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Arkanıza yaslanın, 
keyfinize bakın.
Çünkü Polo var. 
Polo şimdi daha büyük ve ihtiyacınız olan her şeyi bir arada sunuyor.
Yenilikçi asistan sistemleri güvenliğinizi sağlıyor. Bunu yaparken güzelliğinden de 
ödün vermiyor. Tasarımı ile yepyeni bir karakter ve dinamik bir görünüm sunuyor. 
Onunla yolculuklar keyfe dönüşüyor.
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Göründüğü gibi. Yani çok güzel. 

02

01 Ön çamurluklardan başlayarak kapı kollarının hizasında arkaya doğru uzanan ok tasarımındaki omuz çizgisi, stop lambalarının 
içinden geçerek arka bagaj kapağında birleşiyor. Polo yenilenmiş tasarımıyla pürüzsüz bir silüete sahip ve dinamik bir duruş sergiliyor. 
Ayrıca standart olarak sunulan LED gündüz sürüş farları da Polo’ya benzersiz ve şık bir görünüm veriyor.  S  

02 Polo, sportif duruşuyla dikkat çektiği gibi tasarımıyla da bakışları üstüne çekiyor. Dikkat çekici tasarıma sahip kaput ve yatay 
çizgiler, otomobili hem daha dinamik hem de daha geniş gösteriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan karakteristik tasarıma sahip
LED farlar ise otomobilin atletik yapısına kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor.   O  
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Polo’da şimdi çok daha fazlası var. İsteğe bağlı olarak sunulan ve 
10,25" boyutunda yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil 
dijital gösterge paneli “Active Info Display”  otomobilin modern 
iç tasarımını kusursuzlaştırıyor. 

01 Harika bir manzaranın keyfini çıkarmaya hazır mısınız? Polo’nun panoramik 
açılır cam tavanı geniş boyutlarıyla size gökyüzüne açılan uçsuz bucaksız bir 
manzara sunuyor.   O  

02 Polo’nun içinde sizi bekleyen birçok yenilik var. İç mekânın atmosferini 
değiştiren ambiyans aydınlatması Highline donanım seviyesinde standart olarak 
sunuluyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı renkte dekor seçenekleri de tercih 
edilebiliyor. Büyüyen iç mekân sayesinde uzun yolculuklar bile konforlu ve keyifli 
hale geliyor. İsteğe bağlı olarak sunulan kablosuz şarj özelliği sayesinde bu özelliği 
destekleyen akıllı telefonunuzu şarj etmek de artık çok kolay.   O  

01

02

Polo, yeni bakış açısı.  
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01 Polo’da 10,25" boyutunda yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yeni nesil 
dijital gösterge paneli “Active Info Display” sayesinde tüm önemli bilgiler 
elinizin altında. Bu bilgilerin yerleşimlerini ekran içinde istediğiniz gibi 
değiştirip görmek istediklerinizi görüş alanına yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca bilgi 
ve eğlence sistemi ekranından görüntülenecek profilleri kişiselleştirme 
imkânına da sahipsiniz.  O  

02 App-Connect uygulamasıyla akıllı telefonunuzda bulunan içerikleri, bilgi ve 
eğlence sisteminin dokunmatik ekranına yansıtmak çok kolay. MirrorLink®, 
Apple CarPlay™ ve Android Auto™ uygulamalarıyla telefon, mesaj ve müzik 
gibi en önemli akıllı telefon fonksiyonlarına, seyahatiniz esnasında kolayca 
erişebiliyorsunuz. Hem de bilgi ile eğlence sisteminizde bulunan ekran 
üzerinden kolay, güvenli ve konforlu bir şekilde.  C  H  O  

03 Polo’da sunulmaya başlanan kablosuz şarj özelliği sayesinde bu özelliği 
destekleyen telefonları kablosuz olarak şarj etmek çok kolay. Bunun için 
telefonunuzu klima kontrol ünitesinin altında yer alan bölmeye bırakmanız 
yeterli.  O  

Aklınızdan geçen tüm özellikler, 
Polo’da, elinizin altında. 

