Cenník nový Volkswagen Polo
Platí od 01.01.2022
Obj. kód
AE12*

Palivo

Prevodovka

Výkon kW / k

Cenníková cena

*GV12 Polo 1.0 EVO (len skladové vozidlá)

benzín

5-st. manuálna

59 / 80

14 190 €

*LV12 Polo 1.0 TSI (len skladové vozidlá)

benzín

5-st. manuálna

70 / 95

15 590 €

Obj. kód
AE13*

Palivo

Prevodovka

Výkon kW / k

Cenníková cena

Polo

Polo Life

*LV12 Polo 1.0 TSI

benzín

5-st. manuálna

70 / 95

16 890 €

*LZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

70 / 95

18 490 €

*FZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

81 / 110

19 590 €

CNG / benzín

6-st. manuálna

66 / 90

18 690 €

Palivo

Prevodovka

Výkon kW / k

Cenníková cena

*EX12 Polo 1.0 TGI
Obj. kód
AE14*

Polo Style

*LV12 Polo 1.0 TSI

benzín

5-st. manuálna

70 / 95

18 790 €

*LZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

70 / 95

20 290 €

*FZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

81 / 110

21 390 €

CNG / benzín

6-st. manuálna

66 / 90

20 590 €

Palivo

Prevodovka

Výkon kW / k

Cenníková cena

*EX12 Polo 1.0 TGI
Obj. kód
AE14*

Polo R-Line

*LV12 Polo 1.0 TSI

benzín

5-st. manuálna

70 / 95

19 190 €

*LZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

70 / 95

20 790 €

*FZ12 Polo 1.0 TSI DSG

benzín

7-st. automatická

81 / 110

21 890 €

Palivo

Prevodovka

Výkon kW / k

Cenníková cena

benzín

7-st. automatická

152 / 207

24 990 €

Obj. kód
AE19*

*UZ12 Polo 2.0 TSI DSG

Polo GTI

Porsche Slovakia

Sériová výbava Polo
Bezpečnosť

Infotainment

Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou
Bočné predné a centrálny stredový airbag medzi sedadlami
Hlavové airbagy vpredu a vzadu
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu
Assistent rozjazdu do kopca
Front Assist a City Brake
- systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového
brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze
Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu
Pedestrian Recognition asistent rozpoznávania kolízie s chodcom
Systém rozpoznania únavy vodiča
Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné
Zvuková a svetelná signalizácia pri nepripútaní pasažierov vpredu a vzadu
3 hlavové opierky sedadiel vzadu
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
eCall – tiesňové volanie

Digital Cockpit - 8" LCD prístrojový panel
Rádio Composition, 6,5" farebný dotykový displej, 2x USB typ C
4 reproduktory
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, Bluetooth Audio
Digitálny rádiopríjem DAB+
We Connect Plus - 3 roky poskytovania služieb

Komfort
Klimatizácia Climatic
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
na vodičovej strane asferické
Determálne sklá

Interiér
Multifunkčný 3-ramenný volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
Poťah sedadiel látka Basket
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Operadlo zadných sedadiel sklopné
Dekoratívne obklady Licorice black na prístrojovej doske a na obložení dverí
2 držiaky na poháre vpredu
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia
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

Technika
Imobilizér
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
BlueMotion - Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System
OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI)

Exteriér
5-dverová karoséria
Nárazníky, vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie
Oceľové disky 5Jx14, pneumatiky 185/70 R14
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák (nie pre TGI)
(Oceľové disky 5,5Jx15 a tire mobility set pre TGI)

Osvetlenie
LED predné svetlomety, LED denné svetlá
Automatické denné svietenie
Coming a Leaving home funkcia
LED zadné svetlá

Sériová výbava Polo Life (rozdiel oproti Polo)
Komfort
Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, na spolujazdcovej strane
s funkciou sklopenia pri cuvaní

Osvetlenie
Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Infotainment
App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto
(Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu
2x nabíjacie USB typ C na stredovej konzole vzadu

Poťah sedadiel látka Slash
Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu
Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
Zásuvky pod prednými sedadlami
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
Dekoratívne obklady Lava Stone black na prístrojovej doske a na obložení dverí
2 lampy na čítanie vpredu a 1 vzadu

