
Veljaven od 25.04.2014

Cenik Novi Polo

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, Nemčija     Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana



Modeli

Novi Polo

Modeli z bencinskim motorjem:

Trendline Comfortline Highline
MPC *€ MPC *€ MPC *€

2 6C1*C112 12.218   

4 6C1*C114 12.752   

2 6C1*EV12  14.196 15.542

4 6C1*EV14  14.512 15.858

2 6C1*EZ12  15.775 17.124

4 6C1*EZ14  16.091 17.440

2 6C1*FX12  16.310

4 6C1*FX14  16.626

2 6C1*FZ12  17.892

4 6C1*FZ14  18.207

Modeli z dizelskim motorjem:

Trendline Comfortline Highline
MPC *€ MPC *€ MPC *€

2 6C1*3V12  15.779 17.124

4 6C1*3V14  16.094 17.440

2 6C1*3Z12  17.358 18.706

4 6C1*3Z14  17.673 19.022

 

1.4 TDI BMT avt.

1.4 TDI BMT 66 (90) 5-st. ročni 88

1071.2 TSI BMT

1.2 TSI avt.

1.2 TSI BMT

1.2 TSI avt. 81 (110)

81 (110)

66 (90)

66 (90)

Koda

Izvedba
Moč

kW (KM)
Menjalnik Koda

Izvedba
Emisija

CO2

1.0 1165-st. ročni55 (75)

927-st. DSG66 (90)

Moč
kW (KM)

Vrata

Vrata

Menjalnik

Emisija
CO2

5-st. ročni

7-st. DSG

6-st. ročni

7-st. DSG 109

110

109

*MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost); # = vozilo oz. oprema še 
ni dobavljiva; skupna poraba:4,1-5,9 l/100 km; dodatne opombe so na zadnji strani



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€

Alarmna naprava
- hupa z lastnim napajanjem
- nadzor notranjosti in zaščita pred odvleko

PD1 o o o  198

Asistenčni sistemi
tempomat 8T2 o o o 342
tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC
- aktivni tempomat
- mestna funkcija samodejnega zaviranja v sili
- sistem za nadzor prometa Front Assist

PF2  o o 467

Paket Park&Drive
- tempomat
- akustični parkirni senzorji spredaj in zadaj

WFB   o 400

…, za Comfortline (z večfunkcijskim prikazovalnikom Plus)  o  464

kamera za vzvratno vožnjo Rear Assist
(v kombinaciji z composition colour potrebno dodatno naročiti Connectivity paket)

KA1 o o
od 22. KT

dalje

Barve
posebna barva laka: čista bela o o o 115

posebna barva laka: rdeča in črna o o o 121

kovinska ali biserna barva o o o 397

posebna biserna barva laka: oryx bela o o o 851

Klimatska naprava Climatronic
z avtomatskim uravnavanjem temperature PH2 o s s 362

Luči in vidljivost
Paket luči in vidljivost
- avtomatski vklop luči in funkcija Coming/Leaving Home
- notranje ogledalo avtomatsko zatemnjeno
- senzor za dež

PLA o o o 175

Sprednji meglenki
- sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih žarometov

8WH o o s 44

Platišča in pnevmatike
aluminijasta platišča Estrada
- platišča 6J x 15
- pnevmatike 185/60 R 15

PJ2 o  802

…, za Comfortline o 521

aluminijasta platišča Rivazza
- platišča 7J x 16
- pnevmatike 215/45 R 16
- rezervno kolo z jeklenim platiščem

PJ5 o s 662

aluminijasta platišča Mirabeau
- platišča 7J x 17
- pnevmatike 215/40 R 17
- rezervno kolo z jeklenim platiščem

PJ8   o 284

aluminijasta platišča Boavista
- platišča 7J x 17
- pnevmatike 215/40 R 17
- rezervno kolo z jeklenim platiščem

PJF/FC1   o 378

aluminijasta platišča Mallory
- platišča 7J x 17
- pnevmatike 215/40 R 17
- rezervno kolo z jeklenim platiščem

PJE/FC1   o 378

normalno rezervno kolo z jeklenim platiščem
(odpade Tyre Mobility Set, samo v kombinaciji z jeklenimi platišči)

PJW o o 44

rezervno kolo z aluminijastim platiščem 
(odpade Tyre Mobility Set, samo v kombinaciji z aluminijastimi platišči PJ2)

PJX o o  201
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o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema, # = oprema še ni dobavljiva
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€T
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Podvozje
Športno podvozje:
- trše vzmeti in blažilniki
- približno 15 mm znižano podvozje

PSF o o o 192

izbira voznega profila
- prilagajanje servo podpore krmiljenja
- možnost izbire voznega profila: Normal / Sport 

PDA  o o 192

Radio in Navigacijski sistemi  

radio Composition Colour
- 5'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- izhodna moč 4 x 20 W
- 6 zvočnikov
- CD-predvajalnik
- reža za SD spominsko kartico
- multimedijski vmesnik AUX-IN

ZBA o s s 111

radio Composition Media
- 5,8'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- izhodna moč 4 x 20 W
- 6 zvočnikov
- CD-predvajalnik
- reža za SD spominsko kartico
- multimedijski vmesnik USB in AUX-IN
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- senzor približevanja zaslonu

ZCB  o o
od 22. KT

dalje

navigacija Discover Media
- 5,8'' barvni zaslon občutljiv na dotik
- izhodna moč 4 x 20 W
- 6 zvočnikov
- CD-predvajalnik
- 2x reža za SD spominsko kartico
- multimedijski vmesnik USB in AUX-IN
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth
- navigacijske karte Evrope
- senzor približevanja zaslonu