02

03
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Küçük işlerde bile büyük destekçiniz: Polo. 
01 Kör nokta uyarı sistemi “Blind Spot Detection” Polo’nun arka tamponlarının 
iki yanında bulunan sensörlerle görüş alanının dışındaki araçları algılıyor ve ayna 
içindeki LED lambalarla sürücüye görsel uyarı veriyor.1) Bu sayede sürücünün 
aynalarda görmediği noktalarda bir araç olması durumunda şerit değiştirme ve 
sollamalarda olası tehlikelerin önüne geçiliyor. Bu sistemle birlikte sunulan arka 
trafik uyarısı “Rear Traffic Alert” ise park edilen yerden geriye doğru çıkışlarda 
başka bir aracın yaklaşması durumunda önce sesli ve görsel uyarı veriyor. 
Gerektiğinde de otomobilinizi frenleyerek olası bir tehlikeyi önlüyor.  O   

02 Park asistanı “Park Assist”, Polo‘yu otomatik olarak yola paralel ya da dik 
park etmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak paralel park edilmiş alandan 
otomatik olarak çıkmanızı da sağlıyor.1) Bunu yaparken debriyaj, gaz ve freni 
kullanmanız yeterli oluyor.  O  

03 Şehir içi acil frenleme fonksiyonu ve yaya algılama sistemine sahip ön bölge 
asistanı “Front Assist” sizi beklenmedik durumlardan koruyor. Sistem, olası bir 
tehlike veya karşıdan karşıya geçen bir yaya algıladığı durumda sizi otomatik 
olarak uyarıyor.1) Daha da tehlikeli bir durumla karşılaştığınızdaysa frene 
basmanıza destek oluyor.  O  

04 Adaptif hız sabitleyici “ACC” gelişmiş bir radar yardımıyla önde bulunan 
araçlarla güvenli takip mesafesini sürekli olarak koruyor.1) Takip mesafesi ve 
maksimum hız değeri çok fonksiyonlu direksiyon üzerinden ayarlanabiliyor. 2) 
Frene basıldığı anda devreden çıkan sistem yine direksiyon üzerinde yer alan
bir tuş yardımıyla tekrar aktive edilebiliyor.  O  

05 Yorgunluk tespit sistemi “Fatigue Detection”, sürüş şeklini sürekli yakından 
takip ediyor ve normal sürüş alışkanlığı dışında farklı bir tutum algılayıp 
yolculuğa ara verilmesi gerektiğini fark ettiğinde hem sesli hem de görsel olarak 
sürücüyü uyarıyor. Böylece sistem, doğru zamanda doğru karar verilmesine 
yardımcı oluyor.1)  S  
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Küçük işlerde bile büyük destekçiniz: Polo. 

1) Sistemin izin verdiği ölçüde. 2) Maks. 210 km/s hıza kadar. Polo - Sürüş destek sistemleri 11



Koltuk döşemeleri

01 “Basket” kumaş koltuk döşemesi titan siyahı EL S

02 “Slash” kumaş koltuk döşemesi titan siyahı/seramik EL C

03 “Slash”1) kumaş koltuk döşemesi seramik EN C

04 “Tracks 2” kumaş koltuk döşemesi titan siyahı/seramik FJ H

05 “Tracks 2”2) kumaş koltuk döşemesi seramik FK H

06 “Tracks 2”2) kumaş koltuk döşemesi titan siyahı/tropik turuncu KY H

07 “Alcantara/Artvelours” koltuk döşemesi titan siyahı EL O

1) Belirtilen koltuk döşemesi Comfortline donanım seviyesi için sadece farklı dekor ile beraber alınabilmektedir.

2) Belirtilen koltuk döşemesi Highline donanım seviyesi için sadece farklı dekor ile beraber alınabilmektedir.

Bu sayfalardaki resimler yalnızca fikir verme amaçlıdır. Koltuk döşemelerinin gerçek halini yansıtmamaktadır.
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Renk seçenekleri
01 Saf beyaz opak 0Q S

02 Uranüs grisi opak 5K S

03 Parlak kırmızı opak D8 S

04 Tropik turuncu metalik 4M O

05 Refleks gümüş metalik 8E O

06 Resif mavi metalik 0A O

07 Gümüş inci metalik K8 O

08 Kurşun grisi* metalik Z1 O

09 Derin siyah sedefli 2T O

09

05

0604

08

03

07

0201

*Sadece Trendline ve Comfortline donanım seviyelerinde sunulmaktadır. Polo – Koltuk döşemeleri ve renk seçenekleri 13
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Jantlar

