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03Polo GTI - Exterior

GTI significa um desempenho fora de série, com o máximo prazer de condução. O Polo GTI 

continua esta tradição, atraindo olhares, graças à sua imagem dinâmica. O atraente pára-

-choques dianteiro, com spoiler e faróis de nevoeiro, as jantes desportivas, com o sistema 

de travões em vermelho bem à vista e, não menos importante, a ponteira de escape dupla, 

seduzem e confirmam: o Polo GTI leva a sua imagem desportiva a sério.

Três letras, para as quais 
lhe faltam as palavras.

01 Percebe-se à distância que é um GTI: as características tipicamente GTI associadas a um design progressivo não 
deixam espaço para qualquer dúvida. Marcante é a linha de design dianteira em vermelho, que se estende pela 
largura da grelha de ventilação e se incorpora nos faróis LED opcionais. Ao longo da linha podemos comtemplar o 
“GTI” Badge em vermelho e prata. Reencontramos a famosa estrutura em favo da grelha do radiador no avental 
dianteiro desportivo – cercada por um caixilho resistente em preto e situada entre os faróis de nevoeiro de série. S
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Motor a gasolina 2.0 TSI (200 cv) 

Consumos de combustível Super, l/100 km¹⁾
caixa velocidades manual: –
ciclo urbano/extra urbano/combinado –
caixa velocidades DSG: 6 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 7,7/4,9/5,9
Emissões CO₂-combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: –
caixa velocidades DSG: 134

Não se conduz apenas um Polo GTI – sente-se. Não admira, pois o seu 

motor 2.0 TSI debita uns potentes 200 cv. Graças a ele, o GTI acelera 

em 6,7 segundos dos 0 aos 100 km/h. E, mais tarde, quando alcançar 

a velocidade máxima de 237 km/h, não vai conseguir ignorar uma coisa: 

a sua pulsação.

O coração deste GTI 
faz bater o seu mais 
depressa.

 1) Ver nota de rodapé contracapa 1. 
2) Ver nota de rodapé contracapa 2. 

A partir de 01.09.2017 alguns automóveis novos serão homologados segundo o procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos 
ligeiros (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), que consiste num novo método de ensaio mais realista, para a medição do consumo 
de combustível e das emissões de CO₂. A partir de 01.09.2018 o WLTP irá substituir o ciclo de condução europeu normalizado (NEFZ), o método de 
ensaio atual. Devido às condições de ensaio mais realistas, os valores de consumo de combustível e de emissões de CO₂ medidos por este método de 
ensaio, serão mais elevados do que os valores medidos com o método NEFZ. Encontrará mais informações junto do seu Concessionário Volkswagen.
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“Agarrado”, com 
segurança.
No interior, o design icónico GTI viaja de mão dada com a tecnologia 

moderna. O típico padrão de xadrez nos bancos não pode faltar, tal 

como o volante desportivo multifunções em couro. Existe ainda outra 

atração: o Active Info Display opcional no design tipicamente GTI.

01 Os bancos desportivos de topo de gama “Clark”, em preto com o típico padrão de xadrez e as faixas vermelhas, 
garantem uma verdadeira sensