De nieuwe Polo

Innovatiever. Digitaler.
Zoveel meer Polo
Wie zegt dat je van een kleine auto geen grote dingen mag verwachten?
Ontdek het innovatieve design en de intelligente technologie in de nieuwe Polo.
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De nieuwe Polo
Heel veel highlights

'IQ.DRIVE' Pakket
Altijd op de juiste koers. En met de juiste
afstand tot andere weggebruikers.

'IQ.Light' - Koplampverlichting
LED Matrix
Digital Cockpit
Belangrijke informatie altijd in beeld.
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Design
'IQ.LIGHT' - Koplampverlichting LED Matrix

Intelligent licht in het donker
Een van de eerste – optionele1 – highlights van de nieuwe Polo is meteen al onmogelijk
over het hoofd te zien. De innovatieve IQ.LIGHT LED-matrix koplampen. Met die
matrix-technologie kun je op donkere landwegen het groot licht gewoon aan laten
staan zonder bang te hoeven zijn dat je andere weggebruikers verblindt2. En wat aan
de voorkant indruk maakt, mag achter niet ontbreken. Hetzelfde optiepakket geeft je
ook de beschikking over LED-achterlichten met animatie-remlicht en geïntegreerde
dynamische knipperlichten die met een vloeiend lichtpatroon de richting aangeven.

Exterieur

Typisch Polo,
individueel karakter
Met z’n compacte formaat en opvallende accenten straalt de Polo overal waar
hij rijdt. De meest opvallende feature? Dat is de voorkant, met de optionele
LED-lichtstrip die de Matrix LED-koplampen verbindt. En kijk je wat dichterbij,
dan zie je ook stijlvolle chromen details en de mistverlichting. Wat is jouw
favoriete detail?

1. Standaard op Polo Style, R-Line Business+ en GTI.
2. Binnen de grenzen van het systeem.
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Wielen

Meer keuze: het Polo
wielenprogramma
Met welke combinatie van banden en velgen je nieuwe Polo er het beste uitziet,
is een kwestie van smaak. Er is niet zoiets als de juiste keuze. Maar met de keuze
die wij je bieden, is er altijd wel een die perfect bij je past.

Interieur

Standaard alles wat je wil
De nieuwe Polo heeft een hoop features die gewoon standaard op je auto zitten.
Zoals de Digital Cockpit, airconditioning en het radiosysteem met DAB+.
Afhankelijk van de uitvoering die je kiest, krijg je natuurlijk nog veel meer dan dat.
Zoals interieurverlichting, parkeersensoren of 'App-Connect' smartphone integratie.
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Wielen

Meer keuze: het Polo wielenprogramma

15" Lichtmetalen velg
'Essex'
Optioneel op de Polo
en standaard op de Polo Life

15" Stalen velg
'Tortosa'
Standaard op de Polo

16" Lichtmetalen velg
'Valencia'
Standaard op de Polo R-Line

16" Lichtmetalen velg
'Torsby'
Optioneel op de Polo Life

17" Lichtmetalen velg
'Bergamo'
Optioneel op de Polo R-Line

17" Lichtmetalen velg
'Tortosa'
Optioneel op de Polo Style

17" Lichtmetalen velg
'Milton Keynes'
Standaard op de Polo GTI

18" Lichtmetalen velg
'Faro'
Optioneel op de Polo GTI

16" Lichtmetalen velg
'Palermo'
Standaard op de Polo Style
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Panoramaschuif-kanteldak

Open voor meer avontuur
Met het enorme glasoppervlak over de volle breedte van de cabine
is het optionele elektrische panoramaschuif-kanteldak op zich al
een opvallende verschijning die voor volop licht in het interieur
zorgt en de ultieme ervaring van ruimtelijkheid biedt door het vrije
uitzicht naar boven. In geopende toestand geeft het ruim baan aan
zonneschijn en frisse lucht, waarbij je zelf bepaalt hoeveel daarvan
je prettig vindt. Je kunt het dak op een kiertje zetten of helemaal
opendoen. En ook als de zon aan de hemel staat te branden, ben je
dankzij het getinte glas en de hoogwaardige zonwering verzekerd
van een aangename temperatuur.
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Digitaal comfort
Digital Cockpit

Op de hoogte in één oogopslag
Achter het stuur van de nieuwe Polo vind je de Digital Cockpit van 20,5 centimeter.
Hier zie je onder andere je snelheid en kilometerstand. Wil je nog meer? Dan kies je
voor de Digital Cockpit Pro. Die is met 26 cm nét iets groter en volledig aanpasbaar
naar jouw wensen. Zo kun je bijvoorbeeld ook de routebeschrijving of extra informatie
van assistentiesystemen weergeven.

