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Tranquilamente seguro.
Tranquilamente inovador.
No Polo, nada lhe vai tirar a calma tão rapidamente, pois tem mais sistemas de assistência a
bordo do que nunca. Estes podem monitorizar permanentemente a estrada, avisar o condutor
e até mesmo intervir em situações mais complicadas. Contudo, independentemente do
quão descontraído está em viagem, há sempre muitas novidades.

Polo
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Sabe como impressionar alguém
com segurança.
A confiança tem de ser conquistada. Mas por vezes, é conquistada logo à primeira. Tal como no Polo. A garanti-la,
o seu design marcante com linhas simples e bonitos pormenores, bem como a grelha do radiador com guarnições
cromadas ou o pára-choques modificado. Ficamos logo com uma boa impressão ao primeiro olhar.

01 Os faróis LED falam a mesma linguagem dinâmica do resto do Polo. A sua luz
criada pelos díodos luminosos é semelhante à luz natural e, assim, extremamente
agradável para o olho humano. Além disso, quando comparados aos faróis de halogéneo, disponibilizam um maior feixe luminoso. Tal garante uma excelente iluminação da faixa de rodagem, proporcionando ainda mais segurança ao condutor. O
02 Os farolins traseiros atraem o olhar para a traseira do Polo. Um pouco mais
abaixo, os refletores vermelho-cereja no pára-choques na cor da carroçaria conferem um toque desportivo adicional. E, assim, o Polo mantém-se jovem. S
03 Os farolins traseiros, inclusive a luz de travão, a luz de nevoeiro e a luz de
marcha-atrás realçam a aparência imponente do Polo. S

02

01

Série no Trendline
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Garante que a tecnologia não pode
ser descurada mesmo em 3,90 m.
Câmara traseira de estacionamento “Rear View” O
Permite a visibilidade desimpedida na zona atrás do automóvel,
e ajuda a estacionar.

Travão multicolisão S
Desencadeia uma travagem após uma colisão, para evitar colisões subsequentes,
numa situação ideal.

H
O
Sistema de deteção de fadiga C
Deteta, quando necessita de fazer uma pausa.

Sistema de controlo periférico “Front Assist” com função de travagem de emergência City
Em situações graves e em caso de travagem, pode atuar como auxílio,
reduzindo assim o risco de acidente.

Sistema de regulação da velocidade
Mantém a velocidade pretendida.

Chassis “Sport Select” O
Com o simples toque de um botão, torna o chassis mais rígido, para mais
dinâmica de condução.

O

ParkPilot O
Durante a manobra de estacionamento, avisa-o de eventuais obstáculos.

Sensor de chuva O
Regula automaticamente a frequência de funcionamento das escovas do pára-brisas.

Função “Start & Stop” S
Ao parar, desliga o motor (por exemplo, nos semáforos),
e liga-o novamente ao arrancar¹⁾.

Bloqueio eletrónico do diferencial XDS
Melhora a tração em curva.

Faróis automáticos O
Liga a iluminação exterior, quando fica escuro.

Distribuição eletrónica da força de travagem (EBV)
Evita que a traseira fuja, durante a travagem.

Regulação antipatinagem (ASR)
Evita que os pneus patinem.

Regulação do binário do motor (MSR) S
Aumenta a estabilidade de condução, em caso de risco de acidente.

S

Controlo automático da distância ACC O
Mede a distância em relação aos veículos que circulam em frente
e ajuda a manter uma distância segura.
1) De série, a partir de 66 kW, e incluído no pacote “BlueMotion Technology”.

Série no Trendline
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Sistema de antibloqueio das rodas (ABS) S
Reduz o trajeto de travagem, mantendo a manobrabilidade da direção.

Tenha em conta que todos os sistemas atuam no âmbito das suas limitações tecnológicas, sendo igualmente imprescindível uma condução
preventiva e moderada. Os símbolos aqui apresentados podem variar ligeiramente da apresentação efetiva no veículo.
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À distância com segurança.
Dentro dos limites do sistema, o controlo automático
da distância ACC adapta a velocidade até à velocidade
máxima regulada do automóvel¹⁾ que circula em
frente, mantendo, assim, a distância definida pelo
condutor. O
1) Até uma velocidade de 160 km/h.
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Orientador.
Mesmo de marcha-atrás.
A câmara traseira de estacionamento “Rear View”
facilita o estacionamento, ilustrando a zona por trás
do automóvel no visor do aparelho de rádio ou de
navegação, tendo em conta o campo de visão limitado
da câmara. As linhas auxiliares adicionais apoiam
a manobra de estacionamento. O

Não disponível para o sistema de rádio “Composition Touch”.
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Não se cansa de o
manter acordado.
Assim que o sistema de deteção de fadiga detetar,
por exemplo, um comportamento da direção diferente
do normal, recomendará – dentro dos limites do
sistema – uma pausa, por meio de sinais visuais
H
O
e sonoros. C
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Posição normal: descontraída.
Em qualquer posição.
05 O sistema de controlo da pressão dos pneus
auxilia o condutor na monitorização da pressão de
enchimento dos pneus. Para menor desgaste dos
pneus e para menor consumo de combustível. S

No Polo pode simplesmente recostar-se para trás. Não é de admirar, pois o seu habitáculo de alta qualidade cria,
logo à partida, um ambiente de bem estar. Com o mais recente equipamento, permite-lhe dominar todos os

06 Desportivo, ao toque de um botão: com o chassis
“Sport Select” pode desfrutar de uma sensação de
condução dinâmica, sem ter de prescindir ao conforto.
E, para quem quiser sentir a estrada de uma forma
ainda mais intensa, basta tornar o chassis mais rígido,
através do botão “Sport”. O

desafios da estrada. Totalmente descontraído.
01 O interior do Polo brilha, mesmo nos mais
pequenos pormenores: por exemplo, com as guarH
nições decorativas cromadas nas portas. C
02 O volante multifunções em couro não só tem
bom toque, como também é uma verdadeira atração,
H
O
com as suas aplicações decorativas. C

