τηλεφω-
νίας, απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο συνεργάζεστε. 

Το Polo
015.1220.59.72
Έκδοση: Δεκέμβριος 2020
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών

www.volkswagen.gr

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις 
μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01/09/2017, ορισμένα και-
νούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγ-
χου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018, η μέθοδος 
WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European 
Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές 
περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01.09.2018, ενδέχε-
ται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσό-
τερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση 
volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές 
NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου  
βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών 
WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC ανα-
φέρονται ως εύρη τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν 
αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα 
διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ (παρελκόμενα, δια-
στάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του οχήματος, όπως 
π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυασμό με τις  
καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επη-
ρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδό-
σεις ενός οχήματος. 'Eνας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων 
CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι διαθέ-
σιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο είναι εξοπλισμένα εν μέρει με στοιχεία 
προαιρετικού εξοπλισμού. Όλες οι αναφορές για στοιχεία εξοπλισμού και τεχνικά χαρακτη-
ριστικά βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και αντιστοιχούν στις 
γνώσεις που υπήρχαν τη στιγμή της εκτύπωσης. Για τις αποκλίσεις σε κάθε χώρα θα σας 
ενημερώσει ο αντιπρόσωπος Volkswagen. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών.  
Τα DSG® και TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων 
του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα σήμα 
δεν διαθέτει την ένδειξη ®, δεν συνάγεται ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν 
ή/και ότι αυτό το σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση 
της Volkswagen AG. 