Exteriér
Mriežka chladiča s chrómovou lištou
Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 Essex, pneumatiky 185/65 R15

Interiér
Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda
(s radiacimi páčkami pod volantom pre DSG)

Sériová výbava Polo Style (rozdiel oproti Life)
Bezpečnosť
IQ.Drive paket
- Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s prediktívnou funkciou
- Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu s aktívnym vedením v pruhu
Park Pilot - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android)
alebo CarPlay (Apple), MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme a
verzii telefónu

Osvetlenie

Športové sedadlá vpredu v látke Tracks 2
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedrovými opierkami
Dekoratívne obklady Deep Iron grey na prístrojovej doske a na obložení dverí
Ambient Paket - osvetlenie priestoru vnútorných kľučiek vpredu,
opierok rúk vpredu a dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu
2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu, LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
Vnútorný chróm paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Interiér
IQ. Light
- Matrix LED predné adaptívne svetlomety
- Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel
- LED zadné svetlá s dynamickými smerovými svetlami

Infotainment
Rádio Ready2Discover, 8" farebný dotykový displej,
možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade, Streaming&Internet,
6 reproduktorov vpredu a vzadu

Exteriér
Chrómová lišta okolo nasávacieho otvoru vzduchu v spodnej časti nárazníku
Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 Ronda strieborné, pneumatiky 185/65 R15

Porsche Slovakia

Sériová výbava Polo R-Line (rozdiel oproti Life)
Bezpečnosť
IQ.Drive paket
- Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s prediktívnou funkciou
- Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu s aktívnym vedením v pruhu
Park Pilot - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením

Infotainment
Rádio Ready2Discover, 8" farebný dotykový displej,
možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade, Streaming&Internet,
6 reproduktorov vpredu a vzadu
Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android)
alebo CarPlay (Apple), MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme a
verzii telefónu

Pedále s hliníkovými doplnkami
Dekoratívne obklady Grey Anodized Matt na prístrojovej doske a na obložení dverí
Ambient Paket - osvetlenie priestoru vnútorných kľučiek vpredu,
opierok rúk vpredu a dekoratívnych obkladov vo dverách vpredu
2 LED lampy na čítanie vpredu a 2 vzadu, LED osvetlenie priestoru pre nohy vpredu
Vnútorný chróm paket - chrómové orámovanie ciferníkov a výduchov ventilácie
Čierny strop Titanium
Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
Nástupné lišty vpredu z nerez ocele R-Line

Exteriér
R-Line Exterier
- Predný a zadný nárazník v dizajne R-Line
- R-Line odtrhová lišta na veku batožinového priestoru
Disky z ľahkej zliatiny 6,5Jx16 Valencia strieborné, pneumatiky 195/55 R16

Interiér
Športové sedadlá vpredu v kombinácii Artvelour/látka s logom R-Line
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedrovými opierkami

Sériová výbava Polo GTI (rozdiel oproti R-Line)
Technika

Exteriér

Šport paket
- športový podvozok znížený o cca 15 mm
- nastavenie jazdného profilu
- elektronická uzávierka diferenciálu XDS

Športový predný a zadný nárazník
Nasávací otvor s GTI štruktúrou
Mriežka chladiča s červeno lakovanou lištou a nápisom GTI
Zadný spoiler vo farbe karosérie
GTI nápis na veku batožinového priestoru
Dvojitá koncovka výfuku na ľavej strane pochrómovaná
Červené strmene kotúčových bŕzd
Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx17 Milton Keynes čierne,
pneumatiky 215/45 R17

Interiér
3-ramenný kožený športový multifunkčný volant GTI s radiacim páčkami
Top - športové sedadlá vpredu v látke Clark
Dekoratívne obklady Velvet Red na prístrojovej doske a na obložení dverí
Nástupné lišty vpredu hliníkové s nápisom GTI

Porsche Slovakia

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen Polo
Obj. kód

Platí od 01.01.2022

Popis

Polo

Life

Style

R-Line

GTI

-

710

-

-

-

-

880

-

-

-

480

420

S

S

S

Akciové balíky
Akciový balík Comfort v hodnote 870 €

W04

W06

- Park Pilot - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
- Cúvacia kamera Rear Assist
Light & Vision paket
- Light Assist - regulácia diaľkových svetiel
- dažďový senzor
- stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
Akciový balík TOP v hodnote 1160 €
- Disky z ľahkej zliatiny 6,5Jx16 Palermo, pneumatiky 195/55 R16
- Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu
- Bezkľúčový prístup a štartovací systém Keyless Access
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu

Bezpečnosť a asistenčné systémy
WF1 /
7X2

Park paket
- Park Pilot - parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
- Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, na spolujazdcovej strane s funkciou sklopenia pri cuvaní

KA1

Cúvacia kamera Rear Assist

8T6

Tempomat

PF2

PF3

Driver Asistance paket
- Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu
- Proaktívny bezpečnostný systém
- Park Assist - parkovací asistent a parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením,
podpora pre priečne a pozdĺžne parkovanie, vyparkovanie auta
IQ.Drive paket
- Travel Assist
- Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) s prediktívnou funkciou - prispôsobenie rýchlosti rýchlostným
obmedzeniam a profilu vozovky
- Lane Assist - Asistent zachovania jazdného pruhu s aktívnym vedením v pruhu

-

240

240

240

240

180

180

-

-

-

-

-

470

470

470

-

340

S

S

S

-

1 010

S

1 010

S

220

220

130

220

220

180

S

S

S

-

280

S

-

-

-

Svetlomety a osvetlenie
PXA

WLC /
WLD
8WH

IQ. Light
- Matrix LED predné adaptívne svetlomety
- Dynamic Light Assist dynamická regulácia diaľkových svetiel
- LED zadné svetlá s dynamickými smerovými svetlami
Light & Vision paket
- Light Assist - regulácia diaľkových svetiel
- dažďový senzor
- stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
Hmlové svetlomety s odbočovacou funkciou

Sedadlá a kožená výbava

7P4

Life paket
- Poťah sedadiel látka Splash
- Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedrovými opierkami (pri Life len s 7P4)
- Zásuvky pod prednými sedadlami
- Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel
- Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné, dvojitá podlaha batožinového priestoru
Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné s bedrovými opierkami

4A3

Vyhrievané predné sedadlá

WL1

Športové sedadlá Artvelour/koža
- Športové sedadlá s bedrovými opierkami, prevedenie Artvelour/koža, centrálna a vnútorná časť sedadiel v
Artvelour, vonkajšia časť sedadiel a hlavová opierka v koži
- Vyhrievané sedadlá vpredu
- Podlahové koberčeky vpredu a vzadu
(nie pre TGI)

PBA

-

110

S

S

S

280

280

280

280

280

-

-

550

-

550

-

320

320

320

320

-

-

530

-

530

290
680
-

S
410
160
0

290
580
160
0

290
S

390
-

-

-

340

340

S

-

-

-

-

480

Klimatizácia
9AK

Automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic

Dizajn Pakety
PDR

Roof Paket
- Čierne lakovanie strechy (farba vozidla **2T)
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu
- Čierne lakované vonkajšie spätné zrkadlá
(Len farby 0Q2T, P82T, 8E2T a 0A2T)

Kolesá a podvozky
PI1
PI3
PI7
PI5
PJ8
PJA
PJB
I60
PWF

PDA

PDB

Oceľové disky 5,5Jx15, pneumatiky 185/65 R15 (séria pre TGI)
Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 Essex, pneumatiky 185/65 R15
Disky z ľahkej zliatiny 6,5Jx16 Torsby čierne, pneumatiky 195/55 R16
Disky z ľahkej zliatiny 6,5Jx16 Palermo, pneumatiky 195/55 R16
Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Tortosa, pneumatiky 215/45 R17 (nie pre TGI)
Disky z ľahkej zliatiny 7Jx17 Bergamo, Volkswagen R, pneumatiky 215/45 R17
Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 Faro čierne,Volkswagen R, pneumatiky 215/40 R18
Celoročné pneumatiky 185/65 R15 (len pre 15" kolesa) (nie pre TGI)
Dojazdová oceľová rezerva pre 16" a 17" kolesá (nie pre TGI)
Šport paket
- športový podvozok znížený o cca 15 mm
- nastavenie jazdného profilu
- elektronická uzávierka diferenciálu XDS
(nie pre TGI)
Sport Select - elektronické nastavenie tlmičov a nastavenie jazdného profilu

