
Το νέο Polo

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
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Ακόμα περισσότερα, 
ακόμα καλύτερα!
Πρωτοποριακή, μοντέρνα σχεδίαση. Προηγμένη, έξυπνη τεχνολογία. Θα 
μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι ένα μικρό αυτοκίνητο μπορεί να σας 
προσφέρει ακόμα περισσότερα, ακόμα καλύτερα; Φυσικά, αν πρόκειται για το 
νέο Polo!

Δείτε το video
Δείτε το video

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

https://www.youtube.com/watch?v=2U5j6JJpq0w
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Το νέο Polo έχει πολλά 
Highlights. Δείτε εδώ 
τρία με μια ματιά:

Προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix 

Φώτα που εμπνέουν 

Πρόσθετα σχεδιαστικά Highlights

IQ.DRIVE Travel Assist

Κρατά εσάς στη λωρίδα σας. Και τους άλλους 

σε απόσταση. 

Περισσότερα για το IQ.DRIVE 

Digital Cockpit

Σημαντικές πληροφορίες στο οπτικό σας πεδίο.

Περισσότερα για την ψηφιακή άνεση
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Προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix

Φώτα που εμπνέουν
Ήδη, με την πρώτη ματιά, το νέο Polo προσελκύει τα βλέμματα με ένα 

πραγματικά ξεχωριστό χαρακτηριστικό του1: τους πρωτοποριακούς 

προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix. Η τεχνολογία Matrix καθιστά δυνατή τη 

συνεχόμενη οδήγηση με τη μεγάλη σκάλα φώτων, χωρίς να εμποδίζονται 

οι άλλοι οδηγοί.2 Στο πακέτο περιλαμβάνονται τα προαιρετικά πίσω 

φώτα LED με δυναμικά φώτα φρένων και ενσωματωμένο δυναμικό φλας, 

το οποίο δείχνει την κατεύθυνση με κινούμενη ροή φωτός. 

1. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του Polo Style.

2. Εντός των ορίων του συστήματος.

Εξωτερικό

Ξεχωριστή εμφάνιση, 

χαρακτηριστική του Polo
Με compact διαστάσεις και νέα σχεδιαστικά Highlights, το νέο Polo 

αποκαλύπτει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του από την πρώτη ματιά. Η νέα

σχεδίαση του μπροστινού μέρους τραβάει αμέσως την προσοχή με την 

προαιρετική λωρίδα φωτισμού LED ανάμεσα στους προβολείς, σε 

συνδυασμό με τους προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix. Μία προσεκτικό-

τερη ματιά αποκαλύπτει ότι η εξατομίκευση δεν αφορά μόνο στην 

επιλογή χρώματος. Κάθε μία από τις διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού 

ξεχωρίζει με τα χαρακτηριστικά της.

Σχεδίαση



Το νέο Polo 5

Ζάντες

Περισσότερες επιλογές: 
Η γκάμα ζαντών του Polo
Ο συνδυασμός ελαστικών και ζαντών1 που θα χαρίσει στο νέο Polo σας 

την καλύτερη εμφάνιση, είναι καθαρά θέμα γούστου. Είμαστε, όμως, 

βέβαιοι ότι θα κάνετε τη σωστή επιλογή.

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

Περισσότερα για τη γκάμα ζαντών

Εσωτερικό

Πλήρως εξοπλισμένο.
Εσωτερικό και εξωτερικό που προκαλούν θαυμασμό! Το νέο Polo εντυπωσιάζει 

ήδη από τον βασικό του εξοπλισμό με μία πληθώρα Highlights εξοπλισμού 

όπως, για παράδειγμα, τον άνετο στον χειρισμό ψηφιακό πίνακα οργάνων 

Digital Cockpit, το σύστημα κλιματισμού που φροντίζει για ευχάριστη ατμό-

σφαιρα στο εσωτερικό και το ηχοσύστημα «Composition» με ψηφιακή 

ραδιοφωνική λήψη DAB+ και διεπαφή τηλεφώνου. Θέλετε ακόμα περισσότερα 

όπως, για παράδειγμα, εξατομικευμένες ρυθμίσεις με τον ψηφιακό πίνακα 

οργάνων Digital Cockpit Pro, το σύστημα κλιματισμού «Climatronic» (ο χειρι-

σμός του οποίου γίνεται διαισθητικά μέσω διακοπτών αφής) ή τον εσωτερικό 

φωτισμό Ambiente; Κανένα πρόβλημα! Μπορείτε να τα βρείτε στον βασικό ή 

τον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού.
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Χρώματα

Επιλέξτε το χρώμα σας. 

7 Διαθέσιμα χρώματα

Γκρι Ascot

Μπλε Reef Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Λευκό Pure 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Ασημί Reflex Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Κόκκινο Kings Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Γκρι Smoky Μεταλλικό 
Προαιρετικός εξοπλισμός

Μαύρο Deep Περλέ 
Προαιρετικός εξοπλισμός
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Ζάντες

Περισσότερες επιλογές: Η γκάμα ζαντών του Polo

Ζάντα αλουμινίου 17'' 

"Tortosa"1
Προαιρετικός εξοπλισμός 

στο Polo Style

Ζάντα αλουμινίου 15'' 

"Essex"1
Βασικός εξοπλισμός 

στο Polo Life

Ατσάλινη ζάντα 15''1 
Βασικός εξοπλισμός 

στο Polo 

Ζάντα αλουμινίου 16'' 

"Torsby"1
Προαιρετικός εξοπλισμός 

στο  Polo Life

Ζάντα αλουμινίου 16'' 
"Palermo"1 
Βασικός εξοπλισμός 

στο Polo Style

1. Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό τους.
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Πανοραμική ανακλινόμενη /συρόμενη ηλιοροφή

Ανοιχτό σε νέους ορίζοντες
Με την τεράστια γυάλινη επιφάνειά της που εκτείνεται σε όλο το 

πλάτος της οροφής, η προαιρετική ηλεκτρική πανοραμική, 

ανακλινόμενη/συρόμενη οροφή είναι από μόνη της ένας πόλος 

έλξης βλεμμάτων. Χάρη σε αυτήν, το εσωτερικό είναι περισσό-

τερο φωτεινό και μπορείτε να απολαύσετε την ελεύθερη θέα 

προς τον ουρανό. Όταν είναι ανοιχτή, εισέρχεται το φως του 

ήλιου και καθαρός αέρας. Εσείς επιλέγετε πόσο φως και αέρα 

θέλετε! Η οροφή μπορεί να ανυψωθεί ή να ανοίξει πλήρως. Η 

ευχάριστη θερμοκρασία ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια 

εξασφαλίζεται από το φιμέ κρύσταλλο και ένα υψηλής ποιότητας 

αλεξήλιο.
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Digital Cockpit

Σημαντικές πληροφορίες 

στο οπτικό σας πεδίο.
Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων Digital Cockpit, που περιλαμβάνεται στον 

βασικό εξοπλισμό1, προβάλλει τις συνήθεις ενδείξεις, όπως το ταχύμετρο 

και τον χιλιομετρητή, σε μία έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης 8'' (20,32 

cm). Στον προαιρετικό ψηφιακό πίνακα οργάνων Digital Cockpit Pro2, 

μπορείτε να ρυθμίσετε τις ενδείξεις στη μεγέθους 10,25'' οθόνη (26,04 cm), 

σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες και ανάγκες. Μπορείτε, για 

παράδειγμα, να επιλέξετε την απεικόνιση των συστημάτων υποβοήθησης 

οδηγού ή έναν συνδυασμό χάρτη πλοήγησης και ενδείξεων πολυμέσων. 

1. Περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό του Polo, του Polo Life και του Polo Style.

2. Περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό του Polo Life και του Polo Style.

