Cenník vozidiel Volkswagen Polo BlueMotion
Obj. kód

*LN
*LL

Model
Polo 1.0 TSI 5st. BlueMotion EU6
Polo 1.0 TSI 7st. DSG BlueMotion EU6

Výkon
kW/ k
70 / 95
70 / 95

Platí od 10.05.2016
Cena v euro s DPH
6C12*

13 360 €
15 340 €

BEZPEČNOSŤ
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, kombinované bočné a
hlavové airbagy vpredu
ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR, assistent rozjazdu do kopca
Multikolízna brzda
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované

3 hlavové opierky sedadiel vzadu
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek
Imobilizér
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
2 držiaky na poháre vpredu
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu, držiak na poháre
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Operadlá zadných sedadiel sklopné
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,5l fľaše
vo dverách vpredu
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru, závesné háky v batožinovom
priestore
Denné svetlá
Fajčiarska výbava
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie

DIZAJN
2-dverová karoséria
Determálne sklá
Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
BlueMotion označenie na maske chladiča a veka batožinového
priestoru

Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Športové nárazníky vpredu a vzadu, rozšírené prahy dverí a zadný
spojler vo farbe karosérie
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák
Disky z ľahkých zliatin 5,5Jx15 "Buenes Aires", pneu 185/60 R15
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KOMFORT
Centrálne zamykanie
Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda
Palubný počítač
Tempomat
Elektricky ovládané okná vpredu
Vonkajšie spätné zrkadlá nastaviteľné zvnútra, na vodičovej
strane asferické
Rádio "Composition Touch", 5" monochromatický dotykový displej,
slot na SD-kartu, AUX IN, 4 reproduktory vpredu
Klimatizácia "Climatic"
Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a
uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Cenník doplnkovej výbavy
Obj.
kód

Popis

Cena v euro s DPH

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km
EA3 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km
EB4 Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km
EA5 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

55
72
86
111

EA6 Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km
EA8 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

147

EA9 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

251

186

Bezpečnosť a asistenčné systémy
4X3 Hlavové airbagy vzadu

548

WFB Komfort paket - parkovacie senzory vpredu a vzadu, tempomat, palubný počítač

396
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6K2

"Front Assist" a "City Brake" - systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla
pri hroziacom čelnom náraze (len s 9S5)

251

Sedadlá a kožená výbava
PBA Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné, dvojitá podlaha batožinového priestoru
WES

"Easy Entry" funkcia , výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, zásuvky pod prednými sedadlami (nie s W4A
a W4B)

PAS Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca, zásuvky pod prednými sedadlami

42
205
21

Klimatizácia
PHA Vetranie a kúrenie so štyrmi stupňami intenzity a smerovania

-353

PH3 Automatická klimatizácia "Climatronic", klimatizovaná schránka pred spolujazdcom

425

Rádiá a navigačné systémy
ZBE

Rádio "Composition Colour" s CD prehrávačom, 5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu, AUX-IN, 6
reproduktorov vpredu a vzadu

147

ZCE

Rádio "Composition Media" s CD prehrávačom, 6,5" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu a USB, AUX-IN,
bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 6 reproduktorov vpredu a vzadu

369

Telefón
"Connectivity paket" - Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Bluetooth Audio,
WDI
Multimediálna zásuvka "MEDIA-IN" pre USB

144

Palubné počítače a volanty
9S5 Palubný počítač "Plus"

45

PU2 Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda (len s 9S5)

125

PU3

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant s radiacimi páčkami, kožená radiaca páka a ručná brzda (len s DSG a
9S5)

212

Alarm a centrálne zamykanie
PD6

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu, otvára 4 dvere, 2
lampy na čítanie vpredu a 1 vzadu (len s WB1)

196

WB1

"Electric Paket" - Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče, elektricky ovládané a
vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

171

Ostatné
0NA Bez označenia modelu a motora

0

W4A 4-dverová karoséria s elektrickým ovládaním okien vpredu a manuálnym ovládaním okien vzadu

367

W4B 4-dverová karoséria s elektrickým ovládaním okien vpredu a vzadu

574

Laky
Základný lak za príplatok - 0Q0Q (biela pure)

0

Základný lak za príplatok - D8D8 (červená flash)

140

Základný lak za príplatok - A1A1 (čierna)

154

Metalizovaný lak

463

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a
uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Platí od 10.05.2016

nový Volkswagen Polo BlueMotion
Kombinácie farieb
interiér
poťahy sedadiel

obj. kód

RU

modrá - čierna titan / čierna titan / čierna / šedá perl

0

Normálne sedadlá látka "Link"

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop

laky
označenie farby

obj.kód

možné kombinácie s interiérmi

Základné laky - Uni
čierna

*

biela pure
červená flash

A1A1

RU

0Q0Q

RU

*

D8D8

RU

*
*

2B2B
8E8E

RU
RU

Metalizované laky
modrá silk
strieborná reflex
*za príplatok

