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Все життя – дорога
Керувати Polo – чисте задоволення. Випробуйте цей автомобіль у його найкращому прояві. Куди б не пролягав 
Ваш шлях, будьте певні, що безкомпромісна якість і новi двигуни з першої секунди викличуть у Вас справжній 
захват. Навіть якщо Ви випадково зіб'єтеся з дороги, гостинний інтер'єр нового Polo підтримає Ваш настрій на ви-
соті. Тож чи варто чекати?

Найкращий спосіб визначити правильний напрямок – 
спробувати все 
Кожний поворот за кермом нового Polo дарує щиру радість. Хочеться продовжувати 
й продовжувати рух. Це природно, адже при найсучаснішому технічному осна-
щенні цей автомобіль володіє напрочуд яскравим і в той самий час кано-
нічним дизайном, який встановлює нові стандарти в малому класі.
Шкода, що новим Polo не можна і керувати, і милуватися водночас!

Тут можна проїхати коротким шляхом. Та чи потрібно?
Швидкісні шосе, польові дороги, міські вулиці, тисняви, об’їзди, двори – використо-
вуйте кожну можливість, щоб випробувати новий Polo. Внутрішній світ цього 
автомобіля схиляє до того, щоб насолоджуватися рухом у будь-якій ситуа-
ції. Простір салону, що милує око, затишна атмосфера, якісні матеріали 
та широкий вибір обладнання незмінно даруватимуть 
Вам радість і задоволення.
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Екстер’єр Інтер’єр

У нового Polo характер і зовнішність переможця. Впевнені лінії кузова підкреслюють атлетичну статуру, а вираз-
ні деталі, наприклад, задні ліхтарі з вогнями у формі бумерангів краще будь-яких слів говорять про бездоганний 
стиль. Яскрава палітра кольорів кузова довершуює загальний стильний вигляд, повністю виправдовуючи динаміч-
ну сутність автомобіля.

Динамічний і спортивний дизайн нового Polo в інтер'єрі причаровує ще й всеосяжним комфортом. Тут Вас зустрі-
не гармонійна атмосфера, яка навіть у тривалих поїздках дозволяє не відчувати напруги. Орієнтована на водія пе-
редня панель дивує продуманою ергономікою, інтуїтивною функціональністю та легким доступом до всіх функцій 
керування.

Сталеві 14-дюймові диски 
комплектуються повнорозмірни-
ми ковпаками з сімома спицями і 
шинами 175/70 R14.

Легкосплавні 15-дюймові дис-
ки Lakeside з шинами 195/55 R15 
чудово доповнюють динамічний 
вигляд нового Polo, а для захис-
ту комплектуються гвинтами-
секретками.

Омивачі фар є складовою частиною зимового пакету. Вони покращують 
видимість у дощ, сніг і на брудній дорозі. Ще більший комфорт і безпеку 
в холодну пору року гарантують такі корисні опції у складі пакету, як 
передні сидіння з підігрівом і автоматичний обігрів форсунок омивача 
вітрового скла.

Без сумніву, Ви звернете увагу на нове обличчя Polo і відчуєте спорід-
нення з моделями Volkswagen інших сегментів.

Туман, снігопад, пил або силь-
ний дощ – протитуманні фари 
з функцією освітлення поворотів 
поліпшують освітлення дорож-
нього полотна при поганій ви-
димості. Тому задля підвищення 
безпеки їх варто встановити.

Помітні задні ліхтарі прикраша-
ють задню частину кузова і водно-
час слугують виразним елементом 
дизайну. Дуже зручний режим 
роботи поворотників: при одно-
разовому швидкому натисканні на 
перемикач сигнал блимає тричі.

Бічні дзеркала заднього виду 
з інтегрованими поворотними 
вогнями пофарбовані в колір 
кузова й ідеально гармоніюють з 
дизайном автомобіля. Крім того, 
дзеркала забезпечені обігрівом та 
електроприводом регулювання.

Асиметрично розділена спинка 
складаного заднього сидіння на-
дасть Вам за необхідності додатко-
вий вантажний простір.

