
De nieuwe Polo



Beschermt. 
Valt op. 
De nieuwe Polo heeft één taak: zorgen dat u veilig bent. Met nog meer 

rijassistenten dan zijn voorganger houdt hij alles wat er om u heen 

gebeurt nauwlettend in de gaten. Tegelijkertijd is hij zelf de grootste 

blikvanger: een geheel nieuw design met verlaagde zijlinie, dynamische 

lijnen en nieuw ontworpen koplampen. Opvallend. Elke rit weer.   
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Exterieur
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01 Laat u verrassen door de nieuwe achterkant met zijn Tornadolinie. De opvallende belijning begint bij de 
voorspatborden, loopt strak over de vier deuren en komt samen op de achterklep. Daardoor ontstaan de 
opvallende contouren van de nieuwe Polo die pure dynamiek uitstralen. De markante verschijning wordt 
compleet door de nieuwe koplampen met led-dagrijverlichting, automatische ligths-on-functie en led-
kentekenplaatverlichting.   S

02 Een sportieve look met de 17-inch lichtmetalen velgen Pamplona met vijf dubbele spaken in de kleuren 
Adamantiumzilver of Glamzilver.  

03 De nieuwe Polo is sportief en onderscheidend. Het vooraanzicht heeft een grootse uitstraling door de lange 
motorkap en de dynamische horizontale lijnen. De optionele vernieuwde led-koplampen met dagrijverlichting 
zijn de perfecte combinatie met de atletische rondingen van deze compacte auto.   MU
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Ziet er goed uit. 
Biedt een goed uitzicht. 
Vanuit de nieuwe Polo valt meer te zien. Daarvoor zorgen het nieuwe 

optionele Active Info Display1)  met een doorsnee van 26 cm (10,25-

inch) en het volledig nieuw ontworpen interieur, dat voorzien is van het 

modernste design. Als dat geen goed uitzicht biedt.  
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01 Geniet volop van een mooi uitzicht: met het panoramische schuifdak heeft u onbelemmerd zicht op de 
lucht en is elke zonnestraal voor u.   MU

02 In de nieuwe Polo vindt u allerlei voorzieningen die het rijden comfortabel maken: de ambient-verlichting 
zorgt voor een prettige sfeer, die u kunt versterken door de verlichting van de sierlijsten aan te passen, 
bijvoorbeeld in Energetic Orange. Royale hoofd- en beenruimte voor alle passagiers maken vooral van de 
langere ritten ook plezierige ritten. En als u wilt, kunt u uw telefoon draadloos opladen.   MU
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1) Op een later moment beschikbaar. Uw Volkswagen-dealer informeert u graag. 
2)  Alleen in combinatie met radiosysteem 'Composition Media' of navigatiesysteem 'Discover Media' beschikbaar. Car-Net App Connect bestaat 

