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05Το νέο Polo - Εξωτερικό

Απόλυτη προστασία.
Απόλυτη ομορφιά.
Το νέο 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 νέο 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 
γραμμές τονίζουν το πλάτος του. Οι προαιρετικοί 
νέας σχεδίασης προβολείς LED με φώτα ημέρας, 
 ολοκληρώνουν ιδανικά τη σπορ σχεδιαστική γλώσσα. 
Με δυο λόγια, στο νέο Polo η οδηγική απόλαυση 
 είναι εξασφαλισμένη. Β
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07

Εξωτερικό

02 Απέριττο στυλ, δυναμική εμφάνιση: Η τοξοειδής 
γραμμή σχεδίασης «tornado» ξεκινά από τα εμπρός 
φτερά και διασχίζει τις δύο πλευρές του νέου Polo, 
καταλήγοντας να δεσπόζει πάνω από την πόρτα του 
χώρου αποσκευών. Έτσι, δημιουργείται ένα ισχυρό 
περίγραμμα, που εκπέμπει έναν μοντέρνο δυναμισμό. 
Στη χαρακτηριστική εμφάνιση περιλαμβάνονται επί-
σης, εκτός από τους νέους προβολείς, τα φώτα ημέ-
ρας LED με αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και 
τα φώτα πινακίδας κυκλοφορίας LED. Β

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

04 Οι νέοι προβολείς LED μπορούν να βελτιώσουν 
την ορατότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επί-
σης διακρίνονται για τον μεγάλο όγκο φωτισμού, τη 
μεγάλη διάρκεια ζωής, τη χαμηλή κατανάλωση ενέρ-
γειας ενώ διαθέτουν φως παρόμοιο με το φως της 
ημέρας. Στο νέο Polo τα φώτα ημέρας LED περιλαμ-
βάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Για τις εκδόσεις 
Comfortline και Highline μπορείτε να παραγγείλετε 
προβολείς LED και πίσω φώτα LED. Χάρη στον σχεδι-
ασμό τους, τα πίσω φώτα LED είναι ευδιάκριτα και 
πολύ μοντέρνα. Π

Το νέο Polo - Εξωτερικό
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Εξαιρετική εμφάνιση.
Εξαιρετική ορατότητα.
Με την προαιρετική πανοραμική ανακλινόμενη/συρόμενη ηλιοροφή 

έχετε ελεύθερη θέα προς τον ουρανό ενώ στο εσωτερικό εισέρχεται 

το φως του ήλιου και ευχάριστος καθαρός αέρας.
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11Το νέο Polo - Εσωτερικό και άνεση

Άνεση και στυλ
σε κάθε διαδρομή.
Το νέο Polo εξασφαλίζει απίστευτη ευεξία σε κάθε διαδρομή. Έτσι, η ορθοπεδική υποστήριξη 

μέσης, τα νέα διακοσμητικά στοιχεία και ο ευχάριστος ambient φωτισμός περιλαμβάνονται 

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 κρυφός φωτισμός Ambient δημιουρ-
γεί μια θετική ατμόσφαιρα που μπορεί να ενισχυθεί 
με τα γυαλιστερά διακοσμητικά στοιχεία σε διάφορα 
χρώματα, όπως π.χ. το Πορτοκαλί Energetic. Ο μεγά-
λος διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι και τα πόδια, για 
όλους τους επιβάτες, κάνει κάθε διαδρομή άνετη και 
ξεκούραστη. Και για να μην μένει το Smartphone σας 
από μπαταρία, μπορείτε να το φορτίζετε επαγωγικά 
όποτε θέλετε. Π

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

03 Απλά επιβιβαστείτε και ξεκινήστε χωρίς να πιάσετε 
το κλειδί. Χάρη στο σύστημα κλειδώματος και εκκί-
νησης «Keyless Access», αρκεί απλά να το έχετε μαζί 
σας. Π
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13

Το νέο 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 νέο Polo - Εσωτερικό και άνεση

01–03 Με τoν Ψηφιακό και Διαδραστικό Πίνακα Οργάνων Active Info Display απολαμβάνετε τα πλεονεκτήμα-
τα ενός πίνακα οργάνων που παρέχει πληροφορίες που δεν αφορούν μόνο την ταχύτητα ή τη στάθμη καυσίμου. 
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
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15Το νέο Polo - Συνδεσιμότητα
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Ευελιξία 
και δικτύωση.
Οτιδήποτε κι αν σκοπεύετε να κάνετε, με το Polo είστε ευέλικτοι και 

 ανεξάρτητοι. Διότι χάρη στα διαθέσιμα συστήματα Infotainment και τις 

mobile online υπηρεσίες Car-Net παραμένετε πάντοτε σε σύνδεση με 

όλα όσα είναι σημαντικά για σας.

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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(χωρίς εικ.) Με την εφαρμογή DoorBird³⁾ μέσω MirrorLink® μπορείτε να δείτε στην 
οθόνη του συστήματος Infotainment ποιος βρίσκεται μπροστά από την πόρτα του 
 σπιτιού σας ή ακόμη και να μιλήσετε με τους επισκέπτες σας. Με την τεχνολογία 
SmartHome, αν είστε καθ’ οδόν, ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας στους επισκέ-
πτες για να μπουν στο σπίτι, αν τύχει να καθυστερήσετε.¹⁾ Π

