
Itens de Série e Opcionais – Polo Sedan 1.6 I-Motion 
 
Externo 
• Antena eletrônica no teto com haste curta; 
• Coluna B preta; 
• Faróis dianteiros com duplo refletor;  
• Frisos laterais de proteção na cor preta; 
• Retrovisores com carcaça pintada na cor do veículo e pisca lateral integrado; 
• Rodas de aço 15”; 
• Pneus 195/55 R15;  
• Supercalotas – Design “Ascari”; 
• Spoiler traseiro na tampa do porta-malas pintado na cor do veículo. 
 
Interno 
• Banco do motorista com regulagem de altura; 
• Banco traseiro com assento/encosto totalmente rebatível;  
• Apoios de cabeça traseiros (2);   
• Buzina dupla; 
• Painel de instrumentos com molduras cromadas; 
• Iluminação do quadro de intrumentos azul; 
• Revestimento dos bancos em tecido Tear  “Jacquard”; 
• Volante 3 raios; 
• Porta-luvas com iluminação;  
• Porta-óculos no teto; 
• Parassóis com espelho. 
 
Conforto 
• Abertura interna elétrica da tampa do porta-malas; 
• Ar-condicionado; 
• Computador de bordo; 
• Direção hidráulica; 
• Espelhos retrovisores externos com comando interno;  
• Temporizador do limpador do parabrisa; 
• Transmissão ASG (automatizada) 
• Porta-malas com iluminação. 
 
 
Segurança 
• Cintos de segurança automáticos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionador;  
• Cintos laterais traseiros retráteis de 3 pontos; 
• Imobilizador eletrônico de ignição  “Transponder”; 
• Brake-light. 
 
 
  
Opcionais 
 • Módulo Piloto automático “Cruise Control”; 
• Módulo ABS;  
• Módulo Airbag duplo frontal; 
• Módulo Sensor de estacionamento traseiro; 
• Módulo Ar-condicionado eletrônico  “Climatronic”; 
• Módulo Rádio CD-Player MP3 com entradas USB/SD-card e Bluetooth “Double Din”;  
• Módulo Rádio “Concept” MP3 Player com entradas USB/SD-Card “Single Din”; 
• Módulo Tecnológico: espelho retrovisor interno antiofuscante automático, sensor 
 de chuva e sensor crepuscular; 
• Módulo Preparação para som: 4 alto-falantes + 4 tweeters; 
• Módulo Faróis de neblina; 
• Módulo lanterna traseira de neblina; 
• Módulo Rodas de liga leve 15” – Design  “Gauros”; 
• Módulo Elétrico: (Abertura elétrica da tampa do bocal do tanque de combustível, alarme 
 ultra-som, espelhos retrovisores externos com comando interno elétrico, Iluminação 
 interna com temporizador e interruptores de contato nas portas, parassóis com 
 espelhos iluminados, travamento central elétrico das portas com acionamento à distância, vidros elétricos com acionamento 
 contínuo e limitador de força, espelho retovisor do lado direito com inclinação automática ao engatar-se a marcha-à-ré, 
 4 alto-falantes + 4 tweeters e faróis com sistema “Coming / Leaving” home; 
• Módulo I-System (Sistema interativo VW); 
• Módulo Coluna de direção ajustável (altura e profundidade); 
• Módulo Volante multifunção com comandos de troca de marchas (paddles shift) – sem airbag; 
• Módulo Volante multifunção em couro com comandos de troca de marchas (paddles shift) – com airbag. 
 


