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Yeni Polo,
ilham verir.
Yeni Polo, kompakt boyutu ve modern tasarım ögeleriyle ilk bakışta kişiliğini yansıtıyor. 

Nefesinizi kesecek iç ve dış tasarımıyla sportif ve dinamik bir görünüm kazanan Yeni Polo, 

standart olarak sunulan çok çeşitli donanım özellikleriyle herkesi şimdiden heyecanlandırıyor.

01 Tamamen yenilenen, daha 
keskin hatlı ön ve arka tamponu 
sayesinde Yeni Polo çok daha 
sportif ve dinamik bir tasarım 
sergiliyor. Zamansız tasarımı, yeni 
versiyonunda da kendini ilk bakışta 
belli ediyor.
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Dijital çağı
yakalayın.
Volkswagen ailesinin en küçük üyesi de dijital çağa ayak uydurdu.

Yeni Polo; “Keyless Access” anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, 

ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilen 10,25" boyutundaki ekrana 

sahip “Active Info Display” dijital gösterge paneli, 6,5 inçten isteğe 

bağlı olarak 9,2 inçe kadar sunulabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi 

ve yine isteğe bağlı olarak sunulan kablosuz App-Connect uygulaması 

ile artık geleceğe çok daha yakın.
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Tamamen
konfor odaklı.
Yeni Polo’nun iç mekânı tamamen konfor odaklı. Artık Yeni Polo’da klima 

kontrolünü “Touch Slider” ile dokunmatik olarak kumanda edip serinliğin keyfine 

varıyorsunuz. Ayrıca şarjınız hiç bitmesin istiyorsanız Yeni Polo tam size göre. 

Şarj aletiniz yanınızda olmasa da artık yolculuğunuz süresince kablosuz şarj 

özelliği sayesinde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.
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Yeni Polo ile
daha aydınlık bir geleceğe.
IQ. LIGHT-LED Matrix far sistemi ile artık yolunuz birbirinden bağımsız olarak hareket 

eden, sürüş koşullarına göre tepki veren ve otomatik olarak yönetilen modüller 

tarafından aydınlatılıyor. Matrix far teknolojisi, karşıdan gelen sürücülerin gözlerini 

rahatsız etmeden uzun farlarla sürüşe devam etmenizi sağlıyor. Style donanım 

seviyesinde standart olarak sunulan LED dinamik arka sinyal lambaları ve ön taraftaki 

LED ışık şeridi sayesinde çok uzaklardan bile fark edilirsiniz. 
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Yarı Otonom Sürüş Asistanı 
“Travel Assist”
Yeni Polo, opsiyonel olarak sunulan yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ve kapasitif 

direksiyon simidinin dokunmaya duyarlı yüzeyi sayesinde ellerinizin direksiyonda olup 

olmadığını tespit ediyor. Travel Assist'in içerdiği adaptif hız sabitleyici, özellikle çok şeritli 

yollarda öndeki araçlarla güvenli mesafede kalmanızı sağlamak ve hızınızı korumak için 

yardımcı olurken şerit takip asistanı da aracı şeritte tutuyor. Üstelik arkada 50 metre 

mesafe içinde araç tespit edildiğinde kör nokta uyarı sistemi ayna içindeki LED 

lambalarda beliren görsel bilgi ile sürücüyü uyarıyor.
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Dekor seçenekleri ve 
koltuk döşemeleri

01 “Licorice Black” iç dekor I

02 “Lava Stone Black” iç dekor L

03 “Deep Iron Grey” iç dekor ST

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

Impression donanım I    Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O

01 02

03



04 05
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04 “Impression” kumaş koltuk döşemesi EL I

05 “Life” kumaş koltuk döşemesi EL L

06 “Style” kumaş koltuk döşemesi FJ ST
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Renk ve jant
seçenekleri

Bu sayfalardaki görseller yalnızca fikir verme amaçlıdır ve gerçek görüntülerle farklılık gösterebilir. 