Συστήματα Infotainment

Πρωτοποριακή ψυχαγωγία
Το ακούσατε; Το σύστημα Infotainment "Composition"3, με έγχρωμη οθόνη 

6,5'' (15,5 cm,) φροντίζει διαρκώς ώστε να απολαμβάνετε κορυφαία 

ψυχαγωγία στο νέο Polo. Με το σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover", 

διατίθεται έγχρωμη οθόνη TFT 8'' (20,3 cm) και μπορεί εκ των υστέρων να 

δεχτεί αναβάθμιση2 για τη λειτουργία πλοήγησης μέσω του In-Car Shop. 

Όσοι επιθυμείτε τα πλεονεκτήματα ενός πλήρους συστήματος πλοήγησης, 

μπορείτε να αποκτήσετε προαιρετικά το "Discover Media", που 

περιλαμβάνει επιπλέον "Streaming & Internet", με οθόνη μεγέθους 

8'' (20,3 cm) ή το "Discover Pro", που περιλαμβάνει επιπλέον "Streaming & 

Internet" με οθόνη μεγέθους 9,2'' (23,5 cm).  

3. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των Polo και Polo Life.

Ψηφιακή άνεση

Στην εικόνα εμφανίζεται το σύστημα πλοήγησης "Discover Pro"

Στην εικόνα εμφανίζεται το Digital Cockpit Pro
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Φωνητικός χειρισμός 

Σας ακούει 
Με τον διαισθητικό φωνητικό χειρισμό μπορείτε να χειριστείτε 

στο νέο Polo με τη φωνή σας- αν το επιθυμείτε - το ηχοσύστημα, 

το τηλέφωνο και το προαιρετικό σύστημα πλοήγησης. 

Μέσω φωνητικών εντολών μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τον 

σωστό σταθμό, τη σωστή καταχώριση διεύθυνσης ή τον σωστό 

αριθμό κλήσης. Και με τον προαιρετικό online φωνητικό 

χειρισμό1 του "We Connect Plus"2, το νέο Polo σάς καταλαβαίνει 

ακόμη καλύτερα. Επιλέξτε, για παράδειγμα, online την 

αγαπημένη σας μουσική ή ελέγξτε την εισαγωγή προορισμού 

στην πλοήγησή σας, εντελώς διαισθητικά.

1. Ο online φωνητικός χειρισμός διατίθεται προς το παρόν στις εξής γλώσσες: 
γερμανικά, αγγλικά (ΗΒ και ΗΠΑ), γαλλικά, ισπανικά, τσεχικά και ιταλικά.

2. Δείτε την υποσημείσωση 1, στη σελίδα 19.
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Επιλέξτε το νέο Polo 
που ταιριάζει σε 
εσάς 
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IQ.DRIVE Travel Assist

Κρατά εσάς στη λωρίδα σας.  
Και τους άλλους σε απόσταση.
Αν επιλέξετε το IQ.DRIVE Travel Assist1, το νέο Polo διαθέτει τιμόνι με 

αναγνώριση επαφής των χεριών. Χάρη στην επιφάνεια υψηλής ευαισθησίας στην 

αφή, αναγνωρίζει αυτόνομα και ανά πάσα στιγμή αν «κρατάτε στα χέρια» σας το 

όχημα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το IQ.DRIVE Travel Assist εξασφαλίζει 

ιδιαίτερα άνετη οδήγηση, καθώς σας υποστηρίζει σε μονότονες και κουραστικές 

καταστάσεις οδήγησης2. Ιδίως στον αυτοκινητόδρομο και σε καλό επαρχιακό 

οδικό δίκτυο, το IQ.DRIVE Travel Assist μπορεί να διατηρεί σταθερή την πορεία 

στη λωρίδα κυκλοφορίας, την ταχύτητα, καθώς και την απόσταση από τα 

προπορευόμενα οχήματα2.

1. Μέρος του προαιρετικού πακέτου IQ.DRIVE.

2. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα 
υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.

IQ.Drive
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Αυτόματη απόσταση ρύθμισης (ACC)

Κρατά τις αποστάσεις. 
Και τα όρια ταχύτητας.
Η προαιρετική αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC1 σάς βοηθά να διατηρείτε μία 

μέγιστη ταχύτητα (έως 210 χλμ./ώρα,) την οποία έχετε καθορίσει προηγουμένως, 

καθώς και μία απόσταση από το προπορευόμενο όχημα2. Σε συνθήκες 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, το νέο Polo μπορεί να φρενάρει αυτόματα μέχρι 

την πλήρη ακινητοποίησή του και να ξεκινήσει και πάλι (στο προαιρετικό 

αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG). Σε συνδυασμό με ένα προαιρετικό σύστημα 

πλοήγησης, το ACC διευρύνεται με ένα σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας 

και σύστημα υποβοήθησης στροφών3. Έτσι,λαμβάνετε υποστήριξη για την 

αποφυγή υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας, καθώς υιοθετούνται τα επίσημα 

όρια ταχύτητας2. Επίσης, το σύστημα προσαρμόζει την ταχύτητα κίνησης του 

οχήματος σε στροφές, διασταυρώσεις και κυκλική κυκλοφορία, χρησιμοποιώντας 

στοιχεία διαδρομής από το σύστημα πλοήγησης2.

1. Μέρος του προαιρετικού πακέτου IQ.DRIVE

2. Εντός των ορίων του συστήματος

3. Θα διατεθεί αργότερα



Το νέο Polo 14

Αυτόματο σύστημα  στάθμευσης "Park Assist" 

Η στάθμευση γίνεται ακόμα 

πιο απλή.
Το νέο Polo με το προαιρετικό σύστημα υποβοήθησης ελιγμών 

στάθμευσης "Park Assist"1 που περιλαμβάνει και αισθητήρες 

εμπρός - πίσω, όχι μόνο σας δείχνει αν μία θέση στάθμευσης είναι 

αρκετά μεγάλη καθώς περνάτε από δίπλα της, αλλά παρκάρει και 

για εσάς2. Εσείς, απλά πατάτε  τον συμπλέκτη, το γκάζι και το 

φρένο και επιτηρείτε τον περιβάλλοντα χώρο2. Εκείνο αναλαμβάνει 

τα υπόλοιπα!

— Αισθητήρες σαρώνουν κατάλληλες θέσεις στάθμευσης (έως μέγιστη

    ταχύτητα 40 χλμ./ώρα).

— Παράλληλες θέσεις στάθμευσης πρέπει να έχουν, για τη στάθμευση,

   τουλάχιστον το μήκος του οχήματος συν 80 cm απόσταση και για

   την έξοδο από τη θέση στάθμευσης τουλάχιστον 25 cm μπροστά και

   πίσω από το όχημα.

— Κάθετες θέσεις στάθμευσης πρέπει να έχουν αμφίπλευρα απόσταση
    τουλάχιστον 35 cm. 

1. Μέρος του προαιρετικού Πακέτου Υποβοήθησης Οδηγού.

2. Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να 
παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να 
οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας "Side Assist"  

Αλλάξτε λωρίδα με... σύστημα!
Η υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας "Side Assist" εμφανίζει με μία 

λυχνία LED στον εξωτερικό καθρέφτη, άλλα οχήματα στο τυφλό 

σημείο ή οχήματα που κινούνται έως 50 μέτρα πίσω από εσάς1. 

Αν βγάλετε φλας για να αλλάξετε λωρίδα, το σύστημα υπολογίζει 

αν κάποιο από αυτά τα οχήματα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο 

για εσάς, λόγω θέσης και ταχύτητας και, αν χρειαστεί, σας εφιστά 

την προσοχή σε αυτό.