04 Κανένα μέσο δεν είναι πιο γρήγορο από το διαδίκτυο. Και αυτό μπορείτε επίσης να 
το χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας στο νέο Polo. Με την υπηρεσία «Online πληρο-
φορίες οδικής κυκλοφορίας» από το Car-Net «Guide & Inform» λαμβάνετε πληροφορί-
ες για την κυκλοφορία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αν ενεργοποιήσετε τη δυναμική 
καθοδήγηση στον προορισμό, υπολογίζετε, αν χρειάζεται, μια εναλλακτική διαδρομή 
για να μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας πιο γρήγορα και πιο εύκολα.²⁾ Π

 1)  Το Car-Net App-Connect διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα «Composition Media» ή το 
 σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media». Το Car-Net App-Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες 
MirrorLink®, Apple CarPlay™ και Android Auto™. Η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να δια-
φέρει ανάλογα με τη χώρα. Το Car-Net App-Connect υποστηρίζεται ήδη από πολλά κινητά τηλέφωνα και 
η Volkswagen συνεργάζεται στενά με μεγάλους κατασκευαστές Smartphone για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των τεχνολογιών του Car-Net App-Connect. Ενημερωμένες πληροφορίες για τη συμβατότητα νέων και 
ήδη υφιστάμενων στην αγορά κινητών τηλεφώνων βρίσκετε στην ιστοσελίδα 
www.volkswagen.de/mobiltelefon.

2)  Η χρήση των online υπηρεσιών για κινητές συσκευές Car-Net «Guide & Inform» είναι εφικτή μόνο με τον 
προαιρετικό εξοπλισμό «Discover Media». Επιπλέον χρειάζεστε μια κινητή τερματική συσκευή (π.χ. 
Smartphone) με δυνατότητα λειτουργίας ως κινητό σημείο πρόσβασης WLAN. Εναλλακτικά μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί το προαιρετικό CarStick και μια ξεχωριστή κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων. Οι υπηρεσίες 
Car-Net Guide & Inform είναι διαθέσιμες μόνο με ένα συμβόλαιο που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά 
ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύ-
ου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκά-
στοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο 
κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Λόγω του όγκου δεδομένων που προκύπτει στα πλαίσια της χρήσης των 
υπηρεσιών Car-Net Guide & Inform συνιστάται οπωσδήποτε η συμφωνία ενός παγίου κόστους δεδομένων 
με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας! Για τη χρήση του Car-Net Guide & Inform πρέπει να συναφθεί 
ξεχωριστό συμβόλαιο με την Volkswagen AG. Ο πελάτης έχει στη διάθεσή του χρόνο 90 ημέρες για την 
εγγραφή του αυτοκινήτου στη διεύθυνση www.volkswagen.com/car-net. Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 
Car-Net Guide & Inform μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη χώρα. Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέ-
σιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβο-
λές περιεχομένου. Περισσότερες πληροφορίες για το Car-Net «Guide & Inform» θα βρείτε στη διεύθυνση 
www.volkswagen.com/car-net και στον πλησιέστερο συνεργάτη της Volkswagen, πληροφορίες για τους 
όρους χρέωσης στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

3)  Το σύστημα βιντεοσκόπησης IP πόρτας DoorBird δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό και πρέπει 
να αποκτηθεί ξεχωριστά. Απαιτείται επίίσης η πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής DoorBird, από το 
Google Play Store.

Το διακοσμητικό στοιχείο Πορτοκαλί Energetic που εμφανίζεται στις σελίδες αυτές θα διατεθεί αργότερα. 
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen θα σας ενημερώσει σχετικά.

Το νέο Polo - Συνδεσιμότητα
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Συνδεσιμότητα

03 Θέλετε να βγείτε για φαγητό με συναδέλφους 
αφού σχολάσετε; Με την υπηρεσία Car-Net «Guide & 
Inform» «Online εισαγωγή προορισμών» μπορείτε να 
οργανώσετε το πρόγραμμά σας καλύτερα. Αναζητή-
στε στο Google Maps™ κατάλληλα εστιατόρια και 
 εισαγάγετε τις διευθύνσεις στο σύστημα ραδιοπλοή-
γησης του νέου σας Polo μέσω της πύλης Car-Net ή 
της εφαρμογής Car-Net App, ή αποθηκεύστε έως 
50 ειδικούς προορισμούς, όπως για παράδειγμα διευ-
θύνσεις φίλων και επαγγελματικών συνεργατών.²⁾ Π

02 Στο νέο Polo μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
iPhone σας, αφού πραγματοποιήσετε ζεύξη μέσω του 
Apple CarPlay™ με το σύστημα Infotainment. Έτσι 
μπορείτε να χειρίζεστε εφαρμογές όπως το Spotify, 
τους χάρτες, τα βιβλία και τη βιβλιοθήκη iTunes με 
την οθόνη αφής στο αυτοκίνητο. Επιπλέον, η φωνη-
τική βοηθός Siri σάς διαβάζει τα μηνύματά σας και 
εκτελεί τις φωνητικές εντολές σας.¹⁾ Π

01 Εάν διαθέτετε κινητό Smartphone Android 5.0 ή 
μεταγενέστερο, μπορείτε να το συνδέσετε με την 
οθόνη αφής του συστήματος Infotainment και να 
το χρησιμοποιήσετε, χάρη στο Android Auto™ της 
Google. Εφαρμογές όπως Spotify και WhatsApp είναι 
στη διάθεσή σας χωρίς να πρέπει να έχετε στα χέρια 
σας το κινητό τηλέφωνο. Η αποστολή SMS και η τηλε-
φωνία είναι πλέον πιο εύκολη, ενώ ο φωνητικός χει-
ρισμός Google Voice σάς βοηθά να συγκεντρώνεστε 
στην κυκλοφορία.¹⁾ Π

Με το νέο Polo βρίσκετε τώρα ακόμη πιο εύκολα σύνδεση. Συνδέστε το Smartphone σας 

