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Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 28.05.2020. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Naujasis Polo

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis

TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis

ACT Aktyvaus cilindrų valdymo technologija

4Motion „4Motion“ visų ratų pavara

SCR Selektyvioji katalizinė redukcija – pažangioji išmetamųjų  
teršalų valdymo sistema

OPF Benzininio variklio kietųjų dalelių filtras – pažangioji išmetamųjų  
teršalų valdymo sistema

BM „BlueMotion“ technologija su ekonomiško riedėjimo laisvąja eiga sistema

DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė

MAN Mechaninė pavarų dėžė

Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija Kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas su PVM  EUR

AW12GV Trendline 1.0 59 / 80 5MAN 16 430

AW12LV Trendline 1.0 TSI 70 / 95 5MAN 17 276

AW13LV Comfortline 1.0 TSI 70 / 95 5MAN 17 769

AW13LZ Comfortline 1.0 TSI 70 / 95 DSG-7 19 297
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IŠORĖS ĮRANGA

4 durys, elektriniai langų kėlikliai ● ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ● ●
Plieniniai ratlankiai 5,5J x 15, padangos 185/65 R15 ● ●
Lengvojo lydinio ratlankiai "Salou" 5,5J x 15, padangos 185/65 R15

Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai ●
Kėbulo spalvos bamperiai, radiatoriaus grotelės su chromuotomis juostomis ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Basket" ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Slash" ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Tracks 2"

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ● ●
Nepadalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ●
Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ●
Daugiafunkcis vairas ●
Dekoratyviniai "Deep Black" spalvos intarpai prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Dekoratyviniai "Limestone Grey" spalvos intarpai prietaisų panelyje ir priekinių durų apmušimuose ●
Dokumentų laikiklis vairuotojo skydelyje nuo saulės ●
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ●
Kišenės daiktams ant priekinių sėdynių atlošų ●
SAUGUMO ĮRANGA

Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo, centrinis užraktas ● ●
Elektroninė stabilizavimo sistema (ESC) ● ●
Įkalnės asistentas ● ●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ●
Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, šoninės oro pagalvės priekyje ● ●
Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo funkcija ● ●
Pėsčiųjų atpažinimo sistema ● ●
Antrinių susidūrimų išvengimo sistema (susidūrimų sekos išvengimo stabdymo funkcija) ● ●
Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema "eCall" ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ●
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu, įrankių komplektas ir domkratas ● ●
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Oro kondicionierius ● ●
Šoniniai langai ir galinis langas su šilumą izoliuojančiais stiklais ● ●
Šilumą izoliuojantis priekinis stiklas ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
Automatinis važiavimo šviesų įjungimas, "Leaving Home" ir "Coming Home" funkcijos ● ●
Greičio ribotuvas ● ●
Daugiafunkcė indikacija ●

Polo : Bazinė įranga
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FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Daugiafunkcė indikacija "Plus" ●
"Start-stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Į du aukščio lygius nustatomos bagažinės grindys ●
Radijo sistema "Composition Colour"
- 16,5 cm jutiklinis ekranas
- 4 garsiakalbiai
- Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+
- USB - C sąsaja
- "Bluetooth" sąsaja mobiliajam telefonui

● ●

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ●
Automobilio literatūra ● ●

Polo : Bazinė įranga
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SPALVA

"Urano Grey" kėbulo spalva 5K5K ○ ○ 0

"Pure White" kėbulo spalva 0Q0Q ○ ○ 151

"Flash Red" raudona kėbulo spalva D8D8 ○ ○ 151

"Metallic" arba "pearlescent" kėbulo spalva XXXX ○ ○ 385

RATLANKIAI IR PADANGOS

Lengvojo lydinio ratlankiai "Seyne" R15, juodos spalvos
- Lengvojo lydinio ratlankiai 5,5J x 15 
- Padangos 185/65 R15

PI2 ○ ○ 575

Lengvojo lydinio ratlankiai "Las Minas" R16
- Lengvojo lydinio ratlankiai 6,5J x 16 
- Padangos 195/55 R16

PI7 ○ 853

SAUGUMO ĮRANGA

Pastovaus greičio palaikymo sistema
tik su daugiafunkciu vairu

8T6 ○ ○ 387

Automatinis atstumo reguliavimas ACC
modeliuose su DSG pavarų dėže taip pat su "Stop & Go" funkcija