07 Com o ar condicionado “Climatronic com filtro
anti-alérgico”, regule a temperatura como mais lhe
O
agradar. H

05

03 Muito prático: com o indicador multifunções
“Plus” e o painel de instrumentos combinado,
as informações de condução importantes como,
por exemplo, velocidade, consumo médio ou nível
do depósito de combustível estão sempre à vista.
C

H

O

04 A consola central integra a nova geração de
Rádio-Infotainment. Tal como os interruptores das
luzes, do aquecimento e do ar condicionado, os
lados são cromados, o que confere uma dose de
exclusividade à central de comando. S

06

07

01 | 02 | 03 | 04
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Só quem conhece o caminho certo,
consegue estar na dianteira.
E o Polo mostra-lhe o caminho certo, com a mais recente tecnologia. O seu sistema de navegação conhece todos os caminhos
e reconhece quase todos os dispositivos terminais. Graças aos interfaces como, a tomada AUX-IN, USB, Bluetooth ou a entrada
para cartões SD. É tão fácil encontrar a ligação mais rápida. Até mesmo para o seu Smartphone.

05 O sistema navegação “Discover Media” para o rádio “Composition Media” está equipado com um monitor TFT a cores de 16,5 cm (6,5"), um ecrã tátil com sensores de aproximação e um leitor de CD capaz de
reproduzir ficheiros MP3 e WMA, com seis altifalantes. Além disso, o sistema dispõe ainda de duas entradas
para cartões de memória SD, uma tomada AUX-IN, um interface USB, bem como uma ligação Bluetooth para
telemóvel. No visor pode ser apresentada, entre outros, a temperatura exterior. Para tal, o sistema vem
instalado com mapas da Europa e com a App-Connect especial, com a qual pode operar as aplicações do
O
seu smartphone através do visor na consola central. C
(sem imagem) O caminho mais rápido para obter os novos mapas. Mantenha os dados do seu sistema de
navegação “Discover Media” ou “Discover Pro” sempre atualizados: basta ir a www.navigation.com, indicar
o modelo, o ano e o sistema de navegação e transferir os mapas atuais para o respetivo cartão SD. Este
serviço é gratuito e fica disponível por mais 5 anos após o final da produção do respetivo aparelho. O

01 O sistema de rádio “Composition Touch”, com
ecrã tátil a preto e branco de 12,7 cm (5"), apresenta-se com uma potência de saída de 2 x 20 watts
e quatro altifalantes à frente. Reproduz ficheiros
MP3 e WMA e possui uma abertura para cartões
de memória SD e uma tomada AUX-IN. S
02 O sistema de rádio “Composition Colour”, com
monitor TFT a cores de 12,7 cm (5") com ecrã tátil,
leitor de CD capaz de reproduzir ficheiros MP3 e
WMA, potência de 4 x 20 watts e seis altifalantes,
está ainda equipado com uma entrada para cartões
de memória SD e uma tomada AUX-IN. H

04 Com o Digital Audio Broadcasting DAB+ o sistema de rádio ou o sistema de navegação não recebe
apenas um sinal áudio (música e voz), mas também sinais de dados adicionais (informações sobre trânsito,
programa, música, meteorologia, etc.). Se o sistema de rádio ou o sistema de navegação estiver equipado
com um visor adequado, podem ainda ser apresentados gráficos como, por exemplo, plantas das cidades
ou animações. DAB+ está disponível para todos os sistemas de rádio e sistemas de navegação. O

06

01

06 Bass, better, beats: o sistema de som “beats”,
com uma experiência acústica impressionante, não
fascina apenas os Clientes mais jovens. O amplificador do sistema com 6 canais e 300 watts de potência
está equipado com um processador de sinal digital
(DSP). O som cristalino do sistema é garantido por
sete altifalantes High-End, distribuídos pelo interior: dois altifalantes de agudos nos pilares A, dois
altifalantes de graves nas portas dianteiras, dois
altifalantes de banda larga na zona traseira, bem
como um Subwoofer integrado na cava da roda de
reserva; este último debitando graves intensos.
Seja Hip-Hop, Heavy Metal, Rock, Pop ou música
eletrónica – com o novo sistema de som “beats”
pode ouvir e sentir a música. O

02

03 O sistema de rádio “Composition Media” está
equipado com um ecrã TFT a de 6,5" (16,5 cm), um
ecrã tátil com sensores de aproximação e um leitor
de CDs capaz de reproduzir ficheiros MP3 e WMA.
Seis altifalantes com 4 x 20 watts de potência tornam
o todo numa experiência multimédia. Além disso,
dispõe ainda de uma abertura para cartões de memória SD, uma tomada AUX-IN, um interface USB, bem
como uma ligação Bluetooth para telemóvel. O
04

05

03

Série no Trendline
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01 App-Connect¹⁾. Com este software pode controlar
aplicações especiais através da consola central, de
uma forma fácil e segura. Para tal, a superfície do
visor do telemóvel é espelhada no visor do sistema
de rádio ou do sistema de navegação. Assim, as
Apps da Volkswagen como, “Think Blue Trainer”,
“Shared Audio”, “Drive & Track” ou “My Guide” podem
ser utilizadas no automóvel em viagem, e dão-lhe
informações, por exemplo, sobre o seu comportamento de condução e recomendam-lhe o café mais
próximo. Assim, qualquer viagem é ainda mais agradável e ainda mais interessante. O

Controle as suas Apps
a partir do cockpit.
No Polo tem tudo sob controlo – até mesmo o seu Smartphone. Pois com os serviços “Car-Net”, a
inovadora App-Connect também está a bordo. As Apps compatíveis com App-Connect no telemóvel

02 | 03 A aplicação “Think Blue Trainer” analisa o
seu estilo de condução, tendo em vista o consumo
médio do seu Polo. E o melhor: dá-lhe sugestões,
para uma condução ainda mais eficiente e ainda
mais ecológica. O

podem assim, ser controladas através do visor na consola central.