Porsche Slovakia

Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen Polo
Obj. kód

Platí od 01.01.2022

Popis

Polo

Life

Style

R-Line

GTI

Infotainment
9S0

Digital Cockpit Pro - 10,25" LCD prístrojový panel s nastaviteľnými funkciami a zobrazením
(len s RBB, RBD, alebo RCB) (nie pre TGI)

-

290

290

290

290

9WT

App-Connect - pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v
závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu

200

S

S

S

S

RBB

Rádio Ready2Discover
- 8" farebný dotykový displej
- možnosť dodatočnej aktivácie navigácie cez We Upgrade
- Streaming&Internet
- 6 reproduktorov vpredu a vzadu
- Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple),
MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu

-

370

S

S

S

RBD

Rádionavigačný systém Discover Media
- 8" farebný dotykový displej
- Streaming&Internet
- 6 reproduktorov vpredu a vzadu (navigovanie len vo vybraných jazykoch)
- Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple),
MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu

-

1 050

680

680

680

RCB

Rádionavigačný systém Discover Pro
- 9,2" farebný dotykový displej
- Streaming&Internet
- hlasové ovládanie
- 6 reproduktorov vpredu a vzadu (navigovanie len vo vybraných jazykoch)
- Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple),
MirrorLink (Android), v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu

-

1 810

1 430

1 430

1 430

9VG

Soundsystem Beats, digitálny 8-kanál. zosilovač, 300 W, 6 reproduktorov vpredu a vzadu, subwoofer
(len s RBB, alebo RBD) (nie pre TGI)

-

430

430

430

430

9ZV

Bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny

-

110

110

110

110

Ostatné
WD1

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu

-

260

260

260

260

4F2

Bezkľúčový prístup a štartovací systém Keyless Access (len s WD1)

-

320

320

320

320

0TD

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

100

100

S

S

S

1D2

Ťažné zariadenie, odnímateľné (nie pre TGI)

660

660

660

660

-

4KF

Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu

190

190

190

190

190

3FB

Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno (nie pre TGI)

-

790

790

790

790

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

EA3

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

90

EB4

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

150

EA5

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

130

EA6

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

170

EA8

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

210

EA9

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

280

60

Laky
Základný lak

0

Základný lak za príplatok - 0Q0Q (biela pure)

190

Metalizovaný lak

460

Metalizovaný lak - P8P8 (červená kings)

590

Lak s perleťovým efektom

460

Porsche Slovakia

0

Volkswagen Polo
Kombinácie farieb
INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop

Sedadlá látka Basket
séria pre Polo

EL

čierna titan / čierna titan / čierna / béžová ceramique

Sedadlá látka Slash
len s Life paket (PBA)

EL

čierna titan / čierna titan / čierna / béžová ceramique

Sedadlá látka Slash
séria pre Life

EL

čierna titan / čierna titan / čierna / béžová ceramique

Sedadlá látka Tracks 2
séria pre Style

FJ

čierna titan - béžová ceramique / čierna titan / čierna / béžová ceramique

Športové sedadlá ArtVelour/Koža
len s Artvelour/koža (WL1)

EL

čierna titan / čierna titan / čierna / béžová ceramique

Športové sedadlá Artvelour/látka
séria pre R-Line

WS

modrá - šedá flint - čierna titan / čierna titan / čierna / čierna titan

Top - športové sedadlá látka Clark
séria pre GTI

WP

šedá - čierna titan / čierna titan / čierna / čierna titan

Športové sedadlá ArtVelour/Koža
len s Artvelour/koža (WL1)

EM

čierna titan / čierna titan / čierna / čierna titan

LAKY KAROSÉRIE
označenie farby

obj.kód

možné kombinácie s interiérmi

Základné laky - Uni
šedá ascot

6U6U

EL

FJ

WS

*

0Q0Q

EL

FJ

WS

WP

EM

červená kings

*

P8P8

EL

FJ

WS

WP

EM

strieborná reflex

*

8E8E

EL

FJ

WS

šedá rauch

* 5W5W

EL

FJ

WS

WP

EM

modrá reef

*

0A0A

EL

FJ

WS

WP

EM

*

2T2T

EL

FJ

WS

WP

EM

biela pure

Metalizované laky

Laky s perleťovým efektom
čierna deep
*za príplatok

! - nie pre TGI
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.