При виборі опціонального 3-спи-
цевого шкіряного керма руко-
ятки важелів КП і ручного гальма 
також обтягуються шкірою. Цей 
натуральний матеріал не тільки 
красивий, але і надзвичайно при-
ємний на дотик.

Користь кишень у всіх дверях 
особливо проявляється під час 
далеких поїздок. У спеціальних 
відсіках передніх дверей можна 
без проблем розмістити навіть 
1,5-літрові пляшки.

Дуже зручно – підсвічування ма-
кіяжних дзеркал у сонцезахис-
них дашках у будь-який час доби 
дозволить Вам бачити себе.

Електричні склопідйомники до-
зволяють із зручністю регулювати 
приток свіжого повітря. Для без-
пеки механізми обладнані захис-
том від затискання і автоматично 
опускаються, як тільки виникає 
перешкода між склом і рамкою 
дверей.

*Поло, Лейксайд *Поло, ДіЕсДжи, Фольксваген

Новою віхою в розвитку сучасного автомобілебудування стала короб-
ка передач DSG з двома зчепленнями. Ця інноваційна автоматична 
коробка передач, розроблена концерном Volkswagen, здійснює переми-
кання за соті частки секунди, практично непомітно і без переривання 
потоку потужності, оскільки друге зчеплення вже «тримає напоготові» 
наступну передачу. Завдяки блискавичній реакції досягається спор-
тивний розгін і максимально швидке спрацьовування. Керувати таким 
автомобілем – суцільне задоволення. 7-ступенева коробка передач DSG, 
якою оснащується Polo, вирізняється не тільки чудовою динамікою, але 
й високою ефективністю, за рахунок якої досягається зниження витрати 
пального. Хто тепер скаже, що спортивна динаміка виключає комфорт?
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Безпека

Новий Polo запропонує Вам не тільки більше драйву, але й більше захисту. Для цього автомобіль може бути облад-
наний цілим комплексом засобів активної й пасивної безпеки, включаючи, наприклад, подушки безпеки найсучас-
нішої конструкції або електронну систему курсової стійкості ESP. Адже тільки той, хто може повністю покластися 
на свій автомобіль і відчуває себе захищеним, може отримувати справжнє задоволення від водіння.

Додатковий гальмівний сиг-
нал, гармонійно інтегрований у 
верхній спойлер дверей багажни-
ка, піклується про те, щоб Ваші 
дії були добре помітні для інших 
учасників руху.

У випадку критичної ситуації пасажири Polo можуть покластися на 
комплексну систему захисту, до якої входять фронтальні подушки 
безпеки водія і переднього пасажира, а також ремені безпеки з 
переднатягувачами спереду і підголівники на кожному сидінні. За спра-
цьовування подушок безпеки відповідають так звані датчики зіткнення. 
При реєстрації удару блок керування вмикає газогенератор, і подушки 
безпеки наповнюються за 30–40 мілісекунд. Це дозволяє значно знизити 
небезпеку отримання травм, у першу чергу, в області шиї й потилиці. Для 
додаткового захисту як опція доступнi переднi бічнi подушки безпеки і 
шторки безпеки для захисту голови передніх і задніх пасажирів. 

Кольори кузова

Оббивка сидінь

Чорний
Schwarz
A1A1

Жовтогарячий
Hot Orange
Metallic
8E8E

Бiлий
Candy-Weiss
B4B4

Срiблястий
Reflex Silver
Metallic
8E8E

Червоний
Flash Rot
D4D4

Темно-синiй
Shadow Blue
Metallic
P6P6

Блакитний
Meerblau
F4F4

Ciрий
Pepper Grey
Metallic
U5U5

Жовтий
Savanna Gelb
4S4S

Чорний
Deep Black
Pearl Effect
2T2T

Titantum Black
Тканина Metric
BY

*Поло, ІЕсПі *Кенді-вейс, Мірблау, Шварц, Флеш Рот, Саванна Гельб, Хот Оранж, Металік, Рефлекс Сілвер, Шедоу Блю, Пепер Грей, Діп Блек, Перл Ефект, Тітаніум Блек, Метрік
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