01 15" çelik jantlar S  

02 15" alüminyum alaşımlı “Sassari” jantlar C   

03 15" alüminyum alaşımlı “Seyne” jantlar O  

04 16" alüminyum alaşımlı “Las Minas” jantlar H   

05 16" alüminyum alaşımlı “Sebring” jantlar, Volkswagen R O  

06 17" alüminyum alaşımlı “Bonneville” jantlar, Volkswagen R O  

07 17" alüminyum alaşımlı “Pamplona” jantlar O

01 02

03 04
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06 07
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Teknik özellikler

VOLKSWAGEN POLO 1,0 lt 80 PS
Manuel

1,0 lt TSI 95 PS
Manuel/DSG

1,6 lt TDI SCR* 95 PS
DSG

Motor tipi 3 silindir 12 V benzinli motor 3 silindir 12 V benzinli motor 4 silindir 16 V dizel TDI CR motor
Motor hacmi, lt/cm3 1,0/999 1,0/999 1,6/1598
Maks. güç, kW (PS) dv/dk 59 (80)/6250 70 (95)/5000 70 (95)/2750
Maks. tork, Nm dv/dk 93/3750 175/2000-3500 250/1500-2500

Karışım sistemi Çok noktadan elektronik yakıt 
enjeksiyonu

Elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon

Common rail direkt dizel 
enjeksiyonu

Vites kutusu 5 ileri manuel 5 ileri manuel/7 ileri DSG 7 ileri DSG

BOYUTLAR
Uzunluk, mm 4053 4053 4053
Genişlik, mm 1751 1751 1751
Yükseklik, mm 1461 1461 1461
Aks mesafesi, mm 2551 2551 2551
İz genişliği, ön/arka, mm 1499/1483 1499/1483 1499/1483
Yakıt tankı, lt 40 40 40
Dönme çapı, m 10,6 10,6 10,6
Bagaj kapasitesi, lt 351 351 351
Boş ağırlık, kg 1125 1145/1180** 1303

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 15,4 10,8 11,2
Maks. hız, km/s 171 187 185

YAKIT TÜKETİMİ lt/100 km ((AT) 715/2007)***
Şehir içi 5,5 5,7/5,8**-5,9** 4,6-4,7
Şehir dışı 4,2 4,0/4,1**-4,3** 3,6-3,7
Genel 4,6-4,7 4,6/4,7**-4,9** 3,9-4
CO2 emisyonu, g/km 106 105-106/108**-111** 103-106

*SCR katalizatörü (Selective Catalytic Reduction), AdBlue katkısı sayesinde, azot oksit (NOx) egzoz gazı bileşenini istenmedik yan ürünler oluşmadan seçici bir şekilde azota ve suya dönüştürür. **DSG şanzıman değerleridir.
***Yakıt tüketimine ve CO2 emisyonuna ilişkin olarak belirtilen aralık değerler, lastik/jant setine ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak belirlenmiştir. Yasal ölçüm yöntemlerine göre hesaplanan bu değerler, araç sürme alışkanlığı ve
teknik olmayan faktörlere (örneğin yol, trafik ve çevre koşulları) bağlı olarak değişebilmektedir.



VOLKSWAGEN POLO

1,0 lt 80 PS

Trendline

1,0 lt TSI 95 PS
1,6 lt TDI SCR 95 PS 

Comfortline

1,0 lt TSI 95 PS 
1,6 lt TDI SCR 95 PS 

Highline

İç donanım
1/3-2/3 oranında asimetrik katlanabilir arka koltuklar - S S
Katlanabilir arka koltuklar S - -
“Basket” kumaş koltuk döşemesi S - -
“Slash” kumaş koltuk döşemesi - S -
“Tracks 2” kumaş koltuk döşemesi - - S
“Kurşun grisi” iç dekor - S -
“Demir gri” iç dekor - - S
Ambiyans aydınlatması - - S
Yükseklik ayarlı ön koltuk başlıkları S S S
Ön koltuk arkalarında harita cepleri - S S
Çok fonksiyonlu direksiyon S - -
Çok fonksiyonlu deri direksiyon - S S
Deri el freni ve vites topuzu - S S
Elektrikli ön/arka camlar S S S
Işıklı makyaj aynaları - S S
Ön ve arkada 2 adet okuma lambası - S S
Önde 2 adet bardak tutucu S S S
Çift kademeli bagaj zemini - S S
Bagaj bölümü aydınlatması S S S
“Composition Colour” Radyo-MP3-WMA çalar (Türkçe dil seçenekli,
6,5" renkli dokunmatik ekran) S - -

