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Jūsu ievērībai:

• Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. • Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie 
visiem Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. • Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu. • Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu 
reģistrācijas nodoklis un CO2 nodoklis. • Šī cenu lapa ir izdota 28.05.2020., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

Jaunais Polo

TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs

TDI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs

TGI tiešās iesmidzināšanas dabasgāzes / benzīna dzinējs ar turbo tehnoloģiju

ACT Aktīvā Cilindru atslēgšanas sistēma

4Motion 4Motion  pilnpiedziņa

SCR Selektīvā katalītiskā redukcija – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma

OPF Benzīnmotora kvēpu filtrs – progresīva izplūdes gāzu kontroles sistēma

BM BlueMotion tehnoloģija ar eco-coasting sistēmu

DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba

MAN Manuālā pārnesumkārba 

Modelis Līnija Dzinējs Jauda Transmisija Сena

Kods Tips Tips kW / Zs Tips EUR ar PVN

AW12GV Trendline 1.0 59 / 80 5MAN 16 430

AW12LV Trendline 1.0 TSI 70 / 95 5MAN 17 276

AW12EX Trendline 1.0 TGI 66 / 90 6MAN 19 671

AW13LV Comfortline 1.0 TSI 70 / 95 5MAN 17 769

AW13LZ Comfortline 1.0 TSI 70 / 95 DSG-7 19 297

AW13EX Comfortline 1.0 TGI 66 / 90 6MAN 20 111
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EKSTERJERS

Četras durvis (elektriski vadāmi stiklu pacēlāji) ● ●
Ārējie atpakaļskata spoguļi un durvju rokturi virsbūves krāsā ● ●
Metāla diski 5.5J x 15,  riepas 185/65 R15 ● ●
Atsevišķas LED dienasgaismas ● ●
Bamperi virsbūves krāsā ●
Bamperi virsbūves krāsā, radiatora dekoratīvās restes ar hromētiem elementiem ●
INTERJERS

Auduma sēdekļu apdare "Basket" ●
Auduma sēdekļu apdare "Slash" ●
Auduma sēdekļu apdare "Tracks 2"

Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija ● ●
Nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ●
Dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ●
Multifunkciju stūre ●
Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare "Deep Black" ●
Mērierīču paneļa un priekšējo durvju dekoratīvā apdare "Limestone Grey" ●
Dokumentu turētājs vadītāja saulessargā ●
Apgaismojami spogulīši saulessargos ●
Apgaismojami spogulīši saulessargos, tikai TGI dzinējam ●
Sīklietu kabatas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm ●
DROŠĪBA

Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā atslēga ● ●
Elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC) ● ●
Automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma "Hill start assist" ● ●
Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams) ● ●
Galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē sēdošajiem, sānu drošības spilveni priekšā sēdošajiem ● ●
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā ● ●
Gājēju uzraudzības sistēma ● ●
Atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma (Multi-collision brake) ● ●
eCall ārkārtas zvana funkcija ● ●
Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums) ● ●
Pilnizmēra metāla rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu, domkrats un uzgriežņu atslēga ● ●
Pilnizmēra metāla rezerves ritenis ar oriģinālā aprīkojuma riepu, domkrats un uzgriežņu atslēga, nav pieejams TGI modelim ● ●
12-voltu kompresors, tikai TGI modelim ● ●
FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

Gaisa kondicionētājs ● ●
Karstumu aizturoši sānu un aizmugurējais stikls ● ●
Karstumu aizturošs vējstikls ● ●
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi ● ●
Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana, "Leaving Home" un "Coming Home" funkcija ● ●
Ātruma ierobežotājs ● ●

Polo : Standartaprīkojums
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FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

Multifunkcionāls displejs,  nav pieejams TGI modelim ●
Multifunkcionāls displejs "Plus" ●
Multifunkcionāls displejs "Plus", tikai TGI modelim ●
Start/stop sistēma ar bremžu enerģijas reģenerāciju ● ●
Bagāžas nodalījuma grīda, regulējama 2 augstumos ●
Radio "Composition Colour"
- 16.5 cm skārienekrāns
- 4 skaļruņi 
- digitālais radio uztvērējs DAB+
- USB - C Ligzda
- Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam

● ●

5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ● ●
Lietotāja rokasgrāmata ● ●

Polo : Standartaprīkojums
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"Comfort" pakete
- Multifunkciju stūre (2ZA)
- Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē (7X2)
- Priekšējo sēdekļu apsilde (WW3)

W21 ○ 883 672

"Business" pakete
- Priekšējais elkoņbalsts (PMA)
- USB-C ligzda priekšā, USB-C uzlādes ligzda priekšējās konsoles aizmugurē
- Radio "Ready 2 Discover" (RBB)
- Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē (7X2)
- Priekšējo sēdekļu apsilde (WW3)

W22 ○  1 146 972
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VIRSBŪVES KRĀSA

