
1 /  B    H αεροτομή οροφής στο χρώμα το αμαξώματος βελτιώνει την
αεροδυναμική του οχήματος και αναδεικνύει το δυναμισμό του. 

    Τα πλευρικά σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος συμβάλλουν
επίσης στην αεροδυναμική του οχήματος.

    Το σύστημα Start/Stop απενεργοποιεί
τον κινητήρα αυτόματα όταν σταματάτε
σε ένα φανάρι και τον ενεργοποιεί ξανά,
μόλις πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη,
μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου
και τις εκπομπές ρύπων.

    Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
αποθηκεύει στην μπαταρία του οχήματος την παραγόμενη ενέργεια,
για μελλοντική χρήση.

    H εμπρός μάσκα κλειστού τύπου έχει ειδικό αεροδυναμικό
σχεδιασμό και αποτελεί ένα στοιχείο που αναδεικνύει οπτικά το εμπρός
μέρος του αυτοκινήτου. 

    Η επιγραφή “BlueMotion” στο καπό και στη μάσκα επιβεβαιώνει
ότι οδηγείτε ένα πολύ οικονομικό και οικολογικό αυτοκίνητο.

    Tα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης συμβάλλουν στη μείωση
της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων CO₂.

    H ειδική επένδυση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου βελτιώνει τις
αεροδυναμικές επιδόσεις του οχήματος και το κάνει πιο οικονομικό.
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Το νέο Polo BlueMotion

TO NEO POLO BLUEMOTION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ, ΕΝΩ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΠΛΕ CLEAR WATER ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ.
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O Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen 

Το νέο Polo BlueMotion 

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός του νέου Polo BlueMotion είναι
παρόμοιος με τον εξοπλισμό του νέου Polo (δείτε τον κατάλογο “To νέο Polo”). Όλα τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά
στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα της γερμανικής αγοράς κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen είναι
πρόθυμος να σας ενημερώσει για αποκλίσεις που ισχύουν στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Τα BlueMotion® και TSI® είναι
σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι κάποιο σήμα στο παρόν έντυπο δεν διαθέτει
το ® δεν σημαίνει ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Volkswagen AG.



ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ.

88.9x21cm (KΛΕΙΣΤΟ 29.7x21cm)

1 1 /  B    Το εσωτερικό του νέου Polo BlueMotion αποδεικνύει
ότι είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερο χαρακτήρα:
Το ηχοσύστημα “Composition Colour” με έγχρωμη οθόνη
αφής TFT 12,7 cm (5"), CD-Player με δυνατότητα
ανάγνωσης MP3 και WMA και 6 ηχεία απόδοσης
4 x 20 Watt φροντίζει για την μουσική σας ψυχαγωγία
ενώ είναι επίσης εξοπλισμένο με υποδοχή κάρτας SD,
θύρα USB, σύνδεση AUX-IN καθώς και σύνδεση 
Bluetooth. Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με
διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου προσφέρει μια νότα
πολυτέλειας, ενώ το χειρόφρενο και ο μοχλός ταχυτήτων
είναι επίσης επενδυμένοι με δέρμα. Στην οθόνη 
πολλαπλών λειτουργιών "Plus" εμφανίζονται πολλές
χρήσιμες πληροφορίες για το όχημα καθώς και ενδείξεις
για την πίεση των ελαστικών. Για επιπλέον άνεση
φροντίζει το σύστημα cruise control που ανήκει
στο βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με τα προαιρετικά
συστήματα "Front Assist", ACC και την κάμερα
οπισθοπορείας "Rear View", ενώ επιπλέον ασφάλεια
παρέχει το σύστημα ESP που ανήκει επίσης στον βασικό
εξοπλισμό.

2 /  B     Οι  ζάντες ελαφρού κράματος “Buenos Aires”¹) 15’’,
βελτιώνουν την αεροδυναμική και με τη λεία επιφάνειά
τους τραβούν τα βλέμματα.