01

03

02
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04 Basta ligar na entrada USB e já está! Em conjunto
com o sistema de navegação “Discover Media”, o
CarStick²⁾ constitui um WLAN-Hotspot no automóvel,
graças ao próprio cartão SIM (não incluído). Desta forma, pode aceder em qualquer momento à Internet a
partir do seu Smartphone, com total controlo de custos. Consoante o automóvel e o país, o CarStick também pode ser utilizado para estabelecer uma ligação
online para os serviços móveis online “Car-net”. O
(sem imagem) Poder comunicar vale ouro: graças à
reprodução áudio através dos altifalantes do automóvel
e ao microfone integrado no forro moldado do tejadilho, o interface para telefone “Confort” permite-lhe
telefonar durante a condução, com todo o conforto e
segurança. Equipado com 4 perfis de utilização e até
20 telemóveis ou leitores de média memorizados, bem
como com todas as funções de teleconferência, este
acessório é muito interessante, mesmo quando o automóvel é conduzido por várias pessoas. A este acessório pertence o compartimento de arrumação “Caixa
de acoplamento” com uma fixação para telefones até
uma dimensão semelhante à Samsung Galaxy S3, uma
alimentação de corrente USB para equipamentos com
entradas USB (por exemplo telemóveis ou leitores
de média) e uma ligação à antena exterior, para uma
qualidade ideal das comunicações móveis. O

04

1) Disponível apenas com conjunto com o rádio “Composition Media” ou o sistema de navegação “Discover
Media”. Por favor, verifique se o seu dispositivo terminal é compatível com App-Connect, uma vez que
a versão atual da App-Connect só é suportada, de momento, por poucos telemóveis. A Volkswagen está
a trabalhar em estreita colaboração com os grandes fabricantes de Smartphones, para acelerar o vasto
suporte das tecnologias App-Connect. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilidade
dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em www.volkswagen.com/car-net.
A utilização das aplicações App-Connect realiza-se exclusivamente através do seu telemóvel. Observe
as suas condições contratuais, relativamente à ligação de dados e internet.
2) Não disponível para o Trendline. Dependendo do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem
surgir custos adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido à receção de pacotes de dados a partir
da Internet. A Volkswagen recomenda a celebração de um contrato de tarifa tipo “Flatrate” com a sua
operadora de comunicações móveis. Para mais informações sobre a utilização de aparelhos móveis e
dos serviços Car-Net, consulte o manual de bordo da Volkswagen.
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Proteja o seu ambiente.
Tal como os seus motores.
O Polo está de olho no que se passa na estrada. Mas não só: ele também olha para o
futuro. Com novos motores altamente potentes, mas com baixos valores de emissões.
Os motores eficientes e isentos de emissões cumprem, desde 2014, a exigente norma
europeia sobre gases de escape Euro-6 (Categoria W).
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Motores
Motores a gasolina

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
caixa velocidades DSG:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂ combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

Motores a gasolina

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
caixa velocidades DSG:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂ combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

1.0 (60 cv)²⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

1.0 (75 cv)²⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

5 velocidades
5,7/4,1/4,8
–
–

5 velocidades
5,8/4,2/4,8
–
–

108
–

108
–

1.2 (90 cv) TSI³⁾
BlueMotion Technology
4 cilindros

1.0 (95 cv) TSI⁴⁾
BlueMotion
3 cilindros

1.0 (110 cv) TSI³⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

5 velocidades
6,0/4,0/4,7
7 velocidades
5,8/4,1/4,7

5 velocidades
5,0/3,6/4,2
–
–

6 velocidades
5,2/3,8/4,5
7 velocidades
5,3/3,9/4,6

109
109

98
–

103
106

Motores Diesel

Consumos, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
caixa velocidades DSG:
ciclo urbano/extra urbano/combinado
Emissões de CO₂ combinadas, g/km¹⁾
caixa velocidades manual:
caixa velocidades DSG:

1.0 (75 cv) TDI*
3 cilindros

1.4 (75 cv) TDI²⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

1.4 (90 cv) TDI³⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

1.4 (105 cv) TDI³⁾
BlueMotion Technology
3 cilindros

5 velocidades
4,5/3,4/3,8
–
–

5 velocidades
4,0/3,1/3,8
–
–

5 velocidades
4,0/3,1/3,8
7 velocidades
3,9/3,3/3,9

5 velocidades
4,0/3,4/3,9
–
–

98–100
–

95–97
–

95–97
98–100

100
–

1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem
estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível
e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também
influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo peso, resistência
ao rolamento e aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho.
As indicações sobre consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos
pneus e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais
informações sobre o consumo de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o
“Manual de consumos de combustível, emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.

2) Não disponível para CrossPolo e Polo BlueMotion.
3) Não disponível para Polo BlueMotion.
4) Disponível apenas para Polo BlueMotion.
* Não disponível para o mercado Nacional.
Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma
DIN EN 228. Em regra, pode sempre utilizar-se combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10 % (E10).
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Até um equipamento de excelência
consegue ser aperfeiçoado.

02 No pacote Color, com o tejadilho pintado numa das cores das pinturas
exteriores*, o tejadilho e os espelhos retrovisores exteriores são pintados,
consoante o que mais gostar, em preto Deep com efeito de madre-pérola ou
em cinza Pepper metalizado. Existem inúmeras possibilidades de combinação
com as pinturas exteriores do Polo. Com os vidros laterais traseiros escurecidos,
o óculo traseiro também escurecido e as jantes de liga leve de 17" “Mirabeau”,
dê nas vistas, mesmo parado. O
03 O sistema de rádio “Composition Touch” faz parte do pacote “Cool and
Sound”* e integra 4 altifalantes, porta-luvas com refrigeração, bem como,
consoante a opção, o ar condicionado “Climatic” ou o ar condicionado “Climatronic com filtro anti-alergénicos”. O

Todos nós temos opiniões diferentes sobre as características que um automóvel deve ter. É por essa razão
que lhe damos a oportunidade de personalizar o seu Polo, totalmente a seu gosto, através dos nossos pacotes
e equipamentos. Ainda mais desportivo, ainda mais seguro, ainda mais confortável? Você decide.