1.Εντός των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να
παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του 
να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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Περισσότερες πληροφορίες 
για το νέο Polo: 

Συνδεσιμότητα

Τεχνολογία

We Connect

Το νέο Polo TGI τττ

We Connect Plus

Σύστημα προληπτικής 

προστασίας επιβατών

We Upgrade App-Connect Streaming & Internet

Περισσότερα χαρακτηριστικά

Κεντρικός αερόσακος
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We Connect

Το νέο Polo. Δικτυωμένο με τον κόσμο.

Για να είστε πλήρως δικτυωμένοι από την αρχή, μπορείτε να επιλέξετε 

ανάμεσα στις πολυάριθμες υπηρεσίες" We Connect"1. Μετά από την 

αρχική ενεργοποίηση και τη σύνδεση με το Volkswagen ID σας, η χρήση 

των online υπηρεσιών είναι πολύ εύκολη και, επίσης, δωρεάν. Αν 

χρειαστεί, μπορείτε να αποκτήσετε επιπρόσθετες λειτουργίες εκ των 

υστέρων, χάρη στο "We Upgrade"2. 

Το "We Connect" κάνει την καθημερινότητά σας όχι μόνο πιο 

ευχάριστη, αλλά και πιο άνετη. Με αυτό έχετε πρόσβαση σε πολλές 

σημαντικές πληροφορίες για το όχημά σας, ενώ προσφέρει χρήσιμες 

δυνατότητες άνεσης με την κλήση για βλάβη ή τον προγραμματισμό 

ραντεβού service.

Και με την εφαρμογή "We Connect App" για το smartphone σας έχετε, 

και καθ΄οδόν, τον έλεγχο σημαντικών δεδομένων για το νέο Polo σας.

Περισσότερα για το We Connect

We Connect

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect.html
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We Connect Plus

Ανακαλύψτε καινούρια πράγματα – 
είτε στον δρόμο, είτε ψηφιακά.

Όλος ο κόσμος των ψηφιακών υπηρεσιών της Volkswagen ανεβάζει 

τις εμπειρίες που προσφέρει το νέο Polo σε υψηλότερο επίπεδο: το 

προαιρετικό "We Connect Plus"1 διαθέτει επιπλέον έξυπνες 

τεχνολογίες.

Εδώ ανήκει και η έξυπνη πλοήγηση, μέσω της οποίας λαμβάνετε, σε 

σχεδόν πραγματικό χρόνο, τρέχουσες πληροφορίες κυκλοφορίας για 

αλλαγές διαδρομής ή προειδοποιήσεις για παρακώλυση της 

κυκλοφορίας. Χάρη στον online υπολογισμό διαδρομής αντιδράτε 

ευέλικτα σε έκτακτες συνθήκες, ενώ συγχρόνως βρίσκεστε στην 

καλύτερη δυνατή διαδρομή. Με την online ενημέρωση χάρτη, το 

υλικό που έχετε στη διάθεσή σας είναι πάντα επίκαιρο. Και με τις 

τρέχουσες πληροφορίες για τιμές πρατηρίων και ελεύθερους χώρους 

στάθμευσης σε κλειστά πάρκινγκ ή σε δημόσιους χώρους πάρκινγκ, 

φτάνετε πιο ξεκούραστα και ήρεμα στον προορισμό σας.

Περισσότερα για το We Connect Plus

We Connect Plus

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/ploegese.html
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Volkswagen AG Σημείωση νομικού περιεχομένου