3 /  B    Χάρη στις επενδύσεις καθισμάτων “Link” σε απόχρωση
Μαύρο Titan-Μπλε τα καθίσματα αποτελούν ένα
κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού του εσωτερικού.
Το κάθισμα του οδηγού είναι καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο
ενώ το κεντρικό υποβραχιόνιο εξασφαλίζει
περισσότερη άνεση αλλά και επιπλέον αποθηκευτικό
χώρο.
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B    Ύφασµα “Link”
Μαύρο Titan-Μπλε
RU

    Μπλε Clear Water
Μεταλλικό χρώµα
P4

    Ασηµί Reflex
Μεταλλικό χρώµα
8E

Κινητήρας  55 kW (75 PS) 
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Κατανάλωση καυσίµου, lt/100 km2⁾ 
5 σχέσεων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:

3,1/6,2/0,4

82

εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτή
Εκποµπές CO₂ µεικτή κατανάλωση, g/km2⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂

Τα σύμβολα στον πίνακα υποδεικνύουν αν ένας συνδυασμός ανήκει στον βασικό βασικό ( ● )  ή τον προαιρετικό εξοπλισμό ( ○ ). 

Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι μόνο ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των
χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. 
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Ύφασμα “Link”  ● 
Μαύρο TitanΜαύροΜαύρο Titan-Μπλε RU ● ○ ○ ○ ○ ○

Το νέο Polo BlueMotion

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

1) Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

2) Οι τιμές που αναφέρονται μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μεθόδους μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα
    μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων.
    Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του
    καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλους μη τεχνικούς
    (π.χ. περιβαλλοντικούς) παράγοντες. Προαιρετικός εξοπλισμός και αξεσουάρ (π.χ. πρόσθετα μέρη, ελαστικά κλπ) μπορούν να
    αλλοιώσουν σχετικές παραμέτρους του οχήματος όπως το βάρος, την αντίσταση κύλισης ή την αεροδυναμική και σε συνδυασμό
    με τον καιρό και τις οδηγικές συνθήκες να επηρεάσουν τις μετρήσεις κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Επισήμανση σύμφωνα με
    την Οδηγία 1999/94/EG βάσει της ισχύουσας έκδοσής της: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων
    CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία της
    Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Κινητήρας πετρελαίου.

Τα στοιχεία σχετικά με την ισχύ και την κατανάλωση αναφέρονται στη λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη 95 RON χωρίς θείο, σύμφωνα
με το πρότυπο DIN EN 228. Κατά κανόνα, είναι δυνατή η χρήση αμόλυβδης βενζίνης RON 95 και μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10% (E10).
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμβατότητα των καυσίμων E10 θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.volkswagen.de ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit 

Βασικός εξοπλισμός
 

Προαιρετικός εξοπλισμός
 

B Π



1 /  B    H αεροτομή οροφής στο χρώμα το αμαξώματος βελτιώνει την
αεροδυναμική του οχήματος και αναδεικνύει το δυναμισμό του. 

    Τα πλευρικά σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος συμβάλλουν
επίσης στην αεροδυναμική του οχήματος.

    Το σύστημα Start/Stop απενεργοποιεί
τον κινητήρα αυτόματα όταν σταματάτε
σε ένα φανάρι και τον ενεργοποιεί ξανά,
μόλις πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη,
μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου
και τις εκπομπές ρύπων.

    Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
αποθηκεύει στην μπαταρία του οχήματος την παραγόμενη ενέργεια,
για μελλοντική χρήση.

    H εμπρός μάσκα κλειστού τύπου έχει ειδικό αεροδυναμικό
σχεδιασμό και αποτελεί ένα στοιχείο που αναδεικνύει οπτικά το εμπρός
μέρος του αυτοκινήτου. 

    Η επιγραφή “BlueMotion” στο καπό και στη μάσκα επιβεβαιώνει
ότι οδηγείτε ένα πολύ οικονομικό και οικολογικό αυτοκίνητο.