απλά με το προαιρετικό σύστημα Infotainment και αμέσως μπορείτε να χρησιμοποιείτε 

 επιλεγμένες εφαρμογές ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σε συνδυασμό με τις 

mobile online υπηρεσίες Car-Net, το Διαδίκτυο είναι στη διάθεσή σας.
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19Το νέο Polo - Infotainment

01 Αν στόχος είναι η βέλτιστη διαδρομή, το σύστημα 
ραδιοπλοήγησης «Discover Media» σάς βοηθά να τη 
βρείτε και ταυτόχρονα να αποφύγετε μποτιλιαρίσματα. 
Εκτός από την έγχρωμη οθόνη TFT, διαθέτει εγκατε-
στημένους χάρτες για την Ευρώπη και μια οθόνη αφής 
με αισθητήρες εγγύτητας. Π

02 Το ηχοσύστημα «Composition Colour» με γυάλινη 
οθόνη οφής 6,5" (16,5 cm) είναι εξίσου εύκολο στον 
χειρισμό όπως το Smartphone σας. Διαθέτει υποδοχή 
καρτών SD και δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων 
MP3 και WMA. Β

03 Θέλετε μια μεγαλύτερη οθόνη και CD Player με 
δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων MP3 και WMA; 
Τότε το ηχοσύστημα «Composition Media» με οθόνη 
αφής 8" (20,3 cm) είναι ο κατάλληλος συνοδός στις δι-
αδρομές σας. Διαθέτει σύνδεση USB και για συσκευές 
Apple, μια υποδοχή καρτών SD καθώς και Bluetooth.

Π

04 Φορτίστε το κινητό σας τηλέφωνο στο αυτοκίνητο 
απλά και χωρίς καλώδια χάρη στην επαγωγική φόρτιση. 
Προϋπόθεση είναι το τηλέφωνό σας να υποστηρίζει 
το πρότυπο Qi. Π

(χωρίς εικ.) Καλό, καλύτερο, beats: Το στιλάτο λογό-
τυπο στο νέο Polo beats παραπέμπει στην ουσία του – 
το ηχοσύστημα «beats». Διαθέτει έναν 8-κάναλο ενι-
σχυτή για ηχεία πρίμων, μπάσων και ευρείας ζώνης 
και έχει συνολική ισχύ 300 Watt. Για γεμάτο ήχο περι-
μετρικά και τη σωστή ποσότητα μπάσων φροντίζει 
το ενσωματωμένο Subwoofer στον χώρο αποσκευών 
κάτω από το δάπεδο φόρτωσης και δίπλα από την 
εσοχή της ρεζέρβας. Β
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Το διακοσμητικό στοιχείο Πορτοκαλί Energetic που εμφανίζεται στις σελίδες αυτές θα 
 διατεθεί αργότερα. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen θα σας ενημερώσει 
σχετικά.

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

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

έξυπνη εργονομία.

Infotainment

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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21Το νέο Polo - Συστήματα υποβοήθησης
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Η ασφάλεια χρειάζεται 
πολλούς βοηθούς.
Όταν πρόκειται για την ασφάλεια των επιβατών και των οδηγών, 

το νέο 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.

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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 1) Εντός των ορίων του συστήματος.
2) Έως μέγ. 210 km/h.

Το νέο Polo - Συστήματα υποβοήθησης

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

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

07 Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης και 
ταχύτητας Adaptive Cruise Control – ACC προσαρμό-
ζει 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. Η

Polo_ME_K72.indd   23 28.12.17   09:53

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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01 Ακόμη και στενές θέσεις στάθμευσης δεν αποτελούν πρόβλημα, καθώς το 
 σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης «Park Assist» κατευθύνει αυτόματα το νέο 
Polo μέσα σε παράλληλες και κάθετες θέσεις στάθμευσης ολοκληρώνει ανεπιτυ-
χείς προσπάθειες στάθμευσης και επίσης ξεπαρκάρει από παράλληλες θέσεις 
στάθμευσης.¹⁾ Εσείς αναλαμβάνετε το γκάζι, το φρένο και τον συμπλέκτη. Π

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

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⁾ B

03 Το σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με City 
Emergency Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών παρακολουθεί μέσω 
 αισθητήρων 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.

Β
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25Το νέο Polo - R-Line

R-Line
Ο πιο σπορ τρόπος να φτάνετε στον προορισμό σας: το νέο 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 εσω-

τερικό του επιβεβαιώνει ότι ακόμη και στο θέμα της ποιότητας είναι 

πολύ μπροστά. 

Όλοι οι εξοπλισμοί που αναφέρονται εδώ είναι προϊόντα της Volkswagen R GmbH. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com.

01 Το Εξωτερικό Πακέτο R-Line εντυπωσιάζει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό 
εξασφαλίζεται προπαντός από τη μαύρη προστατευτική γρίλια του ψυγείου με 
 λογότυπο «R-Line» και τους ειδικούς αεραγωγούς. Η υπογραφή C σε γυαλιστερό 
μαύρο χαρίζει πρόσθετη έκφραση στον σπορ χαρακτήρα του, που συμπληρώνεται 
με στιλ γεμάτο αυτοπεποίθηση από το μαύρο πλαϊνό μαρσπιέ και την εντυπωσιακή 
γραμμή σχεδίασης με λογότυπο «R-Line» στις μπροστινές πλαϊνές γραμμές. Π
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27Το νέο Polo - R-Line