Digital Cockpit Pro

Radio & Navigatie

Non-stop entertainment
Het Composition radiosysteem met een scherm van 16,5 centimeter is de basis
voor jouw entertainment in de Polo. En met het optionele Discover Media
navigatiesysteem inclusief Streaming & Internet ben je onderweg altijd verbonden
met het internet. Dus of je nu live muziek wil luisteren of je favoriete podcast, het
kan allemaal.

Navigatiesysteem 'Discover Pro'
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Spraakbediening

Er wordt naar je geluisterd
Met de intuïtieve voice control kun je naar wens de radio, je
telefoon en het optionele navigatiesysteem in de nieuwe Polo met
gesproken instructies bedienen. Je kunt op die manier een zender
kiezen, een contactpersoon uit je adressenboek bellen of een
telefoonnummer invoeren – allemaal handsfree en door gewoon
te zeggen wat er moet gebeuren. En met de optionele online
spraakbedediening begrijpt je nieuwe Polo je zelfs nog beter.
Zo kun je online je favoriete muziek kiezen of je navigatiesysteem
vertellen waar je naar toe wilt. Zeg het maar.
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IQ.Drive
'IQ.Drive' Pakket

Altijd op de juiste koers
en met de juiste afstand
tot andere wegebruikers
Als je voor het IQ.Drive Pakket met Travel Assist3 systeem kiest,
heb je in de nieuwe Polo een capacitief stuurwiel aan boord:
Dankzij slimme touch-sensitive oppervlakken merkt de auto
zelfstandig of je alles nog, letterlijk en figuurlijk, 'in de hand'
hebt. Met IQ.DRIVE Travel Assist wordt autorijden wel heel erg
comfortabel – en veilig, want op saaie wegen en in vermoeiende
verkeersomstandigheden houdt je auto zelf een extra oogje in het
zeil. Met name op de snelweg en op goed onderhouden provinciale
wegen blijf je met IQ.DRIVE Travel Assist altijd op de juiste koers,
op de juiste snelheid en op de juiste afstand van de auto’s die voor
je rijden.

3. Onderdeel van het optionele IQ.Drive Pakket (standaard vanaf de Life uitvoering).
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Adaptive Cruise Control - ACC

Afstand houden
en snelheidsaanpassing
ACC is onderdeel van het IQ.Drive Pakket dus standaard op Polo
Life, Polo Style en Polo R-Line. In de file kan je nieuwe Polo op die
manier automatisch afremmen en optrekken (bij uitrusting met
de optionele automatische DSG transmissie). In combinatie met
een optioneel navigatiesysteem wordt die ACC uitgebreid met
functies als anticiperende snelheidsregeling en bochtenassistentie.
Je wordt dan ook geholpen om je aan de maximumsnelheid
te houden doordat het systeem de plaatselijk geldende
snelheidsvoorschriften overneemt4. Bovendien kan het systeem
aan de hand van routegegevens uit de navigatie de snelheid van
de auto aanpassen in bochten, op kruisingen of afslagen en in het
rotondeverkeer4.

