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התמונות להמחשה בלבד

פולקסווגן פולו - לקבל יותר

הסתכלו היטב על הדור השישי של פולקסווגן פולו. מכונית אייקונית אשר מובילה את קבוצת הסופרמיני מאז שהדגם הוצג לעולם בשנת 
1975. פולקסווגן פולו החדשה מגיעה אלינו בדור העדכני ביותר כאשר היא שוב קובעת את הסטנדרט אליו כולם שואפים בסגמנט שלה.

היום, יותר מתמיד, פולקסווגן פולו מציעה את האיכויות, העיצוב והערכים של VW בחבילה נגישה המתאימה לצעירים ולמי שרוצה מכונית 
איכותית וקטנה.

זה לא רק העיצוב המזוהה - כי גם מתחת לפני השטח הכל חדש. זה מתחיל משלדה עדכנית מבית VW אשר משלבת את כל מרכיבי 
הבטיחות, התנהגות הכביש והנוחות החדשניים ביותר שיש בעולם הרכב. זה ממשיך עם דור מנועי טורבו-בנזין המספק תפוקת כוח חזקה 

אבל גם חסכון ניכר בדלק בזכות שילוב של מנועי TSI ותיבת הילוכים דו-מצמדית עם 7 הילוכים.

חבילת הבטיחות מתחילה מדירוג של 5 כוכבים ב-ENCAP, מערכות בטיחות אקטיביות, ניטור עייפות נהג, ניטור לחץ אוויר בצמיגים וכמובן 
מערך של בקרת משיכה ובקרת יציבות. בנוסף יש גם פינוקים כמו גלגל הגה רב תפקודי מצופה בעור, חיישני אורות, מערכת מולטימדיה 

מתקדמת עם מסך 6.5 אינץ' חישוקי סגסוגת ועוד.

פולקסווגן פולו

בטיחות
אקטיבית

5 כוכבי 
בטיחות 

NCAP

ממשק 
מולטימדיה 

מתקדם
 TSI מנוע

חזק וחסכוני



מידות ומשקלים

4,053 מ"מאורך 

1,751 מ"מרוחב 

1,461 מ"מגובה

2,551 מ"מבסיס גלגלים 

147 מ"ממרווח גחון

351 ליטרנפח תא מטען

10.6 מ׳קוטר סיבוב 

40 ליטרנפח מיכל דלק

בטיחות

 ESP בקרת יציבות•

ASR בקרת משיכה•

•ניתוק כרית אוויר קדמית בצד נוסע

•סיוע לזינוק בעליה

ABS מערכת נגד נעילת גלגלים•

•גלגל הגה קורס בתאונה

•קדם מותחנים לחגורות הבטיחות

•6 כריות אוויר

•מערכת זיהוי הולכי רגל

•מצלמת רוורס

•חיישני חגורות בטיחות

•מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

•מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

•מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

איבזור נוחות

•START&STOP לחסכון בדלק

•מחשב דרך

•מערכת מיזוג אלקטרומכאנית 

•מערכת שמע composition color  ״6.5

•ממשק בלוטות׳

•תאורת פנים ותא מטען 

•גלגל הגה מצופה עור

•4 חלונות חשמליים 

•מראות צד חשמליות 

•מראות צד מחוממות

•בקרת שיוט עם מגביל מהירות 

•מושב נהג מתכוונן לגובה 

•משענת יד מרכזית עם שקעי USB לטעינה 

•מגרת אחסון מתחת למושב נהג 

•מדליק אורות אוטומטי עם השהייה בחניה

•נעילה מרכזית עם שלט רחוק

מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כוח
טורבו בנזין TSIמנוע
999 סמ״קנפח

95/5,000-5,500הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(
17.8/2,000-3,500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

קדמיתהנעה

ביצועים

10.8 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

187 קמ"ש מהירות מרבית

מתלים ובלמים

תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי

מתלה נפרד,מוט מייצבמתלה אחורי 

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

תיבת הילוכים
אוטו׳ DSG7תיבת הילוכים

איבזור חיצוני
•פנסי חזית הלוגן

•מראות בצבע המרכב
•שמשה אחורית מחוממת ועם מגב

•ידיות דלת בצבע המרכב
"15חישוקי סגסוגת מעוצבים

צמיגים

185/65מידות R 15

רמת האבזור הבטיחותי: 3 דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט   **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

POLOדרגה 6.18משולב
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


