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POLO HATCH 1.6 TOTAL FLEX 
 

 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• 4 portas 

• Grade do radiador em Preto Brilhante 

• Maçanetas na cor do veículo 

• Retrovisores na cor do veículo  

• Antena de teto 

• Lanternas traseiras escurecidas 

• Colunas B e C escurecidas  

• Frisos laterais na cor do veículo 

• Faróis com máscaras escurecidas 

• Grades inferiores com “V” em Preto Brilhante 

• Rodas 15”  em aço 

• Pneus 195/55 R15  

• Calotas 

• Apoio de cabeça traseiro (2)  

• Banco com encosto traseiro rebatível  

• Lavador/ Limpador traseiro 

• Pára-Sóis com espelhos iluminados  

• Porta óculos  

• Desembaçador traseiro 

• 8 alto-falantes  

• Porta objetos nas portas  
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• Ar-condicionado 

• Gaveta sob o banco do motorista  

• CD Player com USB/ SD-Card/ Bluetooth e conexão I-pod 

• Acabamento Interno: Tear Jacquard Cinza 

• Imobilizador eletrônico  

• Cinto de segurança danteiro com regulagem de altura e pré tensionador 

• Airbag  

• Banco do motorista com regulagem de altura 

• ABS 

• Destravamento elétrico porta-malas  

• Hodômetro digital (total / parcial)  

• I-System 

• Relógio digital  

• Temporizador do limpador para-brisas  

• Sensor de estacionamento 

• Regulagem interna dos retrovisores  

• Direção hidráulica 

• Porta malas iluminado  

• Porta luvas iluminado 

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

 

 

 

OPCIONAIS 

 

Kit VI + Coming & Leaving Home 

• Vidros elétricos 

• Travamento central com controle remoto 

• Retrovisores externos elétricos com auto-rebatimento no LD 

• Abertura externa do porta malas com chave e controle remoto 

• Sistema coming & leaving home 

• Pára-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Chave canivete com controle remoto 
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• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Alarme Keyless 

 

Módulo faróis de neblina 

 

Módulo faróis e lanternas de neblina 

 

Módulo tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Módulo Conforto 

• Rodas de liga leve 15" 

• Detalhes internos em cromo 

• Banco com encosto traseiro dividido e rebatível 

• Apoios de cabeça traseiros (3) 

• Console central com porta-copo 

• Luzes de leitura dianteira e traseira) 

 

Módulo Comforto + teto solar 

 

Teto solar 

 

Módulo rodas de liga-leve 15" 

 

Módulo ar-condicionado eletrônico “Climatronic” 

 

Revestimentos em Couro 

 

Módulo volante multifuncional em couro 

 

Módulo volante multifuncional em couro com shift paddles 

 

Módulo piloto automático 
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POLO HATCH 1.6 BLUEMOTION 
(itens adicionais ao Polo 1.6) 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Spoiler traseiro na cor do veículo 

• 1.6 Total Flex - 76 kW (104CV)  

• Transmissão 5 velocidades 

• Rodas Liga Leve 14” 

• Pneus 165/70 R14 

• Console central com porta-copos 

• Acabamento Interno: Malharia Pop Corn Azul 

• Sistema de Partida a frio “E-Flex” 

 

OPCIONAIS 

 

Kit VI + Coming & Leaving Home 

• Vidros elétricos 

• Travamento central com controle remoto 

• Abertura externa do porta malas com chave e controle remoto 

• Retrovisores externos elétricos com auto-rebatimento no LD 

• Sistema coming & leaving home 

• Pára-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Chave canivete com controle remoto 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Alarme Keyless 

 

Módulo tecnológico II 

Retrovisor interno eletrocrômico 

. Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Volante multifuncional 

. Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 
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. Console central com porta-copo 

 

Módulo faróis de neblina 

 

Módulo faróis e lanternas de neblina 

 

Módulo piloto automático 
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POLO HATCH SPORTLINE 1.6 
 

(itens adicionais ao Polo 1.6) 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Retrovisores pintados em Preto Brilhante 

• Frisos Laterais na cor Cinza Ciclone 

• Spoiler traseiro pintado em Preto Brilhante 

• Roda de Liga Leve 15”  

• Pneus 195/55 R15 cor Cinza Ciclone 

• Detalhes internos cromados - Ar condicionado “Climatronic” 

• Chave canivete com controle remoto 

• Console central com porta-copos 

• Acabamento Interno: Malharia Touch Preto 

• Faróis de neblina (Molduras em Cinza Ciclone) 

• Alarme Keyless 

• Luzes indicadoras de direção nos retrovisores 

• Vidros e travas elétricas  

• Fárois com função “Coming e leaving home” 

• Retrovisores externos com ajuste elétrico 

 

OPCIONAIS 

 

Módulo tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Módulo lanterna de neblina 

