
Polo

1.0 TSI 95PS Comfortline

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κυβισμός (cm3) 999

Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) 95 / 5.500

Εκπομπές Ρύπων CO2 (g/km) 105

Μέση Κατανάλωση 4,6

Βασικός Εξοπλισμός

Ζάντες αλουμινίου "Seyne" διαστάσεων  5,5J x 15

Εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους 

Διακοσμητικά χρωμίου στην εμπρός μάσκα 

Φώτα ημέρας LED στον εμπρός προφυλακτήρα

Πινακίδα κυκλοφορίας πίσω με φωτισμό LED

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος 

Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Ασύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

2 ποτηροθήκες εμπρός

Φώτα ανάγνωσης εμπρός / πίσω

Σκιάδια οδηγού - συνοδηγού με καθρεπτάκι / Φωτιζόμενα

Διπλό δάπεδο χώρου αποσκευών

Φωτισμός στο χώρο αποσκευών

Πατάκια εμπρός - πίσω

Front Assist

City Emergency Braking

Pedestrian Monitoring

Fatique Detection

Multi-collision Brake

Διακοσμητικές επενδύσεις στο ταμπλό, στο πλαίσιο της κεντρικής κονσόλας και στα πάνελ των 

εμπρός θυρών-Limestone Grey 5ΜΒ

Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, με ρύθμιση κατά μήκος και αποθηκευτικό χώρο και 2 θύρες Usb 

στο πίσω μέρος (μόνο για φόρτιση)



Προνοητικό σύστημα Start & Stop

Speed Limiter

Cruise Control

Σύστημα αερόσακου κεφαλής για εμπρός και πίσω επιβάτες

Hill Hold Assist

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες και ρύθμιση ύψους

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων στα πίσω καθίσματα με προεταντήρες

Προσκέφαλα εμπρός με ρύθμιση ύψους / 3 προσκέφαλα πίσω

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Προειδοποιητικό τρίγωνο

Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός / πίσω

Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι / θερμαινόμενοι 

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό

Climatic - Κλιματισμός

Ένδειξη προτεινόμενης επιλογής σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων (μόνο για μηχανικά κιβώτια)

Volkswagen Connect App

Hλεκτρομηχανικό τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος και απόσταση

Πολυλειτουργικό τιμόνι, υπολογιστής ταξιδίου και οθόνη πολλαπλών ενδείξεων Plus

Δερμάτινη επένδυση στο τιμόνι, στο χειρόφρενο και τον λεβιέ ταχυτήτων

■ ESP με λειτουργία σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου και προειδοποίησης αποσύνδεσης 

τροχού 

■ ΑΒS με Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της πέδησης)

■ ASR (Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση)

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, με άνω 

σημείο πρόσδεσης

Σύστημα Infotainment COMPOSITION COLOR. Περιλαμβάνει:

Έγχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών / Radio / MP3, WMA / 6 ηχεία* / 4 x 20 Watt / Θύρα SD card / 

Car menu 

Περιλαμβάνει Bluetooth® με audio streaming & θύρα USB με δυνατότητα φόρτισης συσκευών

Αισθητήρας φωτεινότητας με αυτόματη ενεργοποίηση φώτων. 

Περιλαμβάνεται λειτουργία "Leaving-home" και χειροκίνητη λειτουργία "Coming-Home για τους 

προβολείς

Μετωπικοί & πλευρικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού (Με δυνατότητα απενεργοποίησης 

αερόσακου συνοδηγού)