    Tα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης συμβάλλουν στη μείωση
της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων CO₂.

    H ειδική επένδυση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου βελτιώνει τις
αεροδυναμικές επιδόσεις του οχήματος και το κάνει πιο οικονομικό.
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ΜΠΛΕ CLEAR WATER ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ.
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O Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen 

Το νέο Polo BlueMotion 

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός του νέου Polo BlueMotion είναι
παρόμοιος με τον εξοπλισμό του νέου Polo (δείτε τον κατάλογο “To νέο Polo”). Όλα τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά
στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα της γερμανικής αγοράς κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen είναι
πρόθυμος να σας ενημερώσει για αποκλίσεις που ισχύουν στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Τα BlueMotion® και TSI® είναι
σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι κάποιο σήμα στο παρόν έντυπο δεν διαθέτει
το ® δεν σημαίνει ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Volkswagen AG.



ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ.

88.9x21cm (KΛΕΙΣΤΟ 29.7x21cm)

1 1 /  B    Το εσωτερικό του νέου Polo BlueMotion αποδεικνύει
ότι είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερο χαρακτήρα:
Το ηχοσύστημα “Composition Colour” με έγχρωμη οθόνη
αφής TFT 12,7 cm (5"), CD-Player με δυνατότητα
ανάγνωσης MP3 και WMA και 6 ηχεία απόδοσης
4 x 20 Watt φροντίζει για την μουσική σας ψυχαγωγία
ενώ είναι επίσης εξοπλισμένο με υποδοχή κάρτας SD,
θύρα USB, σύνδεση AUX-IN καθώς και σύνδεση 
Bluetooth. Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με
διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου προσφέρει μια νότα
πολυτέλειας, ενώ το χειρόφρενο και ο μοχλός ταχυτήτων
είναι επίσης επενδυμένοι με δέρμα. Στην οθόνη 
πολλαπλών λειτουργιών "Plus" εμφανίζονται πολλές
χρήσιμες πληροφορίες για το όχημα καθώς και ενδείξεις
για την πίεση των ελαστικών. Για επιπλέον άνεση
φροντίζει το σύστημα cruise control που ανήκει
στο βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με τα προαιρετικά
συστήματα "Front Assist", ACC και την κάμερα
οπισθοπορείας "Rear View", ενώ επιπλέον ασφάλεια
παρέχει το σύστημα ESP που ανήκει επίσης στον βασικό
εξοπλισμό.

2 /  B     Οι  ζάντες ελαφρού κράματος “Buenos Aires”¹) 15’’,
βελτιώνουν την αεροδυναμική και με τη λεία επιφάνειά
τους τραβούν τα βλέμματα.

3 /  B    Χάρη στις επενδύσεις καθισμάτων “Link” σε απόχρωση
Μαύρο Titan-Μπλε τα καθίσματα αποτελούν ένα
κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού του εσωτερικού.
Το κάθισμα του οδηγού είναι καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο
ενώ το κεντρικό υποβραχιόνιο εξασφαλίζει
περισσότερη άνεση αλλά και επιπλέον αποθηκευτικό
χώρο.
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Εκποµπές CO₂ µεικτή κατανάλωση, g/km2⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 
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Τα σύμβολα στον πίνακα υποδεικνύουν αν ένας συνδυασμός ανήκει στον βασικό βασικό ( ● )  ή τον προαιρετικό εξοπλισμό ( ○ ). 

Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι μόνο ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των
χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. 
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Ύφασμα “Link”  ● 
Μαύρο TitanΜαύροΜαύρο Titan-Μπλε RU ● ○ ○ ○ ○ ○

Το νέο Polo BlueMotion

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

1) Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό.