 

Teto solar 

 

Volante multifuncianal em couro 
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Volante multifuncional em couro com shift paddles 

 

Módulo piloto automático 

 

Revestimento em couro 

 

Módulo tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 
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POLO HATCH SPORTLINE 2.0 
 

 (adicionais ao Polo 1.6 Sportline) 

 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Ponteira dupla de escape 

• Rodas de Liga leve 15” - Pneus 195/55 R15 cor Cinza Ciclone 

• Acabamento Interno: Malharia Touch Preto 

• Freios traseiros a disco 

• Cluster 3D 

 

 

OPCIONAIS 

 

Módulo tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Módulo lanterna de neblina 

 

Teto solar 
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POLO SEDAN 1.6 TOTAL FLEX 
 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Retrovisores na cor do veículo 

• Grade do radiador em Preto Brilhante  

• Lanternas escurecidas 

• Antena de teto 

• Maçaneta na cor do veículo 

• Faróis com máscaras escurecidas 

• Frisos laterais na cor do veículo 

• Grades Inferiores com “V” em Preto Brilhante 

• Coluna B escurecida  

• Spoiler traseiro na cor do veículo 

• Rodas de Aço 15” - Pneus 195/55 R15 

• Apoio de cabeça traseiro (2)  

• Banco com encosto traseiro rebatível  

• Desembaçador traseiro 

• 8 alto-falantes  

• Pára-sóis com espelhos  

• Porta óculos 

• Ar-condicionado  

• CD Player com USB/ SD Card, Bluetooth e conexão I-Pod 

• Gaveta sob o banco do motorista  

• Porta objetos nas portas 

• Acabamento interno no tear Jacquard, cor cinza 

• Imobilizador eletrônico 

• Cinto de segurança danteiro com regulagem de altura e pré tensionador 

• Airbag 

• Banco do motorista com regulagem de altura 

• ABS 

• Destravamento elétrico do porta-malas 
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• Hodômetro digital (total / parcial)  

• I-System 

• Relógio digital 

• Temporizador do limpador para-brisa  

• Sensor de estacionamento 

• Regulagem interna dos retrovisores  

• Direção hidráulica 

• Porta malas iluminado  

• Porta luvas iluminado 

• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade 

 

 

OPCIONAIS 

 

Kit VI + Coming & Leaving Home 

• Vidros elétricos 

• Travamento central com controle remoto 

• Abertura externa do porta malas com chave e controle remoto 

• Retrovisores externos elétricos com auto-rebatimento no LD 

• Sistema coming & leaving home 

• Pára-sóis com espelho iluminado LD/LE 

• Chave canivete com controle remoto 

• Iluminação interna com interruptores nas portas 

• Alarme Keyless 

 

Módulo Tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Revestimento em couro 

 

Teto Solar 
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Módulo rodas de liga-leve 15" 

 

Ar-condicionado eletrônico “Climatronic” 

 

Módulo faróis de neblina 

 

Módulo faróis e lanternas de neblina 

 

Volante multifuncional em couro 

 

Módulo volante multifuncional em couro com shift paddles 

 

Módulo piloto automático 
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POLO SEDAN 1.6 COMFORTLINE 
 

 (itens adicionais ao Polo Sedan 1.6) 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Apoio de cabeça traseiro (3) 

• Ar-condicionado “Climatronic” 

• Para-sóis com espelhos iluminados 

• Chave canivete com controle remoto 

• Acabamento Interno em tear Jacquard, na cor preta 

• Insertos cromados 

• Rodas de liga leve 15”  

• Pneus 195/55 R15 

• Faróis de neblina com molduras em Cinza Ciclone 

• Alarme Keyless 

• Faróis com função Coming e leaving home - Cluster 3D 

• Destravamento do porta malas por controle remoto 

• Vidros e travas elétricas 

• Retrovisor externo elétrico com auto rebatimento no lado direito 

 

OPCIONAIS 

 

Módulo Tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor e chuva 

 

Módulo lanterna de neblina 

 

Volante Multifuncional 

 

Módulo volante multifuncional em couro com shift paddles 
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Piloto automático 

 

Revestimento em couro 

 

Teto Solar 
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POLO SEDAN 2.0 COMFORTLINE 
 

(itens adicionais ao Polo Sedan 1.6 Comfortline) 

 

ITENS DE SÉRIE 

 

• Rodas de Liga Leve 15” - Pneus 195/55 R15 

• Acabamento Interno: Tear Net Preto 

• Faróis de Neblina com molduras cromadas 

 

OPCIONAIS  

 

Módulo Tecnológico II 

• Retrovisor interno eletrocrômico 

• Temporizador do limpador do pára-brisa com sensor de chuva 

 

Módulo lanterna de neblina 

 

Revestimento em couro 

 

Teto Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