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

02 Το Εξωτερικό Πακέτο R-Line ξεχωρίζει για το αθλητικό του στυλ, χάρη στον 
διαχύτη R-Line με καλύμματα χρωμίου, αλλά και με το πίσω σπόιλερ σε γυαλιστερό 
μαύρο. Π
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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 κρυφός 
φωτισμός Ambiente χαρίζουν ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με τα πεντάλ σε βουρτσι-
σμένο 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 
καθισμάτων και εντυπωσιακές διακοσμητικές ραφές σε Γκρι Crystal. Π

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

Το νέο Polo - R-Line
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03 Το «Πακέτο Style» σάς προσφέρει εκτός από το ιδανικό σπορ Look και ακόμη 
μεγαλύτερη άνεση. Τα σπορ καθίσματα με υφασμάτινη επένδυση σε εμφάνιση 
Carbon 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 υψηλή ποιότητα των 
υλικών. Το εντυπωσιακή εμφάνιση ολοκληρώνουν ο ουρανός οροφής, τα πατάκια 
μπροστά και πίσω καθώς και τα γυαλιστερά διακοσμητικά στοιχεία. Π

01 Εκτιμάτε το μαύρο χρώμα, γιατί έχετε κλασικό και εκλεπτυσμένο γούστο; Τότε 
για σας υπάρχει το Πακέτο «Black Style» για το νέο Polo. Εξασφαλίζει μαύρες 
 πινελιές για αποκλειστική, αλλά επίσης δυναμική εμφάνιση. Η οροφή σε μαύρο 
χρώμα και τα μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών δημιουργούν μια ενδια-
φέρουσα αντίθεση με το επιλεγμένο χρώμα του αυτοκινήτου σας. Π

02 Στο Πακέτο «Black Style» περιλαμβάνονται επίσης 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 νέο Polo - Επιλογές εξατομίκευσης

Στις εικόνες 02 και 03 εμφανίζεται το προαιρετικό πακέτο «Black Style», το οποίο θα διατεθεί αργότερα. 
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.
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Έχει γούστο. 
Το δικό σας. 
Το νέο Polo προσαρμόζεται σε σας, ήδη πριν καθίσετε 

για πρώτη φορά στο τιμόνι. Διαμορφώστε το όπως 

εσείς επιθυμείτε με τα διάφορα πακέτα εξοπλισμού 

και τις εναλλακτικές εκδόσεις και φτιάξτε το δικό σας 

νέο Polo.

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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06 Αφού θα αγοράσετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, 
γιατί να μην αγοράσετε ένα που μπορείτε να διαμορ-
φώσετε εντελώς εξατομικευμένα; 
Μπορείτε όχι μόνο να παραγγείλετε το νέο Polo σε 
πολλά διαφορετικά χρώματα, έχετε επίσης τη δυνα-
τότητα να συνδυάσετε το χρώμα του αυτοκινήτου με 
την οροφή σε μαύρο χρώμα. Αυτή η δυνατότητα μπο-
ρεί να κάνει το νέο σας Polo ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
αν επιλέξετε ένα χρώμα με έντονη αντίθεση όπως για 
παράδειγμα το Λευκό Pure. Έτσι το νέο Polo σας θα 
είναι τόσο ξεχωριστό όσο και εσείς. Π

Το νέο Polo - Επιλογές εξατομίκευσης
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1) Θα διατεθεί αργότερα. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.

04 | 05 Με το Πακέτο Dekor¹⁾ δίνετε περισσότερο χρώμα στο εσωτερικό του νέου 
σας Polo. Για τα διακοσμητικά στοιχεία διατίθενται εναλλακτικά τα χρώματα Πορ-
τοκαλί Energetic και Μπλε Reef. Και για να επιτυγχάνεται σε όλο το εσωτερικό 
 ελκυστική ατμόσφαιρα, στην έκδοση Highline το χρώμα συνεχίζεται επιπλέον στις 
κεντρικές περιοχές των εμπρός καθισμάτων, με τις επενδύσεις «Tracks 2». Π

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Τα διακοσμητικά στοιχεία σε Πορτοκαλί Energetic που απεικονίζονται σε αυτές τις σελίδες θα διατεθούν αργότερα. 
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά. 

Τρεις επιλογές για 
να διαλέξετε σωστά.
Το νέο 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.
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01 Η έκδοση Highline σάς καλομαθαίνει με την υψηλή άνεση και πολλά σημαντικά χαρακτηριστικά στον βασικό εξοπλισμό. Διαθέτει τον 
κρυφό 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

Το νέο Polo - Εκδόσεις εξοπλισμού

Highline

Τα διακοσμητικά στοιχεία σε Πορτοκαλί Energetic που απεικονίζονται σε αυτές τις σελίδες θα διατεθούν αργότερα. 
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά. 
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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 περι-
βάλλοντος 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 αερόσα-
κος κεφαλής εξασφαλίζει στους επιβάτες μπροστά και πίσω αυξημένη προστασία σε κρίσιμες περιστάσεις. Β

02 Στην έκδοση Comfortline θα αισθανθείτε αμέσως ευχάριστα. Τα όργανα επενδυμένα με τα ματ διακοσμητικά στοι-
χεία Γκρι Limestone ή Ασημί Silk και τα καθίσματα στο σχέδιο «Slash» σε Μαύρο ή Aquagraphite χαρίζουν στο εσωτε-
ρικό ένα μοναδικό περιβάλλον. Για τον σωστό ήχο σε κάθε διαδρομή και τις σωστές συνθήκες κλιματισμού σε κάθε 
εποχή, φροντίζουν το ηχοσύστημα «Composition Colour» και το σύστημα κλιματισμού. Μέσω του δερμάτινου πολυλει-
τουργικού τιμονιού επιλέγετε με το πάτημα ενός κουμπιού τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επαρκή 
αποθηκευτικό χώρο για ογκώδη αντικείμενα προσφέρει το ευρύχωρο και επίπεδο δάπεδο χώρου αποσκευών. C