2) Οι τιμές που αναφέρονται μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μεθόδους μέτρησης. Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα
    μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων.
    Η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων CO₂ ενός οχήματος δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του
    καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά καθώς και άλλους μη τεχνικούς
    (π.χ. περιβαλλοντικούς) παράγοντες. Προαιρετικός εξοπλισμός και αξεσουάρ (π.χ. πρόσθετα μέρη, ελαστικά κλπ) μπορούν να
    αλλοιώσουν σχετικές παραμέτρους του οχήματος όπως το βάρος, την αντίσταση κύλισης ή την αεροδυναμική και σε συνδυασμό
    με τον καιρό και τις οδηγικές συνθήκες να επηρεάσουν τις μετρήσεις κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων. Επισήμανση σύμφωνα με
    την Οδηγία 1999/94/EG βάσει της ισχύουσας έκδοσής της: Ένας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων
    CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία της
    Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Κινητήρας πετρελαίου.

Τα στοιχεία σχετικά με την ισχύ και την κατανάλωση αναφέρονται στη λειτουργία με αμόλυβδη βενζίνη 95 RON χωρίς θείο, σύμφωνα
με το πρότυπο DIN EN 228. Κατά κανόνα, είναι δυνατή η χρήση αμόλυβδης βενζίνης RON 95 και μέγιστο ποσοστό αιθανόλης 10% (E10).
Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμβατότητα των καυσίμων E10 θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.volkswagen.de ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit 

Βασικός εξοπλισμός
 

Προαιρετικός εξοπλισμός
 

B Π



ΣΕ ΠΕΙΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ.

88.9x21cm (KΛΕΙΣΤΟ 29.7x21cm)

1 1 /  B    Το εσωτερικό του νέου Polo BlueMotion αποδεικνύει
ότι είναι ένα μοντέλο με ιδιαίτερο χαρακτήρα:
Το ηχοσύστημα “Composition Colour” με έγχρωμη οθόνη
αφής TFT 12,7 cm (5"), CD-Player με δυνατότητα
ανάγνωσης MP3 και WMA και 6 ηχεία απόδοσης
4 x 20 Watt φροντίζει για την μουσική σας ψυχαγωγία
ενώ είναι επίσης εξοπλισμένο με υποδοχή κάρτας SD,
θύρα USB, σύνδεση AUX-IN καθώς και σύνδεση 
Bluetooth. Το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με
διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου προσφέρει μια νότα
πολυτέλειας, ενώ το χειρόφρενο και ο μοχλός ταχυτήτων
είναι επίσης επενδυμένοι με δέρμα. Στην οθόνη 
πολλαπλών λειτουργιών "Plus" εμφανίζονται πολλές
χρήσιμες πληροφορίες για το όχημα καθώς και ενδείξεις
για την πίεση των ελαστικών. Για επιπλέον άνεση
φροντίζει το σύστημα cruise control που ανήκει
στο βασικό εξοπλισμό σε συνδυασμό με τα προαιρετικά
συστήματα "Front Assist", ACC και την κάμερα
οπισθοπορείας "Rear View", ενώ επιπλέον ασφάλεια
παρέχει το σύστημα ESP που ανήκει επίσης στον βασικό
εξοπλισμό.

2 /  B     Οι  ζάντες ελαφρού κράματος “Buenos Aires”¹) 15’’,
βελτιώνουν την αεροδυναμική και με τη λεία επιφάνειά
τους τραβούν τα βλέμματα.

3 /  B    Χάρη στις επενδύσεις καθισμάτων “Link” σε απόχρωση
Μαύρο Titan-Μπλε τα καθίσματα αποτελούν ένα
κυρίαρχο στοιχείο του σχεδιασμού του εσωτερικού.
Το κάθισμα του οδηγού είναι καθ’ ύψος ρυθμιζόμενο
ενώ το κεντρικό υποβραχιόνιο εξασφαλίζει
περισσότερη άνεση αλλά και επιπλέον αποθηκευτικό
χώρο.