04 O pacote de Inverno inclui o sistema de lavagem dos faróis que, em caso
de chuva, neve e poeira no ar, garante maior segurança. Este pacote contém
ainda ejetores do lava-vidros dianteiros com aquecimento e uma luz de aviso
do nível da água de lavagem, bem como bancos dianteiros aquecidos. O

02

01 O pacote desportivo, com bloqueio eletrónico do
diferencial XDS e chassis desportivo, proporciona
ainda mais prazer de condução, tanto em reta, como
em curva. Os vidros laterais traseiro escurecidos
e o vidro traseiro escurecido realçam o caráter desportivo do Polo, também visualmente
(não disponível para o mercado nacional).

01

Série no Trendline
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* Não disponível para o mercado Nacional.

03

04
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Acessórios Volkswagen
Quando o Polo sai da fábrica, está preparado para tudo o que a estrada lhe
vai exigir. Agora também o pode adaptar à sua vida. Encontrará a nossa
oferta completa de acessórios adequados no “Catálogo completo de
Acessórios Volkswagen”, no seu Concessionário Volkswagen.¹⁾
1) Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão.
O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.

06

03 O suporte para esquis e pranchas de snowboard
“Confort” com fecho permite o transporte seguro
e confortável de até seis pares de esquis ou quatro
pranchas de snowboard. O leve sistema em alumínio
galvanizado possui a prática função de extração,
facilitando-lhe as operações de carga e descarga. O

03

04 | 05 Este suporte para bicicletas é o mais pequeno, o mais leve e o mais compacto da sua classe.
Graças ao sistema de rebatimento, é possível rebater
totalmente as luzes traseiras, as calhas para as bicicletas e a armação de suporte e, por exemplo, arrumá-lo no porta-bagagens. Com o interruptor de pé,
a operação de rebatimento no automóvel – mêsmo
com bicicletas – é bastante simples. A pedido, o
suporte para bicicletas também está disponível para
três bicicletas. O

02

01 A estável mala de tejadilho em plástico de alta qualidade pode ser fechada. Graças aos
seus práticos fechos rápidos, monta-se facilmente nas barras de suporte. A mala pode ser
aberta a partir do lado do condutor ou do passageiro. As operações de carga e descarga são
muito simples de executar, graças ao seu ângulo de abertura extra grande. As malas de tejadilho estão disponíveis nas capacidades de 340 e 460 litros. O

06 O dispositivo de engate de reboque está disponível como versão rígida ou removível. O jogo de
montagem elétrico de 13 pinos, que faz parte do
material fornecido, garante a alimentação elétrica
do atrelado. O

02 O suporte de base constitui a base para todos os acessórios de tejadilho – por exemplo
para o suporte para bicicletas com perfis de plástico aerodinâmicos e suporte da estrutura
em aço cromado. Tem fecho e foi testado pela City-Crash. O

01
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07 Uma coisa é clara: os guarda-lamas extremamente resistentes protegem o
seu automóvel e o automóvel que circula atrás de si, da sujidade libertada, da
perigosa projeção de pedras e dos salpicos de água. O
08 O spoiler do tejadilho não é apenas bonito, tem também uma ação eficaz:
com um visual discretamente desportivo, o spoiler do tejadilho valoriza a traseira do Polo melhorando, simultaneamente, a sua aerodinâmica. Possui uma
camada de primário e pode ser pintado na cor da carroçaria. O

11

12

13

1 1 Atração e proteção eficaz num só: as guarnições dos espelhos em look
carbono. Montam-se facil e rapidamente nos espelhos retrovisores exteriores
e conferem ao seu Polo uma imagem particularmente dinâmica. O
07

08

09 Desfrute da circulação de ar fresco, mesmo com
mau tempo, e evite o desagradável calor, quando
está parado num congestionamento num dia quente.
Os defletores de vento, de fácil manutenção e resistentes aos raios UV e às lavagens automáticas são
fabricados em acrílico reciclável de alta qualidade
e montam-se facilmente por encaixe. O
10 O elegante friso de proteção em cromado brilhante não é apenas uma atração, é também uma
proteção eficaz das arestas da porta da bagageira.
Para o montar, basta colá-lo na aresta inferior da
porta da bagageira. O
10

09
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12 Um pormenor tanto atrativo, como funcional: as elegantes películas nos
frisos da embaladeira em preto ou prata protegem a pintura da soleira da porta
sujeita a desgaste, na zona da entrada dianteira e traseira, contra riscos e danos.
Dê ao seu automóvel um visual desportivo. O
13 Tal como um escudo de proteção invisível, a película de proteção transparente
adapta-se perfeitamente às zonas de entrada pintadas. Os riscos não têm qualquer hipótese aqui – você, esboçará um sorriso por muito tempo ao entrar. O
14 Os elegantes frisos da embaladeira de alta qualidade em aço inoxidável
com o logotipo Polo representam, logo na zona da entrada, uma atração visual.
Além disso, protegem-na eficazmente contra riscos. O

14
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15 A proteção da bagageira, com o logotipo Polo, é leve, flexível e está cortada
exatamente à medida do Polo. Uma borda de cerca de 4 cm de altura protege a
bagageira de impurezas. A sua estrutura em losangos evita que as suas bagagens
escorreguem. O
16 Com o módulo de encaixe da bagageira pode dividir a bagageira do seu automóvel de uma forma flexível, e evitar que as bagagens escorreguem. Uma barra
telescópica, que pode ser colocada livremente ao longo das arestas exteriores do
piso de carga com grampos de fixação, garante uma fixação segura. O

18

17 A cuba para bagageira subida com logotipo Polo e elementos de separação
é extremamente robusta, resistente a ácidos e encaixa à medida. Uma borda
elevada protege a bagageira da sujidade. O
18 O tapete da bagageira antiderrapante está cortado à medida dos contornos
da bagageira e protege-o eficazmente da sujidade e da humidade. Quando não for
utilizada, pode ser enrolada e facilmente arrumada, para não ocupar espaço. O

