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Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν µέρει εφοδιασµένα µε προαιρετικό εξοπλισµό,
µε επιπλέον επιβάρυνση. Όλα τα στοιχεία σχετικά µε τον εξοπλισµό, την εµφάνιση, τις επιδόσεις, τις διαστάσεις,
τα βάρη και την κατανάλωση καυσίµου των οχηµάτων αντιστοιχούν σε δεδοµένα που ήταν γνωστά κατά το χρόνο
έκδοσης του παρόντος εντύπου. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισµούς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά βασίζονται
στα δεδοµένα της γερµανικής αγοράς. Διατηρείται το δικαίωµα αλλαγών.
Παρακαλούµε, συµβουλευτείτε τον Εξουσιοδοτηµένο Έµπορο Volkswagen Επαγγελµατικά Οχήµατα, σχετικά
µε το βασικό εξοπλισµό καθώς και την τιµή του οχήµατος.



VA
NΜε ισχυρά στοιχεία τον επιβλητικό και διαχρονικό σχεδιασµό, την έµφαση στη λεπτοµέρεια, την υψηλή τεχνολογία και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής, το νέο Polo Van αποτελεί τον τέλειο

επαγγελµατικό συνεργάτη. Ο σχεδιασµός του χαρακτηρίζεται από καθαρές γραµµές, άριστη εργονοµία και ιδανική συναρµογή. Το Polo Van είναι ευέλικτο και οικονοµικό στην καθηµερινή χρήση
και πληροί ταυτόχρονα όλες τις επαγγελµατικές ανάγκες, όπως είναι οι µεταφορές ή διανοµές φορτίων. Έχει σχεδιαστεί για έναν και µόνο λόγο: Για να κάνει την καθηµερινότητα στην εργασία σας
άνετη και ευχάριστη.

 

To νέο Polo Van.

Το νέο Polo Van διαθέτει άνετο χώρο φόρτωσης που καλύπτει
τις επαγγελματικές σας ανάγκες.

*Με τον οδηγό

*Χωρίς χρέωση

Το ηχοσύστημα “Composition Colour” με έγχρωμη οθόνη αφής TFT
12,7 cm (5’’), CD-Player με δυνατότητα ανάγνωσης MP3 και WMA και
6 ηχεία απόδοσης 4 x 20 Watt, είναι επίσης εξοπλισμένο με υποδοχή
κάρτας SD, θύρα USB, σύνδεση AUX-IN καθώς και σύνδεση Bluetooth.
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To στιβαρό διαχωριστικό πλέγμα απομονώνει με ασφάλεια
τον χώρο επιβατών από τον χώρο φόρτωσης.

ΛΕΥΚΟ PURE 0Q
Απλό χρώµα

ΚΟΚΚΙΝΟ FLASH D8
Απλό χρώµα

ΜΠΛΕ SILK 2Β 
Μεταλλικό χρώμα

ΓΚΡΙ URANO 5K*
Απλό χρώμα

ΜΑΥΡΟ A1 
Απλό χρώμα

ΜΠΛΕ CORNFLOWER
D7 
Απλό χρώμα

Οι απεικονίσεις στις σελίδες αυτές µπορούν να είναι µόνο ενδεικτικές. Τα χρώµατα της εκτύπωσης δεν µπορούν να απεικονίσουν τα χρώµατα όπως είναι στην πραγµατικότητα. Τα αυτοκίνητα που απεικονίζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εν µέρει
εφοδιασµένα µε προαιρετικό εξοπλισµό, µε επιπλέον επιβάρυνση. Διατηρείται το δικαίωµα αλλαγών. 

Xρώµατα.

Επενδύσεις καθισμάτων.

ΓΚΡΙ PEPPER U5 
Μεταλλικό χρώμα

ΜΑΥΡΟ DEEP 2T  
Περλέ χρώμα

ΑΣΗΜΙ REFLEX 8E 
Μεταλλικό χρώμα

ΥΦΑΣΜΑ “GRIP”
BY Μαύρο Titan

ΚΑΦΕ TOFFEE 4Q 
Μεταλλικό χρώμα

ΚΟΚΚINO SUNSET 6K 
Μεταλλικό χρώμα

Οι αναγραφόµενες τιµές για την κατανάλωση καυσίµου και τις εκποµπές CO₂ έχουν γίνει µε βάση την προβλεπόµενη διαδικασία µετρήσεων (VO EG715/2007 στην τρέχουσα ισχύουσα έκδοση). Σύµφωνα µε την οδηγία 1999/94/ΕΚ, η κατανάλωση καυσίµου και
οι εκποµπές CO₂ ενός οχήµατος δεν εξαρτώνται µόνο από την αποτελεσµατική χρήση των καυσίµων από το όχηµα, αλλά επηρεάζονται επίσης από τον τρόπο οδήγησης και άλλους µη τεχνικούς παράγοντες. Το CO₂ είναι το κύριο αέριο που ευθύνεται για
το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Κύρια σηµεία βασικού εξοπλισµού. 

Τεχνικά στοιχεία.

Βάρη. Διαστάσεις.

 

 

 
Κινητήρας

1.4 TDI
1.4 TDI BMT
1.4 TDI BMT, DSG

Καύσιµο

 

TDI 75 PS

481

1.580

Ισχύς kW/PS

TDI 90 PS

510

1.590

TDI 90 PS, DSG

471

1.610

Κιβώτιο

Μηχανικό, 5 σχέσεων
Μηχανικό, 5 σχέσεων

DSG, 7 σχέσεων

Κατανάλωση (l/100 km)
εντός πόλης/εκτός πόλης/µικτή

Εκποµπές CO₂ (gr/km)
μικτή κατανάλωση

94
88
92

51/75
66/90
66/90

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο

Ωφέλιµο φορτίο, kg*

Μικτό βάρος, kg  

Όχηµα (Μ/Π/Υ) mm

Χώρος φόρτωσης (Μ/Π/Υ), mm

Όγκος φόρτωσης, m3

3.972/1.682/1.453

1.171/942 (ανάµεσα στους θόλους)/820

περ. 1,2

- Μετωπικοί αερόσακοι οδηγού - συνοδηγού
- Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι νέου τύπου, κεφαλής & θώρακα
- Σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων Multi-colision Brake
- Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP με αυτόματη ενίσχυση
   της πέδησης Brake Assist
- Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιτάχυνση ASR

- Σύστημα αντιολίσθησης κατά την επιβράδυνση με απότομο
  κατέβασμα ταχύτητας MSR
- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό EDL
- Σύστημα υποβοήθησης κατά την εκκίνηση σε ανηφόρες Hill Hold Assist
- Σύστημα start/stop & Σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την
  επιβράδυνση σε συνδυασμό με κινητήρες BlueMotion Technology
- Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός

- Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό
- Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού Climatic
- Ηχοσύστημα "Composition Colour" (έγχρωμη οθόνη αφής 5",
  CD & MP3 player, θύρα SD-card, υποδοχή ΑUX-IN, 6 ηχεία)
- Bluetooth με audio streaming 
- Υποδοχή MEDIA-IN (θύρα υποδοχής USB)
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