4. Binnen de grenzen van het systeem.
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We Connect

De nieuwe Polo - Verbonden met de buitenwereld

Bij je Polo krijg je ook toegang tot de We Connect app, met
deze app heb je vanaf je telefoon of tablet altijd toegang tot de
belangrijkste informatie over je auto. Zoals je kilometerstand en
rijgegevens. Ook heel makkelijk is het controleren of je auto wel op
slot staat en waar je geparkeerd staat.
Na eenmalige activering en aanmelding met je Volkswagen-ID
kan je eenvoudig en gratis van al het gemak van een groot aantal
innovatieve online diensten. En heb je behoefte aan meer, dan kun
je via We Upgrade ook achteraf altijd nog extra functies activeren.
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App-Connect

Haal jouw apps de auto in

Met App-Connect worden gekozen apps en inhoud via de kabel
rechtstreeks naar de display van het Infotainmentsysteem van
jouw Volkswagen overgedragen en kunnen deze makkelijk en
overzichtelijk door jou bediend worden. Zo wordt het bijzonder
eenvoudig om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot muziek, nieuws,
kaarten of gesproken boeken. Volkswagen biedt drie interfaces
voor het draadloos koppelen van smartphones met talrijke
mogelijkheden: Apple CarPlay™, Android Auto™ van Google en
MirrorLink®. Om niet te worden afgeleid, kunnen er tijdens de rit
alleen gecertificeerde apps worden gestart.
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De nieuwe Polo GTI
Kracht in z'n ware vorm
Je hoeft de motorkap niet open te doen om te zien wat de
Polo GTI in huis heeft: z’n sportieve uitstraling verraadt alles.
Van de typische rode GTI-accenten en sportieve bumpers tot
de nieuwste tech zoals de IQ.LIGHT Matrix LED koplampen
met verbindende LED strip. En omdat de meeste mensen alleen
de achterkant van je Polo zullen zien, voegden we een chromen
uitlaat toe en de drie letters die alles zeggen: GTI.
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Op de grens
van klassiek en digitaal
Stap in de GTI en je wordt omringd door klassieke GTI-elementen,
zoals rode lijnen en geruite bekleding. Maar de Polo GTI is ook helemaal
van deze tijd, met z’n multifunctionele stuurwiel, Climatronic automatische
airconditioning, strak vormgegeven touch-knoppen, Digital Cockpit en
het Ready to Discover multimediasysteem met standaard 20,3 centimeter
scherm.. En dat allemaal terwijl jij in je comfortabele sportstoel zit.

De nieuwe Polo GTI

16

Van 0 tot een glimlach
in 6,5 seconde
De nieuwe Polo GTI maakt z’n sportieve beloftes waar.
En dat mag ook wel, met zoveel kracht onder de motorkap.
De DSG-automaat zorgt ervoor dat jij ononderbroken rijdt.
Met de GTI is je rijplezier écht eindeloos.
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Zoveel meer
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Alles voor jouw Polo
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
Polo op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.
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01 Kofferbakmat rubber. Bescherm de kofferbak
met deze rubberen kofferbakmat. Eenvoudig te
demonteren en schoon te maken.
Vaste bodem Art.nr. 2G0061160A
Variabele bodem Art.nr. 2G0061160

02

02 All-weather mattenset. Bescherm je interieur
tegen vocht en vuil tijdens de natte maanden met
all-weather matten voorzien van Polo opschrift.
Set bestaat uit matten voor en achter.
Complete set: Art.nr. 2G1061550A 041

01

€ 59

Complete set
€ 89

Bekijk alle accessoires en acties
op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.
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03 Sierlijst achterklep. Onderscheid je Polo met deze sierlijst in chroomoptiek.
Art.nr. 2G0071360

03

€ 119

04 Allesdragers. Met de Volkswagen allesdragers kun je meer meenemen.
De aluminium allesdragers zijn af te sluiten en eenvoudig te monteren.
Art.nr. 2G0071126

06

Vast
€ 819
Afneembaar
€ 919

05 Volkswagen bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox.
Inhoud 340L in matzwarte kleur. Art.nr. 000071200
06 Trekhaak. Een trekhaak biedt je de mogelijkheid tot het gebruik van een fietsendrager,
aanhanger of caravan. Voorzien van 13-polige stekkerdoos.
Vaste trekhaak Art.nr. 2G0092103B Afneembare trekhaak Art.nr. 2G0092150B

05

€ 249

04

€ 239

Bekijk alle accessoires en acties
op shop.volkswagen.nl
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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Artikelnummer: 1VWBRPOLO22
Uitgave: Juli 2022
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