15

19

20

19 A rede de proteção para a bagageira é fixada nos olhais de amarração instalados de série na bagageira e é ideal para todos os objetos de tamanho pequeno a
médio, mantendo-os de preferência nos seus lugares. O
20 A grade de separação divide a bagageira do habitáculo entre a parte de trás
do encosto e o tejadilho, sendo fácil de colocar. A cobertura da bagageira também pode ser utilizada com a grade de separação. O
21 Natureza desportiva até ao mais ínfimo pormenor: a guarnição oblíqua
da panela de escape traseira, em cromado preto ou em aço inoxidável polido,
confere ao Polo uma imagem particularmente potente. O

16
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22 O jogo de tapetes feitos à medida Allweter está disponível
em preto e protege eficazmente a zona dos pés contra a sujidade
e a humidade. Nos tapetes pode ver-se o logotipo Polo. Além disso,
os tapetes são bastante mais leves que os tapetes de borracha
convencionais, libertam menos cheiro e são 100 % recicláveis.
O sistema de fixação integrado prende os tapetes ao piso do automóvel, por forma a que não saiam do seu lugar. O

24 Os tapetes para os pés em tecido “Premium” em preto adaptam-se na perfeição às dimensões do piso e são fabricados em
veludo resistente. Presos ao piso, nos respetivos pontos de fixação,
os tapetes dianteiros não saem do seu lugar. Os tapetes dianteiros apresentam-se com o logotipo Polo, enquanto que os tapetes
traseiros possuem um revestimento antiderrapante no verso. O

27 Melhor visibilidade para trás e mais controlo sobre as crianças que viajam no
banco de trás: o espelho retrovisor interior adicional é fixo no vidro dianteiro
ou no painel de instrumentos por meio de um pé com ventosa. Possui uma
articulação própria flexível, com a qual pode ser ajustado para o trânsito ou
para as manobras de estacionamento. O
28 A cadeira de criança G2-3 ISOFIT transporta crianças entre os três e os doze
anos (15 a 36 quilos) de forma segura e confortável. Os apoios laterais para a
cabeça, bem como a altura e a inclinação podem ser regulados de forma variável. Os pontos de fixação ISOFIX no automóvel permitem uma montagem fácil.
Com as capas de proteção dos bancos adequadas – fáceis de limpar e antiderrapantes – pode evitar a sujidade e o desgaste, causados pelas cadeiras de criança
ou por outros objetos. Os bancos ficam sempre bem protegidos. As práticas
bolsas de rede oferecem espaço de arrumação adicional. O

23 Os tapetes para os pés em tecido “Optimat” com o logotipo Polo
reúnem as características dos tapetes de borracha com a elegância
dos tapetes em tecido. O rebordo em forma de U destes tapetes cortados à medida, protege eficazmente da sujidade e da humidade. O

27

29 Às vezes, é melhor o sol ficar lá fora. A proteção solar para o vidro traseiro,
os vidros das portas traseiras e os vidros laterais traseiros também podem
servir de isolamento térmico – sem prejudicar a segurança rodoviária. Pode
ser utilizada tanto com a janela fechada, como com a janela aberta. O

22

23

24

25 Espírito Motorsport incluído: este jogo de capas antiderrapantes para
os pedais em aço inoxidável escovado coloca-se muito facilmente e seduz
pelo seu design de alta qualidade. A camada antiderrapante garante uma
boa aderência. O
26 Nada é esquecido: na mala térmica de 25 litros, todos os alimentos e bebidas são mantidos à temperatura correta. Pode transportar garrafas de 2 litros
neste prático compartimento de conservação. A alimentação de corrente é efetuada através da bateria do automóvel ou de uma ligação fixa. O

25
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30 | 31 Se não tiver encomendado o sistema de operação por voz logo de fábrica, juntamente com o sistema de rádio “Composition Media”¹⁾ ou o sistema
de navegação “Discover Media”, pode fazê-lo mais tarde. O telefone, o rádio e,
se necessário, o sistema de navegação podem ser facilmente utilizados com a
sua voz. Após a ativação, um microfone vermelho indica-lhe que as suas instruções foram recebidas. Os “comandos” a executar são exibidos no monitor de
uma forma clara. O
32 Se não tiver encomendado a App-Connect¹⁾ logo de fábrica, pode instalar
esta tecnologia mais tarde. Com a função MirrorLink™, o ecrã do seu telemóvel
será espelhado no visor do sistema de rádio ou do sistema de navegação²⁾.
Deste modo, as Apps da Volkswagen como, “Think Blue Trainer”, “Shared Audio”,
“Drive & Track” ou “My Guide” também podem ser utilizadas no automóvel, em
viagem. Além disso, também são apresentadas outras aplicações do respetivo
fornecedor compatíveis com MirrorLink™. O seu Smartphone tem de ser compatível com esta função. Para mais informações sobre as funções Car-Play™
(Apple) e Android Auto™ (Google), contacte o seu fornecedor. O

1 ) A montagem posterior não é possível com todos os rádios “Composition Media”. Por favor, contacte o
seu Concessionário Volkswagen sobre esta possibilidade.
2) Aparelhos adequados: “Composition Media” (Gen2), “Discover Media” (Gen2) a partir do modelo de 2016.
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R-Line
100 % Polo – mas apenas mais desportivo: com o pacote R-Line “Exterior”, o Polo apresenta-se na melhor forma atlética. E para prolongar esta forma ao interior, o Polo pode
ser ainda equipado com o pacote R-Line “Interior”. O Polo dá-lhe uma alegria dupla –
tanto por dentro, como por fora.
Todos os equipamentos aqui mencionados são um produto da Volkswagen R GmbH.