PF2 ○ 437

"Blind Spot" sensorika su išvažiavimo iš stovėjimo vietos asistentu ir "Lane Assist" 
tik su 7X2 arba 7X5

PFC ○ 720

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema (Pre-Crash) 7W2 ○ ○ 145

Nuovargio atpažinimo sistema EM1 ○ ○ 23

Elektroninis diferencialo blokavimas XDS 1Y3 ○ 167

APŠVIETIMAS

Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis 8WH ○ ○ 300

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Lietaus sensorius 
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

PLA ○ ○ 198

Priekiniai ir galiniai šviesos diodų žibintai
- Priekiniai šviesos diodų žibintai 
- Užtamsinti raudoni šviesos diodų galiniai žibintai

W91 ○ 990

Polo : Papildoma įranga
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"Comfort" paketas
- Daugiafunkcis vairas (2ZA) 
- Parkavimo sistemos sensoriai priekyje ir gale (7X2) 
- Šildomos priekinės sėdynės (WW3)

W21 ○ 883 672

"Business" paketas
- Priekinis vidurinis ranktūris (PMA)

- USB-C sąsaja priekyje ir USB-C įkrovimo lizdas vidurinės konsolės gale

- Radijo sistema "Ready 2 Discover" (RBB)

- Parkavimo sistemos sensoriai priekyje ir gale (7X2)

- Šildomos priekinės sėdynės (WW3)

W22 ○  1 146 972

Polo : Papildoma įranga

YPATINGI VOLKSWAGEN PASIŪLYMAI
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VAIRAI

Daugiafunkcis vairas 2ZA ○ ● 156

Oda aptrauktas vairas PU1 ○ 194

Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas PU2 ○ 157

GARSO IR NAVIGACIJOS SISTEMOS BEI MULTIMEDIJOS SISTEMOS

Radijo sistema "Ready 2 Discover"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas
- 6 garsiakalbiai
- Paruošimas "We Connect" ir "We Connect Plus"

RBB ○ ○ 388

Navigacijos sistema "Discover Media"
- 20,3 cm jutiklinis ekranas
- 6 garsiakalbiai
- Paruošimas "We Connect" ir "We Connect Plus"

RBD ○ 881

Garso sistema "beats"
- 8 kanalų skaitmeninis stiprintuvas
- 6 garsiakalbiai
- Žemųjų dažnių garsiakalbis
- Bendroji išvesties galia 300 W
tik su RBB arba RBD

9VG ○ 477

Aktyvus informacinis ekranas (skaitmeninis prietaisų skydelis)

tik su RBB arba RBD
9S0 ○ 382

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS

Belaidžio mobiliųjų telefonų įkrovimo funkcija
tik su RBB arba RBD

9ZV ○ ○ 114

"App Connect" funkcija 9WT ○ ○ 194

Belaidė "App Connect" funkcija
tik su RBB arba RBD

9WJ ○ ○ 194

KLIMATIZAVIMO ĮRANGA

Oro kondicionierius "Climatronic" su 2 zonų klimatizavimu PH3 ○ ○ 559

Šildomos priekinės sėdynės WW3 ○ ○ 294

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ○ 46

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis 3FB ○ 857

INTERJERO APDAILA IR SĖDYNĖS

Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas 7P4 ○ 114

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 ○ ○ 156

Sėdynių paketas
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Slash" 
- Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 
- Priekinių sėdynių juosmens atramos reguliavimas 
- Asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas 
- Į du aukščio lygius nustatomos bagažinės grindys 
- Kišenės daiktams ant priekinių sėdynių atlošų

PBB ○ 276

FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA

Be rakto naudojama užrakinimo ir užvedimo sistema "Keyless Access" 4F2 ○ 356

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6YD ○ 159

Važiavimo profilio pasirinkimas PDE ○ 127

Galinio vaizdo kamera KA1 ○ 265

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2 ○ ○ 446

Parkavimo asistentas "Park Assist" 7X5 ○ 587

Priekinis vidurinis ranktūris
- USB-C sąsaja priekyje ir USB-C įkrovimo lizdas vidurinės konsolės gale

PMA ○ ○ 169

Polo : Papildoma įranga
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GARANTIJA

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ 150

Polo : Papildoma įranga


