
Itens de Série e Opcionais – Polo Sportline 1.6 I-Motion 
 
Externo 
• Antena eletrônica no teto com haste curta; 
• Coluna B preta; 
• Faróis dianteiros com duplo refletor e máscara em cromo escurecido; 
• Retrovisores externos com carcaça pintada na cor do veículo e pisca lateral integrado; 
• Fr isos laterais, insertos dos parachoques e maçanetas das portas pintados na cor do veículo; 
• Parabrisa degradeé; 
• Rodas de l iga leve 15” – Design “Nuvolar i ”; 
•  Pneus 195/55 R15; 
• Logot ipo “Sport line” nas portas dianteiras; 
• Soleira infer ior pintada na cor preta; 
• Spoi ler traseiro na tampa do porta-malas na cor preto br ilhante; 
• Fr iso cromado na tampa traseira. 
 
Interno 
•  Bancos dianteiros do t ipo “Comfort” ; 
•  Banco do motorista com regulagem de altura; 
• Banco traseiro com assento/encosto totalmente rebatível;  
•  Apoios de cabeça t raseiros (2);   
•  Buzina dupla; 
• Painel de instrumentos com molduras cromadas; 
• Painel central  e molduras dos difusores de ar, tampa do porta-copos e moldura dos comandos do ar 
condicionado em cor diferenciada  “Edelstahl”; 
•  I luminação azul do quadro de int rumentos; 
• Revestimento dos bancos em tecido Tear “Spaccer Graffi t i” ; 
•  Revestimento interno do teto e colunas escurecidos na cor cinza “Antracite”;  
• Detalhes em alumínio no manípulo da alavanca de câmbio, botão da alavanca 
 do freio de estacionamento e maçanetas internas das portas; 
• Pedaleira esportiva em alumínio; 
• Volante de 3 raios; 
• Porta-luvas com I luminação; 
• Parassois com espelho; 
• Retro-ref letores adicionais (região interna das portas).  
 
Conforto 
•  Abertura interna elétr ica da tampa do porta-malas; 
• Ar-condicionado;  
• Computador de bordo; 
• Transmissão automatizada (ASG); 
• Direção hidrául ica; 
• Espelhos retrovisores externos com comando interno;  
• Lavador/Limpador do vidro traseiro; 
• Temporizador do l impador do parabr isa; 
• Porta-malas com i luminação; 
• Preparação para som (4 Alto-falantes / 4 tweeters); 
• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade; 
• Travamento central elétr ico das portas com acionamento à distância; 
• Vidros elétr icos com acionamento contínuo e l imitador de força; 
• Luzes de leitura dianteiras (2) e traseira (1); 
• I -System; 
• Faróis com sistema “Coming / Leaving” home; 
• Luz de cortesia para os parassóis;  
• Abertura elétr ica da tampa do bocal do tanque de combustível;  
• I luminação interna com temporizador e interruptores de contato nas portas; 
• Porta-copos no painel.  
 
Segurança 
•  Cintos de segurança automáticos dianteiros com ajuste de altura e pré-tensionador;  
• Cintos laterais traseiros retráteis de 3 pontos; 
• Imobil izador eletrônico de ignição “Transponder”;  
• Brake l ight; 
• Alarme ant i-furto com sensor de ul tra-som operado por controle remoto; 
• Faróis de nebl ina dianteiros; 
• Sensores de estacionamento no parachoque traseiro com alerta acústico no inter ior do veículo. 
 
Opcionais 
• Módulo Pi loto automático; 
• Módulo ABS + airbag duplo; 
• Módulo Couro “Soft l ine” + airbag duplo + ABS; 
• Módulo Couro “Soft l ine” + airbag duplo; 
• Módulo Espelhos retrovisores externos com comando interno elétr ico, sendo o do lado direito com 
inclinação automática ao engatar-se a marcha-à-ré; 
• Módulo Ar-condicionado eletrônico “Cl imatronic”;  
• Módulo lanterna traseira de neblina; 
• 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 Teto solar elétrico; 
• Módulo Tecnológico: espelho retrovisor interno ant iofuscante automático, sensor de 
 chuva e sensor crepuscular.  
• 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 a irbag. 

 
 


