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Atkreipkite dėmesį:

• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. • Aktualiausią informaciją galite 
gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. • Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. • Kainininkas išleistas 01.10.2016. Visi anks-
tesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Volkswagen Leasing – veiklos nuomos paslaugą teikia AB DNB bankas Veiklos nuomos terminas – 5 metai. Pradinė įmoka – 20 %. Likutinė vertė – 37 %. Sutarties mokestis – 0.5 % 
nuo automobilio kainos, min. 150 Eur. Metinė kintama palūkanų norma – 1,9 % + 3 mėn. EURIBOR. Veiklos nuomos mėnesinė įmoka – 98.97 Eur. Automobilio kaina su PVM –   
12 212 Eur, bendra kredito gavėjo mokama suma – 13 066.18 Eur, bendra kredito kainos metinė norma – 2.41 %). Skaičiavimo pavyzdys pateiktas, taikant 2015.12.22 galiojusią 
3 mėn. EURIBOR palūkanų normą 0.0 % (jei paskelbta EURIBOR ar kitos palūkanų bazės reikšmė yra žemesnė nei 0 (nulis), palūkanų apskaičiavimui naudojama 0 (nulio) dydžio 
palūkanų bazės reikšmė) prie jos pridedant 1.9 % dydžio AB DNB banko maržą. Lizingo palūkanų normos pasiūlymas galioja nuo 2016.01.01 iki paskutinio parduoto automobilio.

Polo

Modelis Išpildymas Variklis Galia Transmisija
Vidutinės 

degalų 
sąnaudos

CO2 
emisija

Ankstesnė 
kaina

Akcinė 
kaina

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km su PVM, EUR su PVM, EUR

6C12BV Trendline 1.0 BMT 44 / 60 5MAN 4.7 106 14 181 12 212

6C12CV Trendline 1.0 BMT 55 / 75 5MAN 4.8 108 14 704 12 693

6C12EV Trendline 1.2 TSI BMT 66 / 90 5MAN 4.7 107 15 225 13 171

6C122V Trendline 1.4 TDI BMT 55 / 75 5MAN 3.6 93 17 213 14 999

6C14EV Highline 1.2 TSI BMT 66 / 90 5MAN 4.7 107 16 595 14 430

6C14EZ Highline 1.2 TSI BMT 66 / 90 DSG-7 4.7 109 18 040 15 758

6C143V Highline 1.4 TDI BMT 66 / 90 5MAN 3.6 93 18 964 16 607

6C143Z Highline 1.4 TDI BMT 66 / 90 DSG-7 3.7 97 20 410 17 937
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Pratęsta garantija
- iki 5 metų arba iki 100 000 km

● ●
4 durys
- įskaitant elektrinius langų kėliklius priekyje

●
4 durys
- įskaitant elektrinius langų kėliklius priekyje ir gale

●
Žiemos paketas
- šildomos priekinės sėdynės ir automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

● ●
"Metallic" kėbulo spalvos ● ●
IŠORĖS ĮRANGA

2 durys ● ●
Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai ●
Kėbulo spalvos bamperiai, oro įleidimo anga su chromuota juosta ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ● ●
4 plieniniai ratlankiai 5J x 14, vasarinės padangos 175/70 R14, dideli ratų gaubtai ●
4 lengvojo lydinio ratlankiai "Tosa" 6J x 15, vasarinės padangos 185/60 R15 ●
VIDAUS ĮRANGA

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Grip" ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Cell" ●
Bazinės priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ●
Sportinės priekinės sėdynės, priekinių sėdynių aukščio reguliavimas ●
Nulenkiami priekinių sėdynių atlošai, tik 2 durų automobiliuose ●
Įlipimo pagalba "Easy Entry", tik 2 durų automobiliuose ●
Priekinės galvos atramos ir 3 galinės galvos atramos ● ●
Visiškai nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir sėdynės atlošas ●
Asimetriškai padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir atlošas ●
Kišenės daiktams priekinių sėdynių atlošuose ●
Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis ●
Priekinis vidurinis ranktūris ●
Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su vėsinimu ● ●
Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse ● ●
2 skaitymo šviestuvai priekyje ir 1 gale ● ●
Chromo paketas ●
Bagažinės apšvietimas ● ●
Bagažinės uždangalas ● ●
Dvigubos bagažinės grindys ●
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale ●
Šviestuvai kojų srityje priekyje ●

Polo : Bazinė įranga

AKCINĖ ĮRANGA
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ĮRANGA SAUGUMUI