01 Causa sensação na estrada: o pacote R-Line “Exterior” confere ao Polo uma
dose extra de estilo desportivo, como por exemplo, a grelha de proteção do
radiador com o logotipo “R-Line” e o pára-choques tipicamente R-Line, com
grelha da entrada de ar em preto, à frente. As embaladeiras alargadas nos lados,
bem como a imponente entrada de ar R-Line, tornam visível a dinâmica do automóvel a partir de qualquer ângulo. Os faróis de nevoeiro com luz de curva
garantem que você também consegue ver tudo em todos os ângulos. O
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02 Deixe uma marca forte. Com um design de 5 raios
duplos, as jantes de liga leve opcionais de 16"
“Salvador”, em cinza metalizado, realçam o caráter
desportivo do Polo equipado com a versão R-Line.
Os pneus com a dimensão 215/45 R 16 garantem a
aderência necessária ao asfalto. O

02
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03 Um enorme impacto, também por dentro: o pacote R-Line “Interior” confere uma sensação desportiva
ao interior, com os seus pedais em alumínio, os frisos da embaladeira com logotipo “R-Line”, ou o forro do
tejadilho em preto. A imagem dinâmica é completada pelas costuras decorativas em cinza Kristall no manípulo
da alavanca de mudanças, nos tapetes e nos estofos, bem como pelo volante desportivo multifunções em
couro com costuras coloridas, pelo logotipo “R-Line” e pelas patilhas seletoras opcionais para a caixa de
velocidades DSG. O

04

04 Os bancos desportivos com os estofos “Race”/Microfibra “San Remo”, o
logotipo “R-Line” nos encostos dos bancos e as costuras contrastantes em cinza
Kristall, não só lhe oferecem uma postura segura em curva, como também criam
uma imagem empolgante. O

05

05 O desporto de mão dada com a classe: os bancos desportivos opcionais em
preto, Alcântara/couro seduzem pela sua imagem visual e estética. O logotipo
“R-Line” nos encostos dos bancos dianteiros e as costuras contrastantes em
cinza Kristall, revelam que gosta de circular de uma forma dinâmica. O
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Think Blue.
A mobilidade do futuro também é sempre uma questão de responsabilidade. Temos perfeita noção desta responsabilidade e pretendemos
vivê-la, de futuro, de uma forma mais transparente e mais sustentável.
A esta filosofia chamamos “Think Blue.”. Na qualidade de fabricante automóvel, integramos a filosofia “Think Blue.” nos nossos modelos. Através
de inúmeras tecnologias eficientes e automóveis híbridos Plug-In ou
puramente elétricos. Descubra mais em www.volkswagen.com/thinkblue

01 O Polo BlueMotion reúne uma série de componentes orientadores, que reduzem o seu consumo de
combustível e as emissões de CO₂. As tecnologias inovadoras, como o sistema “Start & Stop” ou o sistema
de recuperação da energia de travagem fazem dele um modelo verdadeiramente exemplar, com uma
autonomia até 1.000 km. O
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Seduz à primeira vista.
A isso chamamos eficiência.
(sem imagem) Com o motor 1,0 l TSI-BlueMotion,
o Polo BlueMotion é o modelo a gasolina mais económico da sua classe. Não só lhe oferece uma consciência
tranquila, como também uma boa dose de dinâmica
de condução, com os seus 70 kW (95 cv)¹⁾. O
01 O spoiler traseiro, pintado na cor da carroçaria,
confere mais força descendente e realça a traseira
e as linhas laterais do automóvel. O
02 A inscrição “BlueMotion” na porta da bagageira
e na grelha do radiador, revela que está a conduzir
um automóvel particularmente económico. O
03 A grelha do radiador também foi otimizada em
termos aerodinâmicos, o que valoriza a dianteira do
automóvel. O

01

02
05

05 O interior marcante do Polo BlueMotion prova que estamos perante um modelo com equipamentos
especiais: o forro moldado do tejadilho em cinza pérola, os tapetes em preto e o painel de instrumentos,
também, em preto, estão em perfeita harmonia visual com os estofos “Link”. Tal como o volante multifunções em couro, também o punho da alavanca do travão de mão e o manípulo da alavanca de mudanças
estão revestidos a couro. O visor multifunções “Plus” e o sistema de monitorização dos pneus apresentam-lhe informações importantes sobre a condução. Para além do sistema de regulação da velocidade, instalado de série, os vários sistemas opcionais aumentam o seu conforto a bordo. Entre eles, o “Front Assist”,
o controlo automático da distância ACC, a câmara da marcha-atrás “Rear View” (opcional) e o programa
eletrónico de estabilidade, instalado de série. O

04 As jantes de liga leve de 15" “Buenos Aires”,
com resistência ao rolamento otimizada, garantem
uma aerodinâmica melhor e atraem os olhares dos
mais curiosos. O

03

04

06 Com os estofos “Link” na combinação de cores preto-azul, todo o sistema de bancos se transforma
num componente marcante do design interior. O banco do condutor é regulável em altura. O apoio de
braços serve como uma confortável superfície de apoio e, ao mesmo tempo, um prático compartimento
de arrumação. O

06
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A próxima aventura está
à porta de sua casa.
Com o CrossPolo pode literalmente satisfazer a curiosidade de todos os seus planos:
com a nova pintura em laranja Honey metalizado, as caixas dos espelhos retrovisores
exteriores em prata e os rails do tejadilho em alumínio anodizado, percebe-se desde
logo que ali vive um verdadeiro aventureiro.

01 O desejo pela descoberta começa mesmo antes
de entrar: as jantes de liga leve de 17" “Canyon”,
com um design de raios requintado, revelam a imagem imponente do CrossPolo. O
02 A película com a inscrição “CROSS POLO”¹⁾
nas portas traseiras revela o equipamento especial
do automóvel. O
03 Além do chassis elevado, são, principalmente,
as coberturas da carroçaria em preto aplicadas
nas cavas das rodas, nas embaladeiras e nas portas
que conferem ao CrossPolo uma imagem Offroad
marcante. O
1) A inscrição da película pode apresentar vestígios de uso ou envelhecimento, passados um a três anos perante a irradiação direta solar, ou
passado um ano, em climas muito quentes. Se a inscrição da película
permanecer durante muito tempo no automóvel, podem ocorrer diferenças visuais entre a zona da pintura protegida pela película e a zona
não protegida.
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04

04 Os confortáveis bancos desportivos dianteiros, com regulação em altura,
possuem práticas bolsas de arrumação nas costas. Estão disponíveis com os
estofos “Link” em preto-cinza, aqui ilustrados, bem como noutras combinações
de cores. O