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών "We Connect" απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο "We Connect". Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό
συμβόλαιο "We Connect" ή "We Connect Plus" με τη Volkswagen AG. Για το "We Connect Plus"  έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος για την εγγραφή του είτε στο myvolkswagen.net είτε από την εφαρμογή 
«Volkswagen We Connect» (διαθέσιμη σε App Store και Google Play Store) και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος.
Η χρήση των mobile online υπηρεσιών του "We Connect" καθίσταται δυνατή μέσω μίας ενσωματωμένης σύνδεσης διαδικτύου. Το κόστος δεδομένων που προκύπτει από αυτό εντός της Ευρώπης καλύπτεται στα πλαίσια της κάλυψης 
δικτύου από την Volkswagen AG, με εξαίρεση τις υπηρεσίες «Streaming & Internet» και μεμονωμένων In-Car App.
Για τη χρήση των υπηρεσιών "Streaming & Internet",  μεμονωμένων In-Car App καθώς και του WLAN-Hotspot μπορούν να αγοραστούν πακέτα δεδομένων από τον εξωτερικό πάροχο κινητής τηλεφωνίας "Cubic Telecom" και να 
χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της κάλυψης δικτύου σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις τιμές και τις υποστηριζόμενες χώρες μπορείτε να βρείτε στο vw.cubictelecom.com. Εναλλακτικά, είναι δυνατή 
η χρήση διαδικτυακού ραδιοφώνου και του streaming μέσων μέσω μίας κινητής τερματικής συσκευής (π.χ. smartphone) με την ικανότητα λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι 
διαθέσιμες μόνο με μία σύμβαση που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά, ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της ανταλλαγής 
δεδομένων μέσω του διαδικτύου, μπορεί, ανάλογα με το εκάστοτε τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής). 
Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής "We Connect" απαιτείται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μία κάρτα SIM με δυνατότητα δεδομένων, με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, 
ανάμεσα σε εσάς και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.  
Η διαθεσιμότητα των επιμέρους υπηρεσιών των "We Connect" και "We Connect Plus" που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, και εξαρτάται τόσο από το όχημα όσο και από τον εξοπλισμό του. 
Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή να ανασταλούν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
στο connect.volkswagen-we.com και στον Εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Volkswagen. Πληροφορίες σχετικά με όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να βρείτε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

2. Για την αγορά των προϊόντων "We Upgrade" απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο "We Connect" και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλαδή η σύνδεση του λογαριασμού σας με το
συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε προϊόν τεχνικές προδιαγραφές. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τα διαθέσιμα προϊόντα "We Upgrade"  για το εκάστοτε 
όχημα στο In-Car Shop του συστήματος Infotainment ή στο We Connect Webshop στη διεύθυνση shop.volkswagen-we.com. Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με χρέωση τόσο στο In-Car Shop όσο και στο We Connect Webshop με 
τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. Οι aγορασμένες και ενεργοποιημένες λειτουργίες "We Upgrade" παραμένουν στο όχημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους οδηγούς, και δεν μεταβιβάζονται σε άλλα οχήματα.
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We Upgrade

Αναβάθμιση εκ των υστέρων; 
Εννοείται, με το νέο Polo!

Με δυνατότητα μεταγενέστερης εξατομίκευσης: ορισμένες 

λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν αργότερα, ως 

λειτουργίες "We Upgrade"1, στην καμπίνα του νέου Polo. 

Τέτοιες λειτουργίες είναι - ανάλογα με τον εξοπλισμό 

- η πλοήγηση για το Infotainment "Ready 2 Discover" 

και ο φωνητικός χειρισμός.

Περισσότερα για το We Upgrade We Upgrade

1. Για την αγορά των προϊόντων "We Upgrade" απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη 
Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο "We Connect" και η πιστοποίησή σας ως 
βασικός χρήστης, δηλαδή η σύνδεση του λογαριασμού σας με το συγκεκριμένο όχημα. 
Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε 
προϊόν τεχνικές προδιαγραφές. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τα διαθέσιμα 
προϊόντα "We Upgrade"  για το εκάστοτε όχημα στο In-Car Shop του συστήματος 
Infotainment ή στο We Connect Webshop στη διεύθυνση shop.volkswagen-we.com. 
Μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα με χρέωση τόσο στο In-Car Shop όσο και στο We 
Connect Webshop με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής. Οι aγορασμένες και 
ενεργοποιημένες λειτουργίες "We Upgrade" παραμένουν στο όχημα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους τους οδηγούς, και δεν μεταβιβάζονται σε άλλα οχήματα.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-upgrade.html
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App-Connect

Συνδυάζει άνεση με λειτουργικότητα

Θέλετε να χρησιμοποιείτε εφαρμογές και περιεχόμενα, εύκολα και 

απλά στο όχημά σας; Μπορείτε να το κάνετε με το We-Connect1.