Siyah tavan seçenekleri sadece Style donanım seviyesinde opsiyoneldir.

Saf beyaz opak 0Q0Q  S  

Refleks gümüş metalik 8E8E O  

Mercan kırmızı metalik P8P8 O Duman grisi metalik 5W5W  O  Ascot grisi opak 6U6U  S  

Resif mavi metalik 0A0A O  

Mercan kırmızı metalik/
Derin siyah tavan P82T O

Resif mavi/Derin siyah tavan
0A2T O  

Saf beyaz/Derin siyah tavan
0Q2T O  

Refleks gümüş metalik/
Derin siyah tavan 8E2T O

Derin siyah sedefli 2T2T  O  

Standart donanım S    Impression donanım I    Life donanım L    Style donanım ST    Opsiyonel donanım O



14" çelik jantlar I 15" “Essex” alüminyum alaşımlı jantlar L 16" “Torsby” alüminyum alaşımlı jantlar O

16" “Palermo” alüminyum alaşımlı jantlar ST 17" “Tortosa” alüminyum alaşımlı jantlar O
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Teknik özellikler
VOLKSWAGEN YENİ POLO 1,0 lt 80 PS

Impression
1,0 lt TSI 95 PS
Life

1,0 lt TSI 95 PS
Style

Motor tipi 3 silindir benzinli motor 3 silindir benzinli motor 3 silindir benzinli motor

Motor hacmi, lt/cm3 1,0/999 1,0/999 1,0/999

Maks. güç, kW (PS) dv/dk 59 (80)/6300 70 (95)/5500 70 (95)/5500

Maks. tork, Nm dv/dk 93 Nm/3700-3900 175 Nm/1600-3500 175 Nm/1600-3500

Karışım sistemi
Çok noktadan elektronik yakıt 
enjeksiyon

Elektronik kontrollü direkt 
enjeksiyon

Elektronik kontrollü direkt
enjeksiyon

Vites kutusu 5 ileri manuel 5 ileri manuel/7 ileri otomatik 7 ileri otomatik

BOYUTLAR

Uzunluk, mm 4074 4074 4074

Genişlik, mm 1751 1751 1751

Yükseklik, mm 1451 1451 1451

Aks mesafesi, mm 2552 2552 2552

İz genişliği, ön/arka, mm 1500/1483 1500/1483 1500/1483

Yakıt tankı, lt 40 40 40

Bagaj kapasitesi, lt 351 351 351

Boş ağırlık, kg 1132 1172/1204* 1204

HIZLANMALAR

0-100 km/s sn 15,5 10,8 10,8

Maks. hız, km/s 171 187 187
YAKIT TÜKETİMİ 
lt/100 km ((AT) 715/2007)**
Şehir içi 5,6-6,0 5,5-6,1/5,1*-5,8* 5,1-5,8

Şehir dışı 3,8-4,6 3,9-4,5/4,0-4,8* 4,0-4,8

Genel 4,5-5,1 4,5-5,1/4,4-5,0* 4,4-5,0

CO2 emisyonu, g/km 102-117 102-117/101-115* 101-115

*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.



Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN YENİ POLO

1,0 lt 80 PS
Impression

1,0 lt TSI 95 PS
Life

1,0 lt TSI 95 PS
Style

İç donanım
40:60 katlanabilir arka koltuklar - S S
Katlanabilir arka koltuklar S - -
“Impression” kumaş koltuk döşemesi S - -
“Life” kumaş koltuk döşemesi - S -
“Style” kumaş koltuk döşemesi - - S
“Licorice Black” iç dekor S - -
“Lava Stone Black” iç dekor - S -
“Deep Iron Gray” 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
Direksiyon üzerinde DSG vites kumandaları - S* S
Deri el freni ve vites topuzu - S S
Elektrikli ön, arka camlar S S S
Işıklı makyaj aynaları S S S
Önde 2 adet okuma lambası S - -
Ön ve arkada 2 adet okuma lambası - S
Ön ve arkada 2 adet LED okuma lambası - - S
Önde 2 adet bardak tutucu S S S
Çift kademeli bagaj zemini S 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