05 A estética junta-se à funcionalidade: no interior,
para além do volante em couro perfurado com acabamentos cromados, também o punho do travão de
mão e o manípulo da alavanca de mudanças estão
revestidos a couro, com costuras decorativas coloridas. O interior é, ainda, valorizado pelo painel de
instrumentos em espuma, pelos pedais em alumínio
e pelos elementos em cromado mate como, por
exemplo, a unidade de comando do rádio e do ar
condicionado. O lado prático e confortável do
CrossPolo: gavetas por baixo dos bancos dianteiros,
apoio de braços central dianteiro, banco e encosto
traseiros rebatíveis de forma assimétrica, ar condicionado, ParkPilot (opcional) e visor multifunções
“Plus”. S

05
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Só não o consegue
proteger dos olhares.
O Polo pode manter o perigo à distância, mas já tem
mais dificuldade em relação aos olhares curiosos.
É que os pormenores de design, como os faróis LED,
os marcantes pára-choques dianteiro e traseiro e
as pinturas exteriores são uma verdadeira atração.
Ninguém fica indiferente.
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Chegar.
Mesmo antes de partir.
No Polo nunca se sentirá desconfortável. Disponível com três
linhas de equipamentos, o seu habitáculo satisfaz todos os gostos.

01

02

01 A versão de equipamentos Highline satisfaz os mais altos requisitos. Irá percebê-lo mais tarde, quando se sentar nos bancos dianteiros
desportivos no padrão “Cell”. Enquanto que a iluminação da zona dos pés, já incluída de série a partir da versão de equipamentos Confortline,
cria uma atmosfera aconchegante, o volante multifunções opcional em couro, o manípulo da alavanca de mudanças e o punho da alavanca
do travão de mão em couro, dão-lhe um roque de requinte. Mais uma demonstração clara do vanguardismo do Polo. H
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02 Desfrute de exclusividade e conforto com a versão de equipamentos Confortline, com volante multifunções em couro. Os acabamentos cromados no punho da alavanca do travão de mão, no painel de instrumentos, e em muitos interruptores e outras superfícies, valorizam a imagem do cockpit. Em conjunto com
o padrão “Rail” nos bancos dianteiros reguláveis em altura, equipados com práticas gavetas por baixo dos
assentos, bem como com revestimentos laterais e guarnições decorativas nas portas, esta linha de equipamentos aumenta, não só o conforto, como também o seu bem-estar interior. C

03

03 Na versão de equipamentos Trendline, o Polo impressiona logo com o seu equipamento de série. Também
os bancos, sendo o do condutor, regulável em altura, são uma verdadeira atração, com os estofos “Grip”.
Estão, ainda, equipados com encostos de cabeça otimizados ao impacto. O Polo é, também, uma referência,
em termos de conforto, oferecendo-lhe muitos outros extras, como os ganchos para pendurar sacos na
bagageira, dois suportes para bebidas na zona dianteira, ou ainda, o banco e encosto traseiro dividido
rebatível. S
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Estofos
Todos os estofos possuem duas coisas em comum: materiais
de alta qualidade e processo de fabrico sem compromissos.
06

Os bancos estão protegidos da melhor forma contra o desgaste,
podendo, assim, dar-lhe alegrias por muito mais tempo.

07

09

08

10

01

02

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Estofos “Grip”¹⁾ preto BY S
Estofos “Rail”¹⁾ preto BY C
Estofos “Cell”¹⁾ preto BY H
Estofos em Alcântara²⁾ preto BY O
Estofos em Alcântara³⁾ preto-cinza Kristall OW O
Estofos “Race”/Microfaser “San Remo”³⁾ cinza Magnetit-preto-cinza Kristall OV
Estofos “Link”⁴⁾ preto-vermelho CG S
Estofos “Link”⁴⁾ preto-cinza CH S
Estofos “Link”⁴⁾ preto-bege Titanium CK S
Estofos “Link”⁵⁾ preto-azul RU S

04
S

1) Não disponível para o CrossPolo e Polo BlueMotion.
2) Não disponível para o Polo BlueMotion.
3) Apenas disponível para o Polo R-Line com pacote “Interior”.
4) Apenas disponível para o CrossPolo.
5) Apenas disponível para o Polo BlueMotion.

03

As imagens desta página dupla servem apenas de referência, pelo que as amostras reproduzidas de pinturas
exteriores e estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos como o são na realidade.
As figuras ilustram a forma de banco básica dos modelos e podem divergir de uma variante superior que tenha,
eventualmente selecionado.
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Pinturas exteriores
Os elaborados processos de pintura da Volkswagen cumprem, na perfeição,
os requisitos mais exigentes, oferecendo ao seu automóvel uma
proteção anti-corrosão fiável durante toda a vida do seu automóvel.

01

04

02

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

05

branco Pure pintura lisa 0Q O
cinza Urano¹⁾, ²⁾ pintura lisa 5K S
preto¹⁾, ³⁾ pintura lisa A1 O
azul Cornflower¹⁾, ²⁾, ³⁾ pintura lisa D7 O
vermelho Flash pintura lisa D8 O
bege Titanium²⁾, ⁵⁾ pintura metalizada 0N O
azul Silk¹⁾ pintura metalizada 2B O
castanho Toffee¹⁾, ²⁾, ⁴⁾ pintura metalizada 4Q
laranja Honey²⁾, ⁵⁾ pintura metalizada 4V O
prata Reflex pintura metalizada 8E O
cinza Pepper¹⁾, ²⁾ pintura metalizada U5 O
preto Deep²⁾ pintura nacarada 2T O
branco Oryx²⁾, ³⁾ pintura madre pérola 0R O
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09

11

08

10

12

O

1) Não disponível para o CrossPolo.
2) Não disponível para o Polo BlueMotion.
3) Não disponível para o Polo R-Line com pacote “Exterior”.
4) Consulte o seu Concessionário Volkswagen sobre a disponibilidade das pinturas
5) Apenas disponível para o CrossPolo.
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As imagens desta página dupla servem apenas de referência. pelo que as
amostras reproduzidas servem apenas como referência.
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Jantes
Não tem de satisfazer os gostos de toda a gente, mas sim
os seus. Melhor ainda, se existirem várias opções: onze,
para sermos mais precisos.
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03