Elektroninė stabilizavimo programa, įskaitant ABS, stabdymo asistentą, ASR, EDS ir MSR ● ●
Signalizacija ● ●
Multi-collision stabdymas ● ●
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės ● ●
Kombinuotos galvos ir šoninės oro pagalvės priekyje ● ●
ISOFIX tvirtinimo taškai (2 vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai vientisoje galinėje sėdynėje) ● ●
Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu, įrankių komplektas ir domkratas ●
Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu, įrankių komplektas ir domkratas ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) ● ●
"Rest Assist" (vairuotojo nuovargio atpažinimas) ●
Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis ●
FUNKCINĖ ĮRANGA

Oro kondicionierius ● ●
"Start/stop" sistema su stabdymo energijos rekuperacija ● ●
Elektriniai langų kėlikliai priekyje ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
Versija rūkantiesiems
- Cigarečių uždegiklis su dangteliu priekyje ● ●
Radijo sistema "Composition Touch"
- Jutiklinis ekranas 
- SD kortelių skaitytuvas 
- 4 garsiakalbiai

● ●

Oda aptrauktas vairas (3-jų stipinų) ir oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ●
Multifunkcinis ekranas "Plus" ●

3 metų garantija ● ●
Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●

Polo : Bazinė įranga
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YPAtINGI VOlKSwAGeN PASIūlYMAI

Komforto paketas
- Žiemos paketas - šildomos priekinės sėdynės ir automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai (WW1) 
- Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis (8WH) 
- Priekinis vidurinis ranktūris (6E1)

W44 ○ 161

Medijų paketas
- Radijo sistema "Composition Colour" (ZBE) 
- Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas (PU2) 
- "Connectivity" paketas - MEDIA-IN lizdas su USB adapterio kabeliu ir mobiliojo telefono sąsaja (WDI)

W46 ○ 283

GARANtIjA

Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km  EA9  ○  ○ 99

RAtlANKIAI IR PADANGOS

Plieniniai ratlankiai
- 4 plieniniai ratlankiai 6J x 15 
- Padangos 185/60 R15

PJ1 ○ 295

"Estrada"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 6J x 15 
- Padangos 185/60 R15 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJX

PJ2 ○ 839

"Rivazza"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 16 
- Padangos 215/45 R16 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJZ

PJI ○ 80

"Portago"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 16 
- Padangos 215/45 R16 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJZ

PJH ○ 180

"Mirabeau"
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 215/40 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJZ

PJQ ○ 384

"Mallory" Volkswagen R GmbH
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 215/40 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJZ

PJM ○ 472

"Mallory" Volkswagen R GmbH

tik su WIE, PJZ
PJM 81

"Boavista" Volkswagen R GmbH
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai 7J x 17 
- Padangos 215/40 R17 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės

tik su PJZ

PJN ○ 472

"Boavista" Volkswagen R GmbH

tik su WIE, PJZ
PJN 81

Normalaus dydžio atsarginis ratas su lengvojo lydinio ratlankiu

tik su PJ2
PJX ○ ● 179

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu PJZ ● ○ 46

Polo : Papildoma įranga
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SAUGUMO ĮRANGA

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio  
oro pagalvės deaktyvavimu

4UF ○ ○ 36

Galvos oro pagalvių sistema priekiniams ir galiniams keleiviams, įskaitant šonines  
oro pagalves priekyje

4X3 ○ ○ 540

Aplinkos eismo stebėjimo sistema "Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija 6K2 ○ ○ 271

Automatinis atstumo reguliavimas ACC ir aplinkos eismo stebėjimo sistema  
"Front Assist" su avarinio stabdymo mieste funkcija

PF2 ○ 501

APŠVIetIMAS

Priekiniai rūko žibintai su fiksuotomis pasukimo šviesomis 8WH ○ ● 283

Apšvietimo ir matomumo paketas
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su rankiniu būdu valdoma "Coming Home" funkcija 
- Lietaus sensorius 
- Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis

PLB ○ ○ 184

Šviesos diodų priekiniai žibintai
- Šviesos diodų priekiniai žibintai 
- Dinaminis žibintų šviesos nuotolio reguliavimas 
- Priekinių žibintų apiplovimo sistema

WXG ○ ○ 901

VAIRAS

Oda aptrauktas 3 stipinų vairas, oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena  
ir oda aptraukta rankinio stabdžio svirties rankena

PU1 ○ ● 183

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas, oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena ir oda 
aptraukta rankinio stabdžio svirties rankena

tik su 9S5

PU2 ○ 295

PU2 ○ 128

Oda aptrauktas 3 stipinų multifunkcinis vairas su pavarų perjungimo galimybe

tik DSG
PU3 ○ 225

RADIjO IR NAVIGACIjOS SISteMOS

Radijo sistema "Composition Colour"
- Spalvotas jutiklinis ekranas 
- CD diskasukis ir SD kortelių skaitytuvas 
- 6 garsiakalbiai