uit de technologieën MirrorLink™, Apple CarPlay™ en Android Auto™. De beschikbaarheid van deze technologieën kan per regio anders 
uitpakken. Car-Net App Connect wordt al ondersteund door een groot aantal mobiele telefoons. Volkswagen werkt nauw samen met grote 
smartphone-fabrikanten om de ondersteuning voor de technologieën van Car-Net App-Connect verder uit te bouwen. Actuele informatie over de 
compatibiliteit van nieuwe en oudere mobiele telefoons is te vinden op www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Het gebruik van de mobiele online diensten van Car-Net 'Guide & Inform' is alleen mogelijk in combinatie met het optionele systeem 'Discover 
Media'. U heeft ook een mobiel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone) nodig, die kan dienen als mobiele WiFi-hotspot. Als alternatief kunt u 
de optionele Carstick gebruiken en een aparte SIM-kaart met een optie voor extra data. U krijgt alleen toegang tot de Car-Net Guide & Inform-
diensten als u beschikt over een lopend contract voor mobiele telefonie bij een provider of vooraf zo’n contract afsluit. Alleen beschikbaar binnen 
het bereik van het mobiele netwerk van uw provider. Voor de ontvangst van datapakketten via internet kan, afhankelijk van uw abonnement en in 
vooral in het buitenland, extra kosten (bijvoorbeeld roaming-kosten) worden aangerekend. Vanwege het datavolume dat Car-Net 'Guide & Inform' 
gebruikt, raden we sterk aan om een contract met vaste tarieven af te sluiten bij uw draadloze provider! Voor het gebruik van Car-Net 'Guide & 
Inform' moet u een apart contract met Volkswagen afsluiten. Na de overschrijving heeft u 90 dagen de tijd om het voertuig te registreren op 
www.volkswagen.com/car-net. De beschikbaarheid van Car-Net 'Guide & Inform' kan van land tot land variëren. Deze diensten zijn beschikbaar 
gedurende de looptijd van het contract en kunnen onderhevig zijn aan inhoudelijke wijzigingen. Ga voor meer informatie over Car-Net 'Guide & 
Inform' naar www.volkswagen.com/car-net of vraag ernaar bij uw Volkswagen-dealer. Voor informatie over uw mobiele tariefvoorwaarden kunt u 
terecht bij uw serviceprovider.
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Connectivity
01 Analoog is van gisteren. Op het Active Info Display1) ziet u alles wat u moet zien, zoals uw snelheid en 
toerental, maar u kunt ook de kaart van het navigatiesysteem instellen of in beeld krijgen welke gegevens 
de innovatieve assistentiesystemen te bieden hebben. Kortom, alles is mogelijk, maar wat u ziet is aan u: het 
display is op uw individuele wensen af te stemmen.   MU

02 Car Net App-Connect2) bestaat uit drie innovatieve technologieën die de inhoud van uw smartphone 
beschikbaar maken via het touch screen van uw infotainment-systeem: MirrorLink™, Apple CarPlay™ en 
Android Auto™. Met App-Connect bedient u belangrijke functies van uw mobiele telefoon veilig en comfortabel 
vanaf het middenconsole. Telefoon, muziek en berichten: een wereld van mobiele apps binnen handbereik.   
MU

03 Met Car-Net 'Guide & Inform'3) vindt u moeiteloos alle interessante bestemmingen in de buurt, u ziet waar u 
gratis kunt parkeren, waar de dichtstbijzijnde parkeergarage zich bevindt of bij welk benzinestation u het best 
kunt tanken. Bovendien ontvangt u actuele verkeersinformatie en alternatieve routes om files te vermijden via 
internet.   MU

04 Het navigatiesysteem 'Discover Media' helpt u bij het vinden van de optimale route naar uw bestemming, 
óók als er onderweg files zijn. Naast het TFT-kleurenscherm maakt het systeem gebruik van kaarten voor heel 
Europa en beschikt het over een touch screen met bewegingssensor.   MU

05 U kunt uw oplaadsnoertje voortaan thuislaten: uw mobiele telefoon kunt u in de auto draadloos opladen. 
Leg uw telefoon in het opbergvakje met inductieplaatje in uw nieuwe Polo. Vanaf nu heeft u altijd een volle 
batterij en nooit meer losse snoeren in uw auto. Uw telefoon moet hiervoor wel voldoen aan de Qi-standaard.   
MU
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Rijassistenten

03 04 05
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01 Nooit meer iets of iemand in uw dode hoek, met de 'Blind Spot'-sensor 
in de nieuwe Polo. Hij assisteert bij het wegrijden van uw parkeerplaats of bij 
het wisselen van rijbaan. Zodra er een voertuig in uw dode hoek verschijnt, 
waarschuwt het systeem met een signaal van led-lampje in de zijspiegel. Het 
signaal verandert in opvallend knipperlicht als u toch uw richtingaanwijzer aanzet.   
MU

02 Fileparkeren of achteruit inparkeren is geen probleem in de nieuwe Polo. De 
parkeerassistent 'Park Assist' berekent exact of de auto op een parkeerplek past 
en stuurt zelfstandig in en uit.1)  U hoeft zelf alleen het gas, de koppeling en de 
rem te bedienen.   MU

03 Gebeurt er iets onverwachts, dan kunt u rekenen op het observatiesysteem 
'Front Assist', inclusief noodrem-systeem en voetgangerherkenning. 
Dreigt er een aanrijding of is er een voetganger in het zicht, dan klinkt een 
waarschuwingssignaal. Reageert u niet, dan vermindert Front Assist de snelheid 
om de kans op een aanrijding te verkleinen.   S

04 Autorijden is reageren op het rijgedrag anderen. Dat vraagt om voortdurende 
oplettendheid. De nieuwe Polo is uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC). 
Met een druk op de knop zorgt het systeem er door te remmen of te versnellen 
dat de afstand tussen u en uw voorganger gelijk blijft en dat u de ingestelde 
snelheidslimiet niet overschrijdt.   MU

05 Stelt u zich voor: tijdens een lange, monotone rit wordt u langzaam moe. U 
houdt het stuur lange tijd op dezelfde manier vast en reageert alleen nog met 
abrupte bewegingen. Uw nieuwe Polo heeft vermoeidheidsherkenning en geeft u 
een scherp signaal en vraagt u een pauze te nemen.1)   C

1) Binnen de grenzen van het systeem. 
2) Tot maximaal 210 km p/u. 
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Sound: check.
Waar de dj op een goed feest de muziek verzorgt, is uw nieuwe Polo op 

de weg verantwoordelijk voor een geweldig geluid. Met het krachtige 

beats-soundsysteem met een vermogen van 300 watt heeft u een 

sublieme luisterervaring, waar dan ook. Een feest voor uw oren én voor 

uw ogen. Want de kenmerkende afwerking bij de uitvoering beats is ook 

het uiterlijk van de nieuwe Polo absoluut top. 

01 Een succesvolle verschijning, waar hij ook gaat. Met de tweekleurige striping 1), 
iets van het midden valt de nieuwe Polo op, maar hij valt niet uit de toon! De lijnen, 
hier in de kleuren Flash en mat-transparant, beginnen op de motorkap en lopen door 
over het dak.   B

1)  Van de decoratieve bestickering die wordt getoond in deze brochure, kunnen de kleuren door direct zonlicht 
en in zeer warme klimaten, binnen een jaar fletser worden. Als de bestickering langere tijd op het voertuig 
aanwezig blijft, kan een kleurverschil in de lak optreden. 

02

De Polo beats is medio september bestelbaar. Uw Volkswagen-dealer informeert u graag. 
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02

03 04 05

01 De nieuwe Polo heeft schwung en geeft je leven 
kleur. Dat zie je aan het strakke nieuwe design van 
de achterkant, de donkerrode achterlichten, de 
behuizing van de buitenspiegels en de opvallende 
verschillende lakken. De strakke lijnen zorgen voor de 
dynamische contouren van een krachtige wagen.   B

03 De betere beats: het stijlvolle logo op de nieuwe 
Polo beats verwijst naar het hart van de auto: 
krachtige geluidssysteem 'beats'. Een 300 watt 
sterke 8-kanaals versterker voor de hoogste én de 
laagste tonen. De geïntegreerde subwoofer in de 
bagageruimte en naast het reservewiel zorgt voor 
een optimaal surround geluid en precies de juiste 
hoeveelheid bass.   B

04 Blijft u toch lekker zitten. De sportstoelen in het 
design 'beats', zijn niet alleen comfortabel, maar 
bieden ook optimale ondersteuning en bescherming 
van uw rug. Ze zijn bekleed met de stevige stof 
'Tracks 2' in Aqua Graphite en vallen op door het 
'beats'-logo op de rug.   B