Το νέο Polo - Εκδόσεις εξοπλισμού

Comfortline και Trendline

1) Εντός των ορίων του συστήματος.
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Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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Τα στοιχεία για την απόδοση και την κατανάλωση αφορούν στη λειτουργία με Super μηδενικού θείου ROZ 95 σύμφωνα με DIN EN 228. Χρησιμοποι-
είται ποιότητα καυσίμου αμόλυβδης με ROZ 95 με μέγιστη περιεκτικότητα σε αιθανόλη της τάξης του 10% (E10). Λεπτομερείς πληροφορίες για τη 
συμβατότητα καυσίμων E10 θα βρείτε στη διεύθυνση www.volkswagen.com ή www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit. 

01 Το Polo με φυσικό αέριο έχει σχεδιαστεί τόσο για 
τη λειτουργία με οικονομικό φυσικό αέριο όσο και με 
βενζίνη. Η χρήση φυσικού αερίου μειώνει την κατα-
νάλωση και επιδρά θετικά στις εκπομπές. Με γεμάτα 
και τα δυο ρεζερβουάρ, διαθέτει συνολική αυτονομία 
περίπου 1.320 km. Για να μην επηρεάζεται ο χώρος 
αποσκευών, το ρεζερβουάρ φυσικού αερίου έχει τοπο-
θετηθεί κάτω από το δάπεδο. Π

Το νέο Polo - Κινητήρες

EcoFuel/Φυσικό αέριο (CNG) 66 kW (90 PS) TGI

Κατ/ση καυσίμου, φυσ. αέριο (CNG)²⁾, kg/100 km¹⁾ Κατ/ση καυσίμου (βενζίνη Super), l/100 km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 σχέσεων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 σχέσεων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 4,1/2,6/3,1 εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 6,2/4,0/4,8
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: –
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος – εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος –
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾ Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 85 με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 110
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: –
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Κινητήρες

1) Οι αναφερόμενες τιμές εξακριβώθηκαν σύμφωνα με τις νομικά προδιαγραφόμενες διαδικασίες μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αφορούν σε μεμονωμέ-
νο, συγκεκριμένο όχημα και δεν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσφοράς, είναι απλά τιμές σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών τύπων 
οχημάτων. Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποτελεσματική χρήση του καυσίμου εκ 
 μέρους του οχήματος, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες). 
Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί και τα αξεσουάρ (ενσωματωμένα εξαρτήματα, ελαστικά κ.λπ.) μπορούν να αλλάξουν τις σχετικές παραμέτρους του 
οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική και επηρεάζουν μαζί με τις καιρικές συνθήκες και τις κυκλοφοριακές συνθήκες τις 
τιμές κατανάλωσης και απόδοσης. Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO₂ ισχύουν, όταν αναφέρεται το εύρος, σε συνάρ-
τηση με την επιλεγμένη μορφή ελαστικών και προαιρετικών εξοπλισμών. 

2) Ποιότητα αερίου H ή L. 

Υπόδειξη σύμφωνα με την Οδηγία 1999/94/ΕΚ στην εκάστοτε ισχύουσα διατύπωση: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές 
ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Βενζινοκινητήρες 55 kW (75 PS) 55 kW (95 PS) TSI 85 kW (115 PS) TSI

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 ταχυτήτων 5 ταχυτήτων 5 σχέσεων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 5,9/4,1/4,7 5,5–5,6/3,8–3,9/4,4–4,5 5,8/4,1/4,7
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 7 ταχυτήτων 7 σχέσεων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος – 5,7–5,8/4,0–4,1/4,6–4,7 5,7/4,3/4,8
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 108 101–103 107
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 105–107 109

Πετρελαιοκινητήρες 59 kW (80 PS) TDI 70 kW (95 PS) TDI

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 5 ταχυτήτων 5 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος 4,4/3,3/3,7 4,4,–4,5/3,3–3,4/3,7–3,8
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 7 ταχυτήτων
εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτός κύκλος – –/–/3,9–4,0
Εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km¹⁾ 
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 97 97–99
με κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη DSG: – 102–105

Βασικός εξοπλισμός/Trendline B Έκδοση Comfortline C Έκδοση Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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06 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

05 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

07 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

08 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. Π

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

04 Αυτά τα εντυπωσιακά καπάκια πεντάλ από ματ ανοξείδωτο χάλυβα τοποθε-
τούνται εύκολα και ενθουσιάζουν με την υψηλής ποιότητας σχεδίασή τους, ενώ η 
αντιολισθητική τους επίστρωση εγγυάται τέλεια πρόσφυση. Διατίθενται για μηχα-
νικό και αυτόματο κιβώτιο DSG. Π

Το νέο Polo - Αξεσουάρ Volkswagen
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Κάθε νέο 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. Μπορείτε να χαρίσε-
τε μια ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση στο νέο Polo σας 
με την ελκυστική και πρακτική προστατευτική λωρίδα 
σε εμφάνιση χρωμίου, για το πίσω καπό. 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

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

Τα στοιχεία για τα αξεσουάρ της Volkswagen αφορούν στη γερμανική αγορά. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας 
 μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Volkswagen.