“Composition Media” Radyo-MP3-WMA çalar (Türkçe dil seçenekli,
8,0" renkli dokunmatik ekran) - S S

Önde çift, arkada çift USB bağlantısı S S S
App-Connect - S S
6 hoparlör S S S

Donanım özellikleri

Polo - Teknik ve donanım özellikleri 17



VOLKSWAGEN POLO

1,0 lt 80 PS

Trendline

1,0 lt TSI 95 PS 
1,6 lt TDI SCR 95 PS

Comfortline

1,0 lt TSI 95 PS 
1,6 lt TDI SCR 95 PS

Highline
Dış donanım
5,5Jx15" çelik jantlar, 185/65 R15 lastikler S - -
5,5Jx15" “Sassari” alüminyum alaşımlı jantlar, 185/65 R15 lastikler - S -
6Jx16" “Las Minas” alüminyum alaşımlı jantlar, 195/55 R16 lastikler - - S
Çelik jantlı stepne S S S
Elektrik ayarlı ve ısıtmalı yan aynalar S S -
Elektrik ayarlı, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar - - S
Gövde rengi kapı kolları S S S
Gövde rengi yan aynalar S S S
Gövde rengi ön/arka tampon S S S
Ön radyatör ızgarasında dekoratif krom çıta - S S
Ön tampon altında ilave dekoratif krom çıta - - S
Ön sis farları ve entegre statik dönüş farları - - S
Yan aynalarda LED sinyal lambaları S S S
LED gündüz sürüş farları S S S
LED stop lambaları - - S
Konfor
Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı S S S
Far yükseklik ayarı S S S
Hız sınırlayıcı (Speed Limiter) - - S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü S S S
Klimatik (Manuel klima) S - -
Klimatronik (Çift bölgeli tam otomatik klima) - S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası - S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) S S S
Otomatik yanan kısa farlar S S S
Toz ve polen filtresi S S S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S S
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S S
Park mesafe sensörleri (ön/arka) - S S
Start/Stop sistemi S S S
Fren enerjisi geri kazanımı S S S
Yol bilgisayarı (Türkçe dil seçenekli) S S S
Yağmur sensörü - S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S S

Donanım özellikleri



VOLKSWAGEN POLO

1,0 lt 80 PS

Trendline

1,0 lt TSI 95 PS 
1,6 lt TDI SCR 95 PS

Comfortline

1,0 lt TSI 95 PS 
1,6 lt TDI SCR 95 PS

Highline

Güvenlik
Anti blokaj fren sistemi (ABS) S S S
Elektronik motor çekiş kontrolü (MSR) S S S
Elektronik diferansiyel kilidi (EDL) S S S
Elektronik patinaj önleme sistemi (ASR) S S S
Elektronik stabilizasyon programı (ESP) S S S
Hidrolik fren asistanı (HBA) S S S
Hill Hold fonksiyonu (Eğim kalkış asistanı) S S S
İkincil çarpışma freni (Multi-collision Brake) S S S
Arka koltuklarda 2 adet çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Manevra frenleme fonksiyonu - S S
Piroteknik ön emniyet kemerleri S S S
Arkada 3 adet 3 noktalı emniyet kemeri S S S
Disk frenler, ön S S S
Arka sis farları S S S
Arkada 3 adet koltuk başlığı S S S
Hıza duyarlı elektromekanik servo direksiyon S S S
Immobilizer S S S
Lastik basınç uyarısı S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları S S S
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları S S S
Ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakma özelliği S S S
Üçüncü stop lambası S S S
Yorgunluk tespit sistemi S S S

Polo - Donanım özellikleri 19



Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2020 model yılı araçlar için geçerlidir. Volkswagen, aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen; model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm 
bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman baskı tarihinden (01.06.2020) sonra güncellenmiş olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret ya da 
numaralarla ilgili olarak bir hak iddia edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış 
olup Türkiye’de sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, 
ulusal ve AB yasaları ya da iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Volkswagen 
Yetkili Satıcılarıyla iletişime geçin. 

Volkswagen dünyasını
daha yakından
tanımak için
tek yapmanız
gereken QR kodu
taratmak.

Polo

instagram.com/vwturkiyefacebook.com/vwturkiye youtube.com/vwturkiye