 

2 3

Π

Π

B    Ύφασµα “Link”
Μαύρο Titan-Μπλε
RU

    Μπλε Clear Water
Μεταλλικό χρώµα
P4

    Ασηµί Reflex
Μεταλλικό χρώµα
8E

Κινητήρας  55 kW (75 PS) 
TDI3) 

Κατανάλωση καυσίµου, lt/100 km2⁾ 
5 σχέσεων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων:

3,1/6,2/0,4

82

εντός πόλης/εκτός πόλης/μεικτή
Εκποµπές CO₂ µεικτή κατανάλωση, g/km2⁾
με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂

Τα σύμβολα στον πίνακα υποδεικνύουν αν ένας συνδυασμός ανήκει στον βασικό βασικό ( ● )  ή τον προαιρετικό εξοπλισμό ( ○ ). 

Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι μόνο ενδεικτικές, διότι δεν μπορεί να αποδοθεί στην εκτύπωση η πραγματική ομορφιά των
χρωμάτων και των επενδύσεων καθισμάτων. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Επένδυση Ταµπλό οργάνων Μοκέτα
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1 /  B    H αεροτομή οροφής στο χρώμα το αμαξώματος βελτιώνει την
αεροδυναμική του οχήματος και αναδεικνύει το δυναμισμό του. 

    Τα πλευρικά σπόιλερ στο χρώμα του αμαξώματος συμβάλλουν
επίσης στην αεροδυναμική του οχήματος.

    Το σύστημα Start/Stop απενεργοποιεί
τον κινητήρα αυτόματα όταν σταματάτε
σε ένα φανάρι και τον ενεργοποιεί ξανά,
μόλις πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη,
μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμου
και τις εκπομπές ρύπων.

    Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση
αποθηκεύει στην μπαταρία του οχήματος την παραγόμενη ενέργεια,
για μελλοντική χρήση.

    H εμπρός μάσκα κλειστού τύπου έχει ειδικό αεροδυναμικό
σχεδιασμό και αποτελεί ένα στοιχείο που αναδεικνύει οπτικά το εμπρός
μέρος του αυτοκινήτου. 

    Η επιγραφή “BlueMotion” στο καπό και στη μάσκα επιβεβαιώνει
ότι οδηγείτε ένα πολύ οικονομικό και οικολογικό αυτοκίνητο.

    Tα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης συμβάλλουν στη μείωση
της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων CO₂.

    H ειδική επένδυση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου βελτιώνει τις
αεροδυναμικές επιδόσεις του οχήματος και το κάνει πιο οικονομικό.

2 /  B

3 /  B

4 /  B

5 /  B

6 /  B

7 /  B

1 26

Βασικός εξοπλισμός Προαιρετικός εξοπλισμός B Π

Το νέο Polo BlueMotion

TO NEO POLO BLUEMOTION ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ CO₂. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ, ΕΝΩ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ
ΜΠΛΕ CLEAR WATER ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ.

8 /  B
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6 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΕΩΣ

1.450 KM

ΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

3,1 L/100
KM

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
CO₂

82 G/KM

88.9x21cm (KΛΕΙΣΤΟ 29.7x21cm)

Το νέο Polo BlueMotion 
415.1190.92.GR · Τυπώθηκε στην Ελλάδα 
Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών · Έκδοση: Οκτώβριος 2014

www.volkswagen.gr  

O Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen 

Το νέο Polo BlueMotion 

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός του νέου Polo BlueMotion είναι
παρόμοιος με τον εξοπλισμό του νέου Polo (δείτε τον κατάλογο “To νέο Polo”). Όλα τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά
στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα της γερμανικής αγοράς κατά τον χρόνο εκτύπωσης. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen είναι
πρόθυμος να σας ενημερώσει για αποκλίσεις που ισχύουν στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Τα BlueMotion® και TSI® είναι
σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι κάποιο σήμα στο παρόν έντυπο δεν διαθέτει
το ® δεν σημαίνει ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν ή ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της Volkswagen AG.
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