Série no Trendline

05

S

Série no Confortline

C

Série no Highline

H

Equipamento opcional
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03
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06
07
08
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07

Jantes em aço de 15" “Stahlrad” com tampão integral
Jantes de liga leve de 15" “Estrada” C
Jantes de liga leve de 15" “Tosa”*
Jantes de liga leve de 16" “Portago” O
Jantes de liga leve de 16" “Rivazza” H
Jantes de liga leve de 16" “Syenit”, Volkswagen O
Jantes de liga leve de 16" “Salvador”, Volkswagen R O
Jantes de liga leve de 17" “Motorsport”, Volkswagen*
Jantes de liga leve de 17" “Mirabeau” O
Jantes de liga leve de 17" “Serron”, Volkswagen R O
Jantes de liga leve de 17" “Mallory”, Volkswagen R O

* Não disponível para o mercado Nacional.
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Painel de
instrumentos

preto A1¹⁾, ³⁾

azul Cornflower D7¹⁾, ²⁾, ³⁾, ⁴⁾

vermelho Flash D8

bege Titanium metalizado 0N²⁾, ⁵⁾

azul Silk metalizado 2B¹⁾

castanho Toffee metalizado 4Q¹⁾, ²⁾, ⁴⁾

laranja Honey metalizado 4V²⁾, ⁵⁾

prata Reflex metalizado 8E

cinza Pepper metalizado U5¹⁾, ²⁾

preto Deep nacarado 2T²⁾

branco Oryx madre pérola 0R²⁾, ³⁾

Estofos “Grip”¹⁾, ²⁾ S
preto/BY
Estofos “Rail”¹⁾, ²⁾ C
preto/BY
Estofos “Cell”¹⁾, ²⁾ H
preto/BY
Estofos em Alcântara²⁾ O
preto/BY
Estofos em Alcântara⁵⁾ O
preto/BY
Estofos “Race”/Microfibra “San Remo” bancos desportivos⁶⁾
cinza Magnetit-preto-cinza Kristall/OV
Estofos em Alcântara nos bancos desportivos⁶⁾ O
preto-cinza Kristall/OW
Estofos “Link”⁵⁾ S
preto-vermelho/CG
preto-cinza/CH
preto-bege Titanium/CK
Estofos “Link”⁷⁾ S
preto-azul/RU

Alcatifa

cinza Urano 5K¹⁾, ²⁾

Estofos

branco Pure 0Q

Combinações possíveis
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Descubra o mundo
automóvel da
Volkswagen.
A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.
A entrega do seu veículo novo pode transformar-se
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfsburg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá
oportunidade de conhecer as diversas marcas que
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade
de acompanhar os vários passos da produção de um
veículo, de se inteirar das últimas novidades sobre o
tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a
carta de condução infantil. Chegado o momento da
entrega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a
chave do seu automóvel e dar-lhe-á todos os pormenores importantes, antes de iniciar a sua viagem
de regresso a casa. Para informações mais detalhadas, contacte o seu Concessionário Volkswagen.

Volkswagen Driving Experience.
Numa acção de formação sobre condução segura,
os nossos profissionais do volante mostram-lhe o
comportamento mais correcto a adoptar em situações inesperadas. Para mais informações contacte
o seu Concessionário Volkswagen.

Mobilidade Volkswagen.
Serviço de desempanagem no próprio local, veículo
de substituição ou despesas de alojamento num
hotel. Se submeter o seu Volkswagen periodicamente
às inspeções previstas no Plano de Assistência, poderá usufruir das vantagens da garantia de mobilidade
LongLife.

1) Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre a
garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos da
marca Volkswagen, de acordo com a actual gama de ofertas. O seu
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.

Serviço Volkswagen.
Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen
dos nossos 35 Concessionários. Para além da garantia obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda
uma garantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os
veículos novos, uma garantia de 3 anos para a
pintura da carroçaria¹⁾ bem como uma garantia de
12 anos contra perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

1) Não disponível para o CrossPolo.
2) Não disponível para o Polo BlueMotion.
3) Não disponível para o Polo R-Line com pacote “Exterior”.
4) Por favor contacte o seu Concessionário Volkswagen, para obter informações sobre a disponibilidade da pintura.
5) Disponível apenas para o CrossPolo.
6) Disponível apenas para o Polo R-Line com pacote “Interior”.
7) Disponivel apenas para o Polo BlueMotion.

Os símbolos junto dos estofos indicam quais os estofos de série

S

ou que estão disponíveis mediante custo extra

O

,

C

,

H

. A correspondência da tabela indica se uma pintura está disponível de série

S

, como equipamento opcional

O

ou como não disponível ( – ).
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Uma categoria,
também em pista.
O Polo R WRC defendeu o seu título de campeão mundial de rali em 2013, 2014 e,
também, em 2015. Seja neve, brita ou lama, o ar rarefeito da altitude do México,
o calor da Austrália ou o frio gelado da Suécia – nada o fez parar. Percorreu com
distinção mais de 18.000 quilómetros, ao longo de 13 países, e alcançou o primeiro
lugar no programa de testes mais difícil do mundo. E é por isto que o Polo que sai
da nossa fábrica ostenta, com orgulho, a placa de vencedor WRC, na traseira.

Polo - Polo R WRC
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Polo
625.1196.03.65 · Impresso na Alemanha
Reservado o direito a alterações · Edição: Novembro 2016
www.volkswagen.pt

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais.
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Comcessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.
Reservado o direito a alterações.
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® e TSI® são marcas registadas da Volkswagen AG e de outras
empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. O facto de um símbolo neste
documento não estar assinalado com ® não significa obrigatoriamente que este símbolo não
seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a autorização escrita
prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e a valorização de veículos antigos.
Assim, todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos gratuitamente,
desde que cumpram as disposições legais. Para mais informações, contacte o seu Concessionário Volkswagen

O seu Concessionário Volkswagen