Bluetooth’lu mobil bağlantı arayüzü S S S
Önde çift USB girişi S - -
Önde ve arkada çift USB girişi - S S
Kablosuz şarj özelliği - S S
App-Connect - S S
4 adet hoparlör S - -
6 adet hoparlör - S S
Geri görüş kamerası - S S
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Donanım özellikleri
VOLKSWAGEN YENİ POLO

1,0 lt 80 PS
Impression

1,0 lt TSI 95 PS
Life

1,0 lt TSI 95 PS
Style

Dış donanım
5J x 14" çelik jantlar, 185/70 R14 lastikler S - -
5,5J x 15" “Essex” alüminyum alaşımlı jantlar, 185/65 R15 lastikler - S -
6,5J x 16" “Palermo” alüminyum alaşımlı jantlar, 195/55 R16 lastikler - - S
Çelik jantlı stepne S S -
Yer tasarruflu stepne - - S
Elektrik ayarlı ve ısıtmalı yan aynalar S - -
Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar - S S
Gövde rengi ön, arka tampon, yan aynalar ve kapı kolları S S S
Ön radyatör ızgarasında dekoratif krom çıta S S S
Ön tamponda ilave dekoratif krom çıta - - S
Ön sis farları ve dinamik uzun far asistanı - - S
Yan aynalarda LED sinyal lambaları ve LED gündüz sürüş farları S S S
Otomatik yanan LED ön farlar ve LED stop lambaları S S -
Dinamik sinyalli LED stop lambaları - - S
Ön farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan dekoratif LED aydınlatma - - S
Arka sis farları ve üçüncü stop lambası S S S
IQ. LIGHT-LED Matrix far sistemi - - S
Konfor
“Keyless Access” anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi - - S
Far yükseklik ayarı S S -
Otomatik far yükseklik ayarı - - S
Hız sınırlayıcı "Speed Limiter" S S S
Hız sabitleyici "Cruise Control" - S S
Ön kol desteği ve entegre eşya gözü - S S
Ön koltuklarda bel destek ayarı - - S
Manuel klima “Climatic” S - -
Çift bölgeli tam otomatik klima “Climatronic” - S S
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası - S S
Eve geliş-evden çıkış fonksiyonu (Coming Home-Leaving Home) - S S
Uzaktan kumandalı merkezi kilit S S -
10,25" dijital gösterge paneli “Active Info Display Entry” S - -
10,25" dijital gösterge paneli “Active Info Display” - S S
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S S
Yükseklik ayarlı ön yolcu koltuğu - S S
Park mesafe sensörleri (ön, arka) - S S
Start/Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı S S S
Yağmur sensörü - S S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon S S S



VOLKSWAGEN YENİ POLO
1,0 lt 80 PS
Impression

1,0 lt TSI 95 PS
Life

1,0 lt TSI 95 PS
Style

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
Eğim Kalkış Asistanı “Hill Hold” S S S
İkincil Çarpışma Freni “Multi Collision Brake” S S S
Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX) S S S
Manevra frenleme fonksiyonu - S S
Disk frenler (ön) S S S
Arkada 3 adet koltuk başlığı S S S
Hıza duyarlı elektro-mekanik servo direksiyon S S S
Lastik basınç uyarısı S S S
Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, ön yolcu hava yastığını devre dışı
bırakma özelliği S S S

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları S S S
Perde hava yastıkları S S S
Yorgunluk Tespit Sistemi “Fatigue Detection” S S S

*Direksiyon üzerinde vites kumandası sadece DSG şanzımanlı Yeni Polo modellerinde sunulmaktadır. Impression manuel ve Life manuel donanım seviyelerinde sunulmamaktadır.    
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Türkiye Distribütörü: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Tel: (0262) 676 90 90
www.vw.com.tr

Bu katalog 2021 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 (20.09.2021) 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 dâhil 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. 

Yeni Polo

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

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