Μουσική, ειδήσεις, χάρτες ή ηχητικά βιβλία μεταφέρονται στην 

οθόνη του συστήματος Infotainment και, έτσι, ο χειρισμός τους 

μπορεί να γίνεται στο οπτικό πεδίο σας. Δύο διεπαφές για τη 

σύνδεση smartphone είναι εφικτές: Apple CarPlay™ και Android 

Auto™ της Google.  Η χρήση των Apple CarPlay™ και Android 

Auto™ είναι πολύ απλή υπόθεση με την ασύρματη δυνατότητα 

σύνδεσης για τα προαιρετικά συστήματα πλοήγησης 

"Discover Media" και "Discover Pro", καθώς και 

το ηχοσύστημα "Ready 2 Discover".2

Περισσότερα για το App-Connect App-Connect

1. Το App Connect περιλαμβάνει τις τεχνολογίες "Apple CarPlay"™ και "Android 
Auto"™. Για να αποφεύγεται η διάσπαση της προσοχής σας, κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης, παρέχονται μόνο πιστοποιημένες εφαρμογές. 'Εχετε υπόψη σας, 
επίσης, ότι ορισμένες εφαρμογές δεν προσφέρονται για καθεμία από τις δύο 
τεχνολογίες και η διαθεσιμότητα αυτών των τεχνολογιών μπορεί να διαφέρει 
ανάλογα με τη χώρα. Πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των 
smartphone για "Apple CarPlay"™ μπορείτε να βρείτε στο https://apple.com/
de/ios/carplay/ και για" Android Auto"™ στο https://android.com/intl/de_de/
auto/.

2. Βασικός εξοπλισμός στο Polo Style.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/app-connect.html
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Streaming & Internet

Μείνετε συντονισμένοι

Με το "Streaming & Internet"1,2 στο νέο σας Polo, απολαμ-

βάνετε την αγαπημένη σας μουσική, όποτε το θελήσετε. Απλά 

συνδέεστε μία φορά με τα στοιχεία πρόσβασης που διαθέτετε 

ήδη και απολαμβάνετε άμεση πρόσβαση μέσω του προαιρε-

τικού συστήματος πλοήγησης στο όχημα, χωρίς να χρειαστείτε 

εξωτερικές συσκευές. Επίσης, με την υπηρεσία "Web Radio"1,2 

έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού ραδιοφώνου 

στο όχημά σας και  η αναζήτηση και αναπαραγωγή των 

live σταθμών γίνεται πανεύκολα. Το ενσωματωμένο 

WLAN-Hotspot1,2 παρέχει σε εσάς και τους συνεπιβάτες 

σας σύνδεση στο internet και επιτρέπει το σερφάρισμα 

για έως και οκτώ συσκευές.

Περισσότερα για το Streaming & Internet

Streaming & 
Internet

1. Η χρήση των υπηρεσιών streaming απαιτεί ιδιωτικούς όγκους δεδομένων (πακέτα 
δεδομένων μέσω eSIM ή WLAN-Tethering) και προϋποθέτει έναν υπάρχοντα λογαριασμό 
στην εκάστοτε υπηρεσία streaming.

2. Για τη χρήση των υπηρεσιών "Streaming & Internet", καθώς και του WLAN-Hotspot 
μπορούν να αγοραστούν πακέτα δεδομένων από τον εξωτερικό  πάροχο κινητής 
τηλεφωνίας "Cubic Telecom" και να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της κάλυψης δικτύου 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις υποστηριζόμενες 
χώρες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://vw.cubictelecom.com

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/psychagogia.html
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Το νέο Polo TGI

Εξοικονομεί καύσιμα. Και χώρο.