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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16 Οι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και 
 κατάλληλοι για πλυντήρια οχημάτων ανεμοθώρακες 
στερεώνονται εύκολα και απλά στα παράθυρα και 
 είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ανακυ-
κλώσιμο ακρυλικό γυαλί. Π

15 Έτσι η ιστιοσανίδα σας φτάνει προστατευμένη 
στον προορισμό: Μέσω της επιφάνειας έδρασης με 
λαστιχένια επένδυση και μια ειδική προστασία καου-
τσούκ για τους μεταλλικούς σφιγκτήρες στους ιμάντες 
σύσφιξης η μεταφορά γίνεται με ιδιαίτερη προστασία. 
Ενδείκνυται για ιστιοσανίδα με ιστό δυο τμημάτων.

Π

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

13 Η σταθερή μπαγκαζιέρα οροφής από πλαστικό υψηλής ποιότητας κλειδώνει 
και διασφαλίζει εύκολη συναρμολόγηση στις μπάρες οροφής χάρη στους πρακτι-
κούς ταχυσυνδέσμους της. Η μπαγκαζιέρα μπορεί να ανοίξει από την πλευρά του 
οδηγού και του συνοδηγού και λόγω της αμβλείας γωνίας ανοίγματός της μπορείτε 
να την φορτώσετε και να την εκφορτώσετε με μεγάλη ευκολία. 
Οι μπαγκαζιέρες οροφής έχουν χωρητικότητα 340 και 460 λίτρων. Π

Το νέο Polo - Αξεσουάρ Volkswagen

Polo_ME_K72.indd   45 28.12.17   09:53

12 Μεταφέρετε με ασφάλεια το ποδήλατό σας με τη βάση ποδηλάτων καθώς στε-
ρεώνεται σταθερά στην οροφή του νέου σας 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 δια-
σφαλίζει ταυτόχρονα την άνετη στερέωση του πλαισίου του ποδηλάτου. Για την 
ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και για την προστασία του πλαισίου του ποδηλάτου 
η βάση πλαισίου διαθέτει μεγάλα, μαλακά αφρώδη στοιχεία. Η βάση ποδηλάτου 
έχει δοκιμαστεί για συγκρούσεις εντός πόλης με βάση το City Crash Plus. Π

11 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 
φορτώνεται και να εκφορτώνεται εύκολα χάρη στην πρακτική λειτουργία αφαίρεσης. Και χάρη στα μεγάλα πλή-
κτρα ανοίγματος, το άνοιγμα είναι εύκολο ακόμη και με χοντρά γάντια. Φυσικά η βάση διαθέτει δυνατότητα 
κλειδώματος. Π

10 Οι γνήσιες μπάρες οροφής Volkswagen είναι η βάση για όλες τις πρόσθετες κατασκευές. Οι μπάρες οροφής 
που έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές Volkswagen με βάση το City Crash Plus έχουν 
αεροδυναμικά διαμορφωμένο προφίλ αλουμινίου στο οποίο μπορούν να στερεωθούν βάσεις ιστιοσανίδων, 
 ποδηλάτων, πέδιλων σκι ή οι πρακτικές μπαγκαζιέρες οροφής. Οι μπάρες οροφής είναι πλήρως προσυναρμολο-
γημένες, τοποθετούνται εύκολα και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες στην οροφή του νέου 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

Βασικός εξοπλισμός/Trendline Β Βασικός εξοπλισμός σε Comfortline C Βασικός εξοπλισμός σε Highline H Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: μεικτός κύκλος μεταξύ 3,1 και 4,8, εκπομπές CO₂ σε g/km: μεικτός κύκλος μεταξύ 85 και 110.
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26 Με τα γνήσια Volkswagen πατάκια παντός καιρού, 
οι ακαθαρσίες και η υγρασία δεν μπορούν να επηρεά-
σουν το νέο Polo σας. Έχουν τέλεια εφαρμογή, είναι 
αντιολισθητικά και ξεπλένονται εύκολα. Επίσης, τα 
πατάκια είναι ανακυκλώσιμα 100%, πολύ ανθεκτικά 
και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα πατάκια παντός 
καιρού χάρη στο υλικό τους έχουν πολύ μικρότερο 
βάρος από τα συνήθη πατάκια. Ένα σετ αποτελείται 
από τέσσερα πατάκια, για τον μπροστινό και τον πίσω 
χώρο ποδιών. Π

27 Τα γνήσια υφασμάτινα πατάκια «Premium» με 
επιγραφή Polo, από υψηλής ποιότητας βελούδο που 
δεν τσαλακώνει, αποτελούν ένα κορυφαίο χαρακτηρι-
στικό και συμβάλλουν στην προστασία του εσωτερι-
κού του αυτοκινήτου σας. Η εύκολη στερέωση μέσω 
του συστήματος στερέωσης 2 σημείων μπροστά, δεν 
επιτρέπει στα πατάκια να ολισθαίνουν και να περι-
στρέφονται. Π

25 Τα υφασμάτινα πατάκια «Optimat» με επιγραφή 
Polo συνδυάζουν τις ιδιότητες που έχουν τα λαστιχέ-
νια πατάκια με την κομψότητα που χαρακτηρίζει τα 
υφασμάτινα πατάκια. 
Το περιμετρικό χείλος σε σχήμα «u» που διαθέτουν τα 
πατάκια διαστάσεων ακριβείας, συλλέγει με ασφάλεια 
τους ρύπους και την υγρασία. Π

22 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 
νέο Polo με μεταβλητό και βαθύ δάπεδο φόρτωσης.

