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Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe 
WLTP testmethode. Vraag de dealer 
naar de CO2 emissiewaarden van het 
door jou gewenste voertuig.



Drie letters, waar geen 
woorden voor zijn.
GTI staat al jaren voor uitzonderlijke prestaties en veel rijplezier. De Polo GTI zet die traditie 

voort, in alle opzichten. Met zijn dynamische charisma trekt hij de aandacht. En neemt hij 

zijn sportieve uitstraling serieus. Dat zie je aan de voorzijde met spoiler en mistlampen, de 

sportieve velgen met zichtbare remklauwen en de dubbele uitlaatpijpen.

01   Je ziet al van verre dat het om een GTI gaat door de typische GTI-kenmerken en het vooruitstrevende 
ontwerp. De markante rode designlijnen aan de voorkant strekken zich uit over de breedte van het 
ventilatierooster en de optionele LED koplampen. Boven de lijn staat het GTI-kenmerk in rood en zilver. Het 
bekende honingraatpatroon in de radiatorgrille komt ook terug in de sportieve voorkant – en heeft bij de 
mistlampen een krachtige zwarte rand.   S

01

03De Polo GTI - ExterieurStandaard S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 6,2 CO2-emissie in g/km: gecombineerd 138.



Zijn hart doet 
het jouwe 
sneller kloppen.
Je gaat niet zomaar achter het stuur van een Polo GTI 

zitten – je voelt dat je rijdt. De 2,0-liter TFSI-motor  

levert een indrukwekkende 147 kW (200 pk).  

De compacte krachtpatser accelereert in 6,7 seconden 

van 0 tot 100 km/u. En als je de topsnelheid van 237 

km/u bereikt, kun je één ding niet meer negeren: je 

hartslag.

Zorg dat je 
goed zit. 
Van binnen smelt het iconische GTI-design samen 

met moderne technologie. Het typische ruitpatroon 

op de stoelen mag niet ontbreken en dat geldt ook 

voor het sportieve multifunctionele stuur in leder. 

Een ander hoogtepunt is het optionele Digitaal 

instrumentenpaneel (Active Info Display) in speciaal 

GTI-ontwerp.

01   De topsportstoelen in titaniumzwarte bekleding ‘Clark’ met het 
kenmerkende ruitpatroon en de rode strepen zorgen voor precies het  
goede GTI-gevoel. De geïntegreerde lendensteun ontlast de rug van  
de bestuurder en de voorpassagier.   S

02   Sportieve ontwerpdetails en veel comfort: dat vind je ín de Polo GTI. 
Bedien het infotainmentsysteem gemakkelijk vanaf het multifunctionele 
sportstuurwiel in leder. Schakelpookknop en voetmatten zijn voorzien van rode 
stiksels. De decoratieve panelen zijn afgewerkt in mat ’Velvet Red’ of optioneel  
in glanzend ’Deep Iron’.   S
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Multimedia en
rijassistenten.

01   Het navigatiesysteem ‘Discover Media’ helpt je bij het vinden van de optimale 
route en het vermijden van files. Het heeft een TFT-kleuren-touchscreen met 
bewegingssensor en kaarten van Europa. Via de USB-aansluiting kun je het 
systeem aansluiten op externe bronnen en kun je een CD afspelen (MP3-, AAC- 
en WMA-formaten worden ondersteund). Bluetooth zorgt voor comfortabel 
telefoneren en zes luidsprekers bieden een uitstekend geluid.   MU

02   Met de mobiele online dienst (Car-Net) ‘Guide & Inform’1) vind je interessante 
bestemmingen in de omgeving, een parkeerplaats in de buurt of het dichtstbijzijnde 
benzinestation. Bovendien ontvang je actuele verkeersinformatie en tips om 
files te vermijden. Je ontvangt de verkeersinformatie vrijwel realtime van online 
bronnen, dus je bent altijd tijdig op de hoogte.   MU

03   De mobiele dienst Car-Net App-Connect2) bestaat uit drie innovatieve 
technologieën: MirrorLink®, Apple CarPlay™ en Android Auto™ van Google. 
Daarmee kun je de belangrijkste functies van je telefoon – zoals berichten 
en muziek – ook tijdens het rijden bedienen. De apps op je telefoon worden 
weergegeven op het touchscreen in je Polo GTI.   MU

04   Je kunt je oplaadkabel voortaan thuislaten, want in de Polo GTI laad je je 
mobiele telefoon draadloos op. Als je telefoon voldoet aan de Qi-standaard heb 
je met inductief opladen altijd een volle batterij en nooit meer een wirwar van 
snoeren in de auto.   MU