ZBE ○ ○ 116

Radijo sistema "Composition Media"
- Spalvotas jutiklinis ekranas 
- CD diskasukis ir SD kortelių skaitytuvas 
- USB sąsaja ir AUX-IN lizdas 
- Bluetooth mobiliojo telefono sąsaja 
- 6 garsiakalbiai

ZCE ○ ○ 408

Navigacijos sistema "Discover Media"
- 2 SD kortelių skaitytuvai

tik su ZCE ir 9S5
PNC ○ ○ 701

"USB sąsaja (suderinama su iPod/iPhone) 
tik su WDI, PTT arba PTU"

UI5 ○ ○ 64

Mobiliojo telefono sąsaja "Comfort"
- Išorinė antena ir sujungimo dėžutė 
- USB sąsaja (suderinamos su iPod/iPhone) 
- AUX-IN lizdas

tik su ZCE, PNC

PTT / PTU ○ ○ 332

"Connectivity" paketas
- USB sąsaja 
- Mobiliojo telefono sąsaja (Bluetooth)

ne su ZCE

WDI ○ ○ 156

KlIMAtIzAVIMAS

Oro kondicionierius "Climatronic" PH3 ○ ○ 492

Polo : Papildoma įranga
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INteRjeRAS

Alcantara" ir odos optikos priekinių sėdynių apmušalai
- Vidurinės sėdynių dalys ir vidinė sėdynių šonų pusė iš "Alcantara", odos optikos sėdynių šonai ir galvos atramos 
- Sportinės priekinės sėdynės 
- Šildomos priekinės sėdynės

WL1 ○ 778

SĖDYNĖS

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas
- Stalčiai po priekinėmis sėdynėmis

PAS ○ ● 149

Asimetriškai padalinta nulenkiama vientisa galinė sėdynė ir atlošas,  
su dvigubomis bagažinės grindimis

PBA ○ ● 119

FUNKCINĖ IR SPeCIAlIOjI ĮRANGA

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T2 ○ ○ 369

Važiavimo komforto paketas
- Pastovaus greičio palaikymo sistema 
- Multifunkcinis ekranas 
- Parkavimo atstumo kontrolė (akustinis įspėjamasis signalas kliūties priekyje ir gale atveju)

WFB ○ 485

WFB ○ 419

Galinio vaizdo kamera "Rear Assist"

tik su ZCE arba PNC ir WFB
KA1 ○ ○ 248

65 % užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas 4KF ○ ○ 46

Priekinis vidurinis ranktūris su daiktadėže ir atlenkiamu gėrimų laikikliu gale 6E1 ○ ● 108

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai 6XE ○ ○ 138

Panoraminis pakeliamas ir stumdomas stoglangis PS1 ○ ○ 811

Nuimamas priekabos kablys 1D2 ○ ○ 743

Multifunkcinis ekranas 9S3 ○ 68

Multifunkcinis ekranas "Plus" 9S5 ○ ● 116

Multifunkcinis ekranas "Plus"

tik su WFB
9S5 ○ ● 50

Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 0TD ○ ● 114

VAžIUOKlĖ

Sportinė važiuoklė
- Maždaug 15 mm mažesnė prošvaisa

PSF ○ ○ 218

Sport Select" važiuoklė
- Maždaug 15 mm mažesnė prošvaisa 
- "Sport Select" važiuoklė, perjungiamieji amortizatoriai

ne su 44kW arba 55kW modeliams

PDA ○ 347

SPORtINIAI PAKetAI

"R-Line" eksterjero paketas, Volkswagen R GmbH
- 4 lengvojo lydinio ratlankiai "Salvador" 7J x 16 
- Padangos 215/45 R16 
- Ratų tvirtinimas su praplėsta apsauga nuo vagystės 
- Chromuoti galiniai dujų išmetimo vamzdžiai 
- "R-Line" bamperiai ir galinis aptakas 
- Radiatoriaus grotelės su "R-Line" logotipu 
- "R" stiliaus slenksčių praplatinimai

tik su PJZ

WIE ○ 1 134

"R-Line" interjero paketas, Volkswagen R GmbH
- Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Race" / "San Remo", "R-Line" logotipai ant priekinių sėdynių 
- Juodos spalvos medžiaginis lubų apmušimas 
- Oda aptrauktas multifunkcinis vairas su "R-Line" logotipu 
- Aliuminio optikos pedalai 
- Apsauginės slenksčių juostos "R-Line"

tik su WIE

WII ○ 649

tik DSG modeliams WII ○ 747

Polo : Papildoma įranga
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Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0NA ○ ○ 0

Be variklio identifikavimo užrašų automobilio gale 0NB ○ ○ 0

Komercinis paketas
- N1 kategorijos versija

PP0 ○ 0

Polo : Papildoma įranga

 standartinė įranga             papildoma įranga