Π

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

24 Το κάλυμμα χώρου αποσκευών με επιγραφή Polo 
είναι ελαφρύ, εύκαμπτο και με διαστάσεις που ταιριά-
ζουν ακριβώς στο νέο Polo. Οι παρυφές ύψους περ. 
4 cm προστατεύουν τον χώρο αποσκευών από ακα-
θαρσίες ενώ η ειδική μορφή του πατώματος περιορίζει 
την ολίσθηση των αποσκευών. Διατίθεται για το νέο 
Polo με μεταβλητό δάπεδο φόρτωσης. Π
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21 Απολαύστε γεμάτο ήχο με το ηχοσύστημα 
Soundsystem των Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen. 
Το σύστημα αποτελείται από έναν ενισχυτή με ενσω-
ματωμένο Digital Sound Processor συνολικής ισχύος 
300 Watt Sinus/480 Watt και ένα ισχυρό Subwoofer. 
Εκτός από την απόλαυση της μουσικής σε εξαιρετικά 

17 | 18 Μεταφέρετε τα ποδήλατά σας άνετα και με ασφάλεια με τη νέα βάση ποδηλάτων «Premium». Μεταφέρει 
δυο ποδήλατα και το καινοτόμο σύστημα στερέωσης τα κάνει όλα εύκολα για εσάς. Διότι με την δυνατότητα 
αναδίπλωσης προς τα επάνω, η βάση ποδηλάτων σταθεροποιείται αυτόματα στη σφαιρική κεφαλή και έτσι 
 είναι πολύ εύκολο να στερεωθεί. Οι αφαιρούμενοι αποστάτες με αντικλεπτική προστασία την καθιστούν ιδιαί-
τερα φιλική στον χειρισμό. Μέσω του πεντάλ, η βάση μπορεί χάρη στη γωνία αναδίπλωσης 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. Π

19 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 χρη-
σιμοποιηθεί και με κλειστό και με ανοιχτό παράθυρο. Π

20 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

υψηλό επίπεδο, εντυπωσιάζουν οι ρυθμίσεις ήχου 
 ειδικά για το αυτοκίνητο και τον οδηγό τα οποία πρέ-
πει να προγραμματιστούν σύμφωνα με τον εκάστοτε 
εξοπλισμό του αυτοκινήτου και κατά τη συναλλαγή. 
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
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38 Σε συνδυασμό με το σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover Media», το CarStick 
LTE μετατρέπει με τη δική του κάρτα SIM (δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό) το 
όχημα σε ένα WLAN-Hotspot. Έτσι μπορείτε να συνδέεστε με το Smartphone σας 
στο διαδίκτυο ανά πάσα στιγμή και με πλήρη έλεγχο του κόστους. Αναλόγως του 
οχήματος και της χώρας, το CarStick LTE μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη χρήση 
των mobile online υπηρεσιών Car-Net.³⁾ Π

36 Αν δεν έχετε παραγγείλει εξαρχής από το εργοστάσιο το σύστημα φωνητικού 
ελέγχου μαζί με το ηχοσύστημα «Composition Media»¹⁾ ή το σύστημα ραδιοπλοή-
γησης «Discover Media»¹⁾, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε μεταγενέστερα. Τότε θα 
μπορείτε να χειρίζεστε το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο και ενδεχομένως την πλοήγηση 
με τη φωνή σας. Το σύστημα σας ενημερώνει για την ενεργοποίηση και ότι μπορείτε 
να επιλέξετε από τις χρήσιμες εντολές που εμφανίζονται στην οθόνη. Π

37 Αν δεν έχετε παραγγείλει εξαρχής από το εργοστάσιο το App-Connect¹⁾, μπο-
ρείτε να συμπεριλάβετε μεταγενέστερα αυτή την τεχνολογία. Με τη λειτουργία 
MirrorLink® η επιφάνεια οθόνης του κινητού τηλεφώνου σας μεταδίδεται στην 
οθόνη του ηχοσυστήματος²⁾ ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης²⁾. Έτσι μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε εφαρμογές Volkswagen όπως «Think Blue. Trainer.», «Shared 
Audio», «Drive & Track» ή «My Guide» ακόμη και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. 
Επιπλέον, εμφανίζονται περαιτέρω εφαρμογές με δυνατότητα λειτουργίας 
MirrorLink® του εκάστοτε παρόχου. Το Smartphone σας πρέπει να είναι συμβατό 
με αυτή τη λειτουργία. Περισσότερες πληροφορίες για τα πρότυπα CarPlay™ (Apple) 
και Android Auto™ (Google) θα βρείτε στον πάροχό σας. Π

35 Το παιδικό κάθισμα G2-3 ISOFIT με αφαιρούμενη πλάτη. Τα παιδιά με βάρος 
15 έως 36 κιλά (περ. 3 έως 12 ετών) μετακινούνται 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 πλησιέστερo 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)  Η εκ των υστέρων τοποθέτηση δεν είναι δυνατή σε κάθε ηχοσύστημα «Composition Media».
Ρωτήστε τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service Volkswagen για τη δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέ-
τησης για το αυτοκίνητό σας.

2)  Κατάλληλες συσκευές: ηχοσύστημα «Composition Media» (Gen2), σύστημα ραδιοπλοήγησης «Discover 
Media» (Gen2) για μοντέλα από model year 2016 και ύστερα.