05   Bij onverwachte gebeurtenissen kan het Afstandswaarschuwingsysteem 
(Front Assist) inclusief noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency 
Braking) en Voetgangersdetectie helpen. Bij een dreigende aanrijding of een 
kruisende voetganger waarschuwt het systeem. Rem je onvoldoende, dan neemt 
automatisch de remkracht toe. In zeer kritieke situaties kan het systeem de 
noodrem inschakelen om zo de ernst van het ongeval te verminderen of in het 
ideale geval het ongeval te voorkomen.   S

06   De optionele Rijstrookbehoudassistent (Lane 
Assist) en Dodehoeksensor (Side Assist) met 
uitparkeerassistent waarschuwt je in het LED display 
in de buitenspiegel3) voor voertuigen in je dode hoek, 
zodat je niet van rijbaan verandert als dat niet kan. Bij 
het achteruitrijden monitort de parkeerassistent de 
achter- en zijgebieden en waarschuwt bij obstakels. 
In kritieke situaties schakelt automatisch remmen in. 
Lane Assist herkent d.m.v. een camera dat de auto de 
wegenbelijning passeert zonder richting aan te geven 
en waarschuwt vervolgens de berijder door het doen 
van stuurcorrecties.  MU

(geen afbeelding)   Het elektronisch sperdifferentieel 
XDS regelt de remdruk van het voorwiel aan de  
binnenkant van de bocht, waardoor het gewicht  
op de wielen bij hoge snelheid in de bocht  
gecompenseerd wordt. Zo kun je sportief en  
doelgericht bochten nemen. Maar let op: zelfs  
het meest geavanceerde systeem staat niet  
boven de wetten van de natuurkunde.   S

1)  Het gebruik van de mobiele online dienst Car-Net ‘Guide & Inform’ 
is alleen mogelijk in combinatie met de optionele systemen 
‘Discover Media’ en ‘Discover Pro’. Je hebt ook een mobiel apparaat 
(bijvoorbeeld een mobiele telefoon) nodig, dat kan dienen als 
mobiele WiFi-hotspot. Als alternatief kun je de optionele CarStick 
met een aparte een sim-kaart met data-opties gebruiken. Je 
krijgt alleen toegang tot de Car-Net Guide & Inform-diensten als 
je beschikt over een bestaand contract voor mobiele telefonie bij 
een provider of vooraf zo’n contract afsluit. Alleen beschikbaar 
binnen het bereik van het mobiele netwerk van je provider. Voor 
de ontvangst van datapakketten via internet kunnen, afhankelijk 
van je abonnement en in vooral in het buitenland, extra kosten 
(bijvoorbeeld roaming-kosten) in rekening worden gebracht. 
Vanwege het datavolume dat Car-Net Guide & Inform gebruikt, raden 
we sterk aan om een contract met vaste tarieven af te sluiten bij je 
serviceprovider. Voor het gebruik van Car-Net Guide & Inform moet 
je een apart contract met Volkswagen afsluiten. Na de overschrijving 
heb je 90 dagen de tijd om het voertuig te registreren op www.
volkswagen.com/car-net. De beschikbaarheid van Car-Net Guide & 
Inform kan van land tot land variëren. Deze diensten zijn beschikbaar 
gedurende de looptijd van het contract en kunnen onderhevig zijn 
aan inhoudelijke wijzigingen. Ga voor meer informatie over Car-
Net Guide & Inform naar www.volkswagen.com/car-net of vraag 
ernaar bij je Volkswagen-dealer. Voor informatie over je mobiele 
tariefvoorwaarden kun je terecht bij je serviceprovider.

2)  Alleen beschikbaar in combinatie met radiosysteem ‘Composition 
Media’ of navigatiesysteem ‘Discover Media’. Car-Net App Connect 
omvat de technologieën MirrorLink®, Apple CarPlay™ en Android 
Auto™. De beschikbaarheid van deze technologieën kan per land 
verschillen. Car-Net App-Connect wordt door veel mobiele telefoons 
ondersteund en Volkswagen werkt nauw samen met fabrikanten 
van mobiele telefoons om de ondersteuning uit te breiden. Actuele 
informatie over compatibiliteit van nieuwe en bestaande mobiele 
telefoons is te vinden op www.volkswagen.de/mobiltelefon.

3)  Binnen de grenzen van het systeem.
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Rijassistenten maken het rijden veiliger en prettiger. Ontdek alle assistenten in de Polo GTI.
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Volkswagen Accessoires.
Met de Polo GTI ben je ook in het dagelijks leven sportief 

onderweg. En met de juiste accessoires heb je vele opties.  