"Urano Grey" pelēka virsbūves krāsa 5K5K ○ ○ 0

"Pure White" balta virsbūves krās 0Q0Q ○ ○ 151

"Flash Red" sarkana virsbūves krāsa D8D8 ○ ○ 151

Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa XXXX ○ ○ 385

DISKI / RIEPAS

Vieglmetāla diski  "Seyne" R15 melni
- vieglmetāla diski 5.5J x 15 
- riepas 185/65 R15

PI2 ○ ○ 575

Vieglmetāla diski  "Las Minas" R16
- vieglmetāla diski 6.5J x 16 
- riepas 195/55 R16

PI7 ○ 853

DROŠĪBA

Kruīza kontrole
tikai ar multifunkciju stūri

8T6 ○ ○ 387

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC) 
modeļiem ar DSG pārnesumkārbu arī "Stop & Go" funkcija

PF2 ○ 437

"Blind Spot" uzraudzības sistēma ar brīdinājuma funkciju par šķēršļiem automašīnas sānos  
un "Lane Assist" 
tikai ar 7X2 vai 7X5

PFC ○ 720

Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash) 7W2 ○ ○ 145

Vadītāja noguruma detektors EM1 ○ ○ 23

Elektronisks diferenciāļa bloķētājs (XDS) 1Y3 ○ 167

GAISMAS

Priekšējie miglas lukturi un līkumgaismas 8WH ○ ○ 300

Gaismu un redzamības pakete
- lietus sensors 
- automātiski aptumšojošs salona atpakaļskata spogulis

PLA ○ ○ 198

LED priekšējie un aizmugurējie lukturi
- LED priekšējie lukturi  
- aptumšoti LED aizmugurējie lukturi

W91 ○ 990

Polo: Papildaprīkojums

Polo: Papildaprīkojums

VOLKSWAGEN ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
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STŪRES

Multifunkciju stūre 2ZA ○ ● 156

Ādas apdares stūre PU1 ○ 194

Ādas apdares multifunkciju stūre PU2 ○ 157

AUDIO / NAVIGĀCIJAS UN MULTIVIDES SISTĒMAS

Radio "Ready 2 Discover"
- 20.3 cm skārienekrāns
- 6 skaļruņi
 - Sagatave priekš "We Connect" un "We Connect Plus"

RBB ○ ○ 388

Navigācijas sistēma "Discover Media"
- 20.3 cm skārienekrāns
- 6 skaļruņi
 - Sagatave priekš "We Connect" un "We Connect Plus"

RBD ○ 881

Skaņas sistēma  "beats"
- 8 kanālu digitālais pastiprinātājs 
- 6 skaļruņi 
- zemo frekvenču skaļrunis 
- 300 W kopējā jauda

tikai ar RBB un RBD

9VG ○ 477

Digitāls mērinstrumentu panelis (aktīvais info displejs)

tikai ar RBB un RBD

nav pieejams TGI modelim

9S0 ○ 382

SAVIENOJAMĪBA

Bezvadu mobilā telefona uzlādes funkcija
tikai ar RBB un RBD

9ZV ○ ○ 114

App-Connect funkcija 9WT ○ ○ 194

Bezvadu App-Connect funkcija
tikai ar RBB un RBD

9WJ ○ ○ 194

KLIMATA UN APSILDES SISTĒMAS

Gaisa kondicionēšanas sistēma "Climatronic" ar 2-zonu temperatūras kontroli PH3 ○ ○ 559

Priekšējo sēdekļu apsilde WW3 ○ ○ 294

Aptumšoti aizmugures un aizmugures sānu stikli 4KF ○ ○ 46

Elektriski paceļama/bīdāma panorāmas stikla jumta lūka

nav pieejams TGI modelim
3FB ○ 857

INTERJERA APDARE UN SĒDEKĻI

Priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju 7P4 ○ 114

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju 3L3 ○ ○ 156

Sēdekļu pakete
- auduma sēdekļu apdare "Slash" 
- priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju 
- priekšējie sēdekļi ar muguras komforta regulāciju 
- dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne 
- bagāžas nodalījuma grīda, regulējama 2 augstumos 
- sīklietu kabatas uz priekšējo sēdekļu atzveltnēm

PBB ○ 276

FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access" 4F2 ○ 356

Elektriski regulējami, apsildāmi un nolokāmi ārējie atpakaļskata spoguļi 6YD ○ 159

Braukšanas režīmu izvēle

nav pieejams TGI modelim
PDE ○ 127

Atpakaļskata kamera KA1 ○ 265

Stāvvietā novietošanas sensori priekšā un aizmugurē 7X2 ○ ○ 446

Polo: Papildaprīkojums
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FUNKCIONALITĀTE UN CITS APRĪKOJUMS

Stāvvietā novietošanas asistents "Park Assist" 7X5 ○ 587

Priekšējais elkoņbalsts
- USB-C ligzda priekšā, USB-C uzlādes ligzda priekšējās konsoles aizmugurē

PMA ○ ○ 169

GARANTIJA

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ ○ 150

Polo: Papildaprīkojums