3)  Μέσω της λήψης πακέτων δεδομένων από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως της εκάστοτε τιμολογιακής 
πολιτικής της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει 
πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). Η Volkswagen συνιστά τη σύναψη μίας σύμβασης πάγιας χρέωσης 
για χρήση δεδομένων με τον εκάστοτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Περαιτέρω πληροφορίες για τη χρήση 
φορητών συσκευών και υπηρεσιών Car-Net αναφέρονται στο εγχειρίδιο του οχήματος Volkswagen.
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28–33 Μια βάση, πολλές δυνατότητες: Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνε-
σης που αποτελείται από διάφορα στοιχεία μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα 
και συμβάλλει σε ένα τακτοποιημένο και ξεκάθαρο εσωτερικό. Αποτελείται από 
ένα βασικό στοιχείο, το οποίο στερεώνεται ανάμεσα στις μπάρες των προσκέφα-
λων των μπροστινών καθισμάτων και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοι-
χεία. Έτσι από τώρα και στο εξής θα ταξιδεύετε πάντα στην πρώτη θέση, για πα-
ράδειγμα, με τη φορητή κρεμάστρα ρούχων, το ανθεκτικό άγκιστρο για τσάντες, 
την περιστρεφόμενη βάση για tablet διάφορων κατασκευαστών ή το ρυθμιζόμενο 
πτυσσόμενο τραπέζι με ποτηροθήκες. Π

34 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
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51Το νέο Polo - Επενδύσεις και Χρώματα 

01 Λευκό Pure απλό χρώμα 0Q Π

02 Γκρι Urano απλό χρώμα 5K Β

03 Dark Petrol²⁾ απλό χρώμα 5M Π

04 Μαύρο απλό χρώμα A1 Π

05 Κόκκινο Flash απλό χρώμα D8 Π

06 Μπλε Reef μεταλλικό χρώμα 0A Π

07 Πορτοκαλί Energetic μεταλλικό χρώμα 4M Π

08 Ασημί Ivory μεταλλικό χρώμα 6N Π

09 Ασημί Reflex μεταλλικό χρώμα 8E Π

 10 Κίτρινο Honey²⁾ μεταλλικό χρώμα G8 Π

 11 Μπεζ Copper μεταλλικό χρώμα J7 Π

 12 Λευκό Silver μεταλλικό χρώμα K8 Π

 13 Γκρι Limestone μεταλλικό χρώμα Z1 Π

 14 Μαύρο Deep περλέ χρώμα 2T Π
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Επενδύσεις 
και χρώματα

01 Υφασμάτινη επένδυση «Basket» Μαύρο Titan EL Β

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

03 Υφασμάτινη επένδυση «Slash» Aquagraphite EN Π

04 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2»¹⁾ Aquagraphite/Κόκκινο Velvet 23 Π

05 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2» Ceramique/Aquagraphite FK Π

06 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2» Μαύρο Titan/Ceramique FJ Η

07 Υφασμάτινη επένδυση «Tracks 2»²⁾, ³⁾ Μαύρο Titan/Μπλε Reef KX Π

08 Yφασμάτινη επένδυση «Tracks 2»²⁾, ³⁾ Μαύρο Titan/Πορτοκαλί Energetic KΥ Π

09 Επένδυση σε ύφασμα/Carbon και δέρμα «Leve»⁴⁾ Μαύρο Titan/Γκρι Pale N2P Π

 10 Επένδυση σε ύφασμα/μικροΐνα «Carbon Flag/ArtVelours»⁵⁾ Μαύρο/Γκρι Flint/Μαύρο Titan 93K Π

 1) Διατίθεται μόνο για τo νέο Polo beats.
2) Διατίθεται μόνο στο πακέτο Dekor της έκδοσης Highline.
3) Θα διατεθεί αργότερα. Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.
4) Διατίθεται μόνο για τo «Πακέτο Style».
5) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το 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 κάθισμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει π.χ. ως προς τα υλικά και το σχήμα 
από τα καθίσματα του προαιρετικού εξοπλισμού.
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Ζάντες

0 1 Χαλύβδινες ζάντες 15" Β

02 Ζάντες αλουμινίου 15" «Sassari» Π

03 Ζάντες αλουμινίου 15" «Seyne» C

04 Ζάντες αλουμινίου 15" «Corvara», Αξεσουάρ Volkswagen Π

05 Ζάντες αλουμινίου 16" «Las Minas» Π

06 Ζάντες αλουμινίου 16" «Las Minas» Π

07 Ζάντες αλουμινίου 16" «Torsby» H

08 Ζάντες αλουμινίου 16" «Sebring», Volkswagen R Π

09 Ζάντες αλουμινίου 16" «Sebring», Volkswagen R Π

 10 Ζάντες αλουμινίου 16" «Merano»,¹⁾ Αξεσουάρ Volkswagen Π

 11 Ζάντες αλουμινίου 17" «Pamplona» Π

 12 Ζάντες αλουμινίου 17" «Pamplona» Π

 13 Ζάντες αλουμινίου 17" «Bonneville», Volkswagen R Π

1) Διατίθεται και ως πλήρης χειμερινός τροχός. 

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

Το νέο Polo - Ζάντες 
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Καλώς ήλθατε
στον κόσμο
της Volkswagen.

Το νέο Polo - Configurator & Autostadt

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 περί-
πατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προτά-
σεις 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 απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε 
στις εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της 
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές 
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα 

ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες κατα-
στάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης 
περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, 
οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να 
εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή 
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαί-
δευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληρο-
φορίες, 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 επιθυ μίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που 
 εκπροσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς 
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

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.
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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.com.
Έτσι το νέο Polo γίνεται το δικό σας νέο 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.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Το νέο Polo

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα 
χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη 
 διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών χώρας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο Volkswagen. Με επιφύλαξη αλλαγών. Τα BlueMotion®, DSG® και TSI® είναι σήματα 
κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του Ομίλου Volkswagen στην Γερμανία 
και σε άλλες χώρες. Εάν ένα σήμα δεν έχει επισημανθεί με ® στο παρόν έντυπο, αυτό δεν 
 σημαίνει πως το σήμα δεν είναι κατατεθέν και/ή ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς 
την προηγούμενη, γραπτή έγκριση της Volkswagen AG. 
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