Je vindt ons complete assortiment met bijpassende accessoires 

op volkswagen.nl/webshop.

01   De allesdragers van Volkswagen vormen de ideale basis voor extra bagagesystemen. De alles dragers zijn 
getest volgens de strengste normen van Volkswagen City Crash Plus, hebben een aerodynamisch gevormd 
aluminiumprofiel waarop bijvoorbeeld een fietsendrager, een dakbox voor ski’s of snowboards of een 
universele dakbox geplaatst kan worden. De allesdragers zijn volledig voorgemonteerd en kunnen eenvoudig 
op het dak van de Polo GTI worden bevestigd. Ze zijn te vergrendelen en dus goed beschermd tegen diefstal.  
Je kunt zelf eenvoudig een aero-profiel bevestigen om lawaai van de wind te minimaliseren.  
Inclusief draaisleutel.   MU

04   Met de ski- en snowboardhouder ‘Komfort’ kun je comfortabel en veilig maxi maal 
zes paar ski's of vier snowboards vervoeren. Dankzij de praktische uittrekfunctie kun je 
dit lichtgewicht systeem van aluminium gemakkelijk laden en lossen, zelfs met dikke 
handschoenen. Uiteraard is de houder te vergrendelen.   MU

05   Het scheurbestendige bagagenet is bevestigd aan de standaard sjorogen  
in de bagageruimte en is ideaal voor alle kleine tot middelgrote objecten die  
maar beter op hun plaats kunnen blijven.   MU

06   De laadbodem met Polo-opschrift is extreem robuust, zuurbestendig en op 
maat te monteren. De hoge rand beschermt de bagageruimte tegen vuil.   MU

07   De kofferbakschaal met Polo-opschrift is licht, flexibel en exact afgestemd 
op de Polo. Een hoge rand van zo’n 4 cm beschermt de bagageruimte tegen 
vervuiling en de ruitstructuur vermindert het slippen van de bagage.  
Beschikbaar voor de Polo GTI met variabele en diepe laadvloer.   MU

08   Met de Volkswagen insteekmodule kun je de bagageruimte flexibel indelen 
en voorkom je schuiven van bagage. De insteekmodule is vrij te positioneren langs 
de buitenranden van de laadvloer en de uittrekstang zorgt voor goede grip.  
Voor de Polo GTI met variabele laadvloer.   MU

02   De stevige dakkoffer van hoogwaardig kunststof is volledig afsluitbaar. 
Dankzij de praktische snelsluitingen kun je hem eenvoudig op allesdragers 
monteren. Je kunt de dakkoffer aan de bestuurders- en passagierszijde openen 
en dankzij de extra grote openingshoek is laden en lossen heel eenvoudig. 
Verkrijgbaar met een inhoud van 340 en 460 liter.   MU

03   Vervoer je fiets veilig en stabiel op het dak van je Polo GTI met deze 
fietshouder. Framehouder en wielsteunen zijn ontworpen om de fiets automatisch 
op zijn plaats te houden. Met de innovatieve draaiknop kun je het frame 
gemakkelijk bevestigen. Voor gelijkmatige drukverdeling en ter bescherming van 
het fietsframe heeft de framehouder zachte bekleding. De fietshouder is getest 
met City Crash Plus.   MU
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Velgen. Stoelbekleding en lakken.
Opvallend zijn de optionele 18 inch lichtmetalen velgen ‘Brescia’. 

Maar ook bij de standaard 17 inch ‘Milton Keynes’ springen de rode 

remklauwen in het oog.

01    Stoffen stoelbekleding ‘Clark’  
Titaniumzwart-Rood XE   S  

02    Stoelbekleding in microfleece 
‘ArtVelours’ Titaniumzwart EL   MU

03   Pure White unilak 0Q   S  
04   Flash-Red unilak D8   MU

05   ReefBlue metallic 0A   MU

06   Limestone Grey metallic Z1   MU

07   Deep Black Pareleffect 2T   MU

De afbeeldingen zijn indicatief. De inkt toont de stoelbekledingen en 
lakken niet zoals ze werkelijk zijn. Stoelen staan in basisstand en het 
kunnen modellen zijn die tegen meerprijs beschikbaar zijn.

01    18 inch lichtmetalen velgen ‘Brescia’, 
Volkswagen R   MU

02   17 inch lichtmetalen velgen ‘Milton Keynes’   S
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Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar. 
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.
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