PNC/7RE/
ZCB

 o o
od 22. KT

dalje

Paket Connectivity
- multimedijski priključek MEDIA-IN z  adapterjem za USB                     
- naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth

WDI o o s 146

MirrorLink
- sistem za preslikavo zaslona mobilnega telefona na zaslon multimedijske naprave
(samo v kombinaciji s Composition Media ali Discover Media)

9WT o o
od 22. KT

dalje

Sedeži
sovoznikov sedež nastavljiv po višini PAS o s s 38

zadnja klop asimetrično deljiva in poklopna PBA o s s 89

 predala pod sprednjima sedežema QN3  o  26

Strešno okno      
- električno pomično panoramsko strešno okno PS1 o o 779

Tekstilni predpražniki (spredaj in zadaj) 0TD o o s 108
 

Usnje     
oblazinjenje usnje/alkantara     
- športna sprednja sedeža                                          
- usnjeni sedeži s sredinskim delom iz alkantare                               
- ogrevana sprednja sedeža          

WL1  o 898

Vlečna kljuka 1D2 o o o 326

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema, # = oprema še ni dobavljiva
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



Dodatna oprema

Oprema Koda MPC *€T
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Volan
trikrak usnjen volan: prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja PU1 o s  169

večfunkcijski trikrak usnjen volan s tipkami za upravljanje radia in telefona:
- prestavna ročica in ročica ročne zavore iz usnja

PU2  o s 116

Zatemnjena stekla
zadnje steklo in stranski stekli dodatno zatemnjena 4KF o o s 255

Zimski paket

- ogrevanje sprednjih sedežev
- ogrevanje pralnih šob spredaj
- indikator nivoja tekočine za pranje stekel
- naprava za pranje žarometov

WW1 o o o 247

Zračne blazine     
- zračna zavesa za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih sedežih 4X3 o o o 576

o = dodatna oprema, s = serijsko, b = brezplačno, n = cena naknadno, d = deželna oprema, # = oprema še ni dobavljiva
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!



V tabeli so navedeni razponi razreda energetske učinkovitosti goriva, razreda oprijema na mokri podlagi 
in razreda zunanjega kotalnega hrupa glede na različno velikost pnevmatik za navedeni model vozila. 

Letne pnevmatike za model Volkswagen Polo

Naročilo pnevmatik z drugačno specifikacijo ni možno. 

Pregled simbolov na emisijski nalepki

Razred energetske učinkovitosti goriva - ustrezne pnevmatike vam pomagajo varčevati z gorivom.

Klasifikacija parametrov pnevmatik 

Velikost pnevmatik
Razred energetske 
učinkovitosti goriva

Razred oprijema 
na mokri podlagi

Razred zunanjega 
kotalnega hrupa

Razred oprijema na mokri podlagi - krajša zavorna pot zvišuje vašo varnost.

Razred zunanjega kotalnega hrupa - tišje pnevmatike izboljšajo vaše udobje pri vožnji
in pomagajo znižati emisije hrupa v okolje.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna poraba goriva: 4,7-5,1 l/100 km. Emisija CO2: 88-124 g/km.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi
goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.volkswagen.si

 
  



Za našo kakovost jamčimo!
- 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov 
  in garancijskim listom
- podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto "JAMSTVO 4Plus"
- 3-letno jamstvo za lak, 
- 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,
- 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen 
- 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 37 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Brezplačno jamstvo mobilnosti – Asistenca Volkswagen
Z vsakim servisnim pregledom pri pooblaščenemu serviserju Volkswagen vam jamstvo mobilnosti brezplačno podaljšamo 
do naslednjega pregleda. Tako lahko jamstvo mobilnosti velja celotno življenjsko dobo vozila. V okviru jamstva mobilnosti 
Vam priznamo ASISTENCO Volkswagen, ki vključuje naslednje brezplačne storitve: 

- pomoč na cesti,
- vleko okvarjenega vozila do najbližjega pooblaščenega servisa Volkswagen. Če samo popravilo traja 
  dlje kot tri ure ste upravičeni do brezplačnega nadomestnega vozila do največ 3 dni.
- V primeru poškodbe vozila v nezgodi vam zagotovimo brezplačen prevoz do izbranega pooblaščenega 
  servisa Volkswagen, kjer vam bodo vozilo popravljali. Storitev velja na področju Slovenije. 

Uveljavitev storitve je enostavna. Ne glede na uro lahko pokličete na brezplačno številko: 

080 19 18 (ali iz tujine: +386 1 530 53 18).

 
V sodelovanju z družbo Porsche Kredit in Leasing vam v našem prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi 
pogoji, vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragoceni čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko 
financiranja prilagojeno Vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Že dan po izstavitvi vseh potrebnih dokumentov 
boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja: boste prejeli odgovor. Izbirate lahko med različnimi oblikami financiranja: 

- Volkswagen kreditKlasik, 
- Volkswagen kreditPlus, 
- Volkswagen operativni leasing, 
- Volkswagen finančni leasing in 
- Volkswagen finančni leasing Plus.
- Podjetjem priporočamo tudi upravljanje voznega parka. 

Internet:
www.volkswagen.si
www.porscheleasing.si

Izdaja: 25.04. 2014; Št.: 2014/02

Pooblaščeni Volkswagnov partner:

Opombe:

Vse podane cene (MPC*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne
kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri
pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah.