Οδηγείτε πολύ; Τότε η ιδανική λύση για εσάς είναι ο κινητήρας 

φυσικού αερίου που μειώνει την κατανάλωση και περιορίζει τις 

εκπομπές ρύπων. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να θυσιάσετε την 

άνεση στον εσωτερικό χώρο, καθώς το ρεζερβουάρ φυσικού 

αερίου είναι τοποθετημένο στο δάπεδο του οχήματος, 

εξοικονομώντας χώρο. Σε περίπτωση που το φυσικό αέριο 

μειωθεί αρκετά στο ρεζερβουάρ, το νέο Polo TGI διαθέτει 

επιπρόσθετα ένα ρεζερβουάρ βενζίνης χωρητικότητας 9 

λίτρων, ώστε να μπορείτε να φτάσετε στο πλησιέστερο 

πρατήριο φυσικού αερίου χωρίς προβλήματα.
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Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

Αντιδρά, πριν γίνει επικίνδυνη η κατάσταση

Το προαιρετικό σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών 

"Pre Crash" ανιχνεύει καταστάσεις με αυξημένη πιθανότητα 

ατυχήματος και λαμβάνει αυτόματα μεμονωμένα ή πολλαπλά  

μέτρα προφύλαξης, ανάλογα με τις συνθήκες.1

— Κλείνει τα παράθυρα και τη συρόμενη οροφή μέχρι ένα διάκενο,
    για να βελτιστοποιήσει την απόδοση των αερόσακων. 

— Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας τεντώνουν αμέσως στα καθίσματα

    οδηγού και συνοδηγού., 

— Ενεργοποιείται το σύστημα φώτων alarm κατά τη διάρκεια ή

    μετά από επικίνδυνες καταστάσεις. 

1. Εντός των ορίων του συστήματος.
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Κεντρικός αερόσακος

Γιατί η ασφάλεια μάς αφορά όλους.

Εκτός από τους συμβατικούς αερόσακους, ο κεντρικός αερόσακος 

στο νέο Polo προστατεύει τον οδηγό και τον συνοδηγό από το να 

συγκρουστούν μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, το νέο Polo διαθέτει στον 

βασικό εξοπλισμό του δύο επιπλέον αερόσακους κεφαλής, οι οποίοι 

σε περίπτωση ανάγκης ξεδιπλώνουν από την εσωτερική επένδυση 

της οροφής σαν κουρτίνα και καλύπτουν το σύνολο των πλαϊνών 

περιοχών από μπροστά μέχρι πίσω, συμπεριλαμβανομένης της 

κολόνας Β. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύονται όλοι οι επιβάτες 

στο όχημα, ακόμα και εκείνοι που κάθονται στα πίσω καθίσματα.1

1. Εντός των ορίων του συστήματος.
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Σημείωση νομικού περιεχομένου

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τιςμεθόδους μέτρησης που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01/09/2017, ορισμένα καινούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου 
με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγχου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα 
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου 
για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018, η μέθοδος WLTP θα αντικα-
ταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο 
ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με τη μέτρηση με τη 
μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01/09/2018, 
ενδέχεται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσότερες πληρο-
φορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, 
είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήματα, τα οποία 
έχουν λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των 
τιμών WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC αναφέρονται ως 
εύρη τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. 
Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και 
αξεσουάρ (προσαρτώμενα εξαρτήματα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι 
του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυασμό με τις καιρικές 
και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, 
η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. Eνας 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 πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς εξοπλισμούς. Όλα τα 
στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς 
και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά 
στις αποκλίσεις λόγω των χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα DSG®, 4MOTION® και TSI® 
είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία 
και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα σήμα δεν διαθέτει την ένδειξη ®, δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα 
δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι αυτό το σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη 
γραπτή έγκριση της Volkswagen AG

Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών.