05 Het interieur biedt de beste vibes. Al bij het 
instappen schitteren de dorpels met het 'beatsaudio'-
logo je toe. De rugleuningen van de sportstoelen 
zijn voorzien van reliëf. De decoratieve stiksels in 
Velvet Red springen in het oog. In dezelfde look: de 
luidspreker met 'beats'-logo en vloermatten met 
gekleurde dubbele stiksels.   B

De Polo beats is medio september bestelbaar. Uw Volkswagen-dealer informeert u graag. 
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Velgen
01   14 inch metalen velgen3)   S   
02   15 inch metalen velgen3)   C   
03   15 inch lichtmetalen velgen Salou3)   H   
04   15 inch lichtmetalen velgen Sassari3)   MU   
05   15 inch lichtmetalen velgen Seyne3)   MU   
06   16 inch lichtmetalen velgen Las Minas3)   MU   
07   16 inch lichtmetalen velgen Las Minas3)   MU   
08   16 inch lichtmetalen velgen Torsby   B   
09   17 inch lichtmetalen velgen Pamplona   MU   
10   17 inch lichtmetalen velgen Pamplona   MU   
11   17 inch lichtmetalen velgen Bonneville, Volkswagen R   MU  

3) Niet beschikbaar voor de nieuwe Polo beats. 

Onze voertuigen zijn standaard uitgerust met zomerbanden. Sinds 4 december 2010 is het de Bondsrepubliek Duitsland 
verplicht om uw voertuig bij ijzel, dikke sneeuw, natte sneeuw, ijs of gladde vorst van winterbanden te voorzien.  
Uw Volkswagen-dealer kan u meer vertellen.
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01   Pure White2) Unilak 0Q   MU   
02   Uranogrijs2) Unilak 5K   S   
03   Zwart2) Unilak A1   MU   
04   Reef Blue1,2) Metallic 0A   MU  
05   Energetic Orange2) Metallic 4M   MU   
06   Ivory Silver1,2) Metallic 6N   MU   
07   Reflex-zilver2) Metallic 8E   MU   
08   Flash-Rot Metallic D8   MU   
09   Pale Copper1,2) Metallic J7   MU   
10   White Silver Metallic K8   MU   
11   Limestone Grey1,2)  Metallic Z1   MU   
12   Deep Black Pareleffect 2T   MU   

1) Op een later tijdstip beschikbaar. Uw Volkswagen-dealer adviseert u graag. 
2) Niet beschikbaar voor de nieuwe Polo beats. 

090501

100602

110703

120804

Lakken

01   Stoelbekleding 'Basket' Titaanzwart EL   S   
02   Stoelbekleding 'Slash' Titaanzwart/Ceramique EL   C   
03   Stoelbekleding 'Slash'5) Ceramique EN   MU   
04   Stoelbekleding 'Tracks 2' Titaanzwart/Ceramique FJ   H   
05   Stoelbekleding 'Tracks 2'5) Ceramique FK   MU   
06   Stoelbekleding 'Tracks 2'4) Titaanzwart/Reef Blue KX   MU   
07   Stoelbekleding 'Tracks 2'4) Titaanzwart/Energetic Orange KY   MU   
08   Microvlies stoelbekleding ArtVelours4) Titaanzwart EL   MU  

3) Alleen beschikbaar voor de nieuwe Polo beats.
4) Alleen beschikbaar binnen het pakket Highlights. Is op een later moment beschikbaar. Uw Volkswagen-
dealer adviseert u graag. 
5) Op een later moment beschikbaar. Uw Volkswagen-dealer adviseert u graag. 

De afbeeldingen zijn bedoeld als richtlijnen. De drukkleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren 
van de materialen. De afbeeldingen van de stoelen tonen de standaardinstellingen en de stoelen kunnen van 
optionele varianten afwijken.
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Stoelbekleding
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