
Itens de série – Polo E-Flex 1.6 VHT 

Externos:  
- Antena eletrônica no teto com haste curta; 
- Coluna B preta;  
- Faróis dianteiros com duplo refletor;  
- Frisos laterais, insertos dos pára-choques, maçanetas das portas e 
carcaça dos retrovisores pintados na cor do veículo;  
- Insertos cromados na grade do radiador;  
- Pára-brisa degradê;  
- Pneus 195/55 R15;  
- Lanternas traseiras na cor vermelho “Rubi”;  
- Logotipo “E-Flex” na tampa traseira;  
- Retrovisores externos com pisca lateral incorporado;  
- Rodas de liga-leve 15” - “Palmas”; 

Internos:  
- Apoios de cabeça traseiros (2);  
- Banco do motorista com regulagem manual de altura;  
- Banco traseiro com assento/encosto totalmente rebatível;  
- Bancos dianteiros do tipo “Conforto”;  
- Detalhes internos cromados;  
- Iluminação azul no painel de instrumentos;  
- Instrumentos do painel com molduras cromadas;  
- Pára-sol com espelho (motorista/passageiro);  
- Porta-copos no painel central;  
- Porta-luvas com iluminação;  
- Porta-óculos no teto;  
- Revestimento dos bancos em tecido “Spaccer Graffiti Mirage”;  
- Revestimento interno das portas com inserto em tecido;  
- Retro-refletores adicionais (região interna das portas). 

Conforto:  
- Abertura interna elétrica do porta-malas;  
- Abertura elétrica da tampa do bocal do tanque de combustível;  
- Ar-condicionado eletrônico com regulagem digital - “Climatronic”;  
- Direção hidráulica;  
- I-System (sistema interativo VW);  
- Iluminação interna com temporizador e interruptores de contato nas 
portas;  
- Lavador e limpador do vidro traseiro;  
- Luz de cortesia para os pára-sois;  
- Luzes de leitura dianteiras (2);  
- Porta-malas com iluminação;  
- Preparação para som com 4 alto-falantes + 4 tweeters;  
- Temporizador do limpador do pára-brisa;  
- Travamento central elétrico das portas com acionamento à 
distância;  
- Vidros elétricos com acionamento contínuo e limitador de força. 

Segurança:  
- Alarme anti-furto com sensor de ultra-som operado por controle 
remoto;  
- Brake-light;  



- Buzina dupla;  
- Cintos de segurança automáticos dianteiros com ajuste de altura e 
pré-tensionador;  
- Cintos laterais traseiros retráteis de 3 pontos;  
- Faróis dianteiros de neblina;  
- Imobilizador eletrônico de ignição “Transponder”;  
- Luz traseira de neblina;  
- Sensores de estacionamento no pára-choque traseiro com alerta 
acústico no interior do veículo;  
- Travamento dinâmico das portas. 

Opcionais - Polo E-Flex 1.6 VHT 
PAJ - Módulo coluna de direção ajustável (altura e 
profunidade);  
P26 - Módulo AirBag duplo + ABS;  
RD5 - Módulo Rádio CD-Player com entradas USB/SD-card e 
Bluetooth (Double Din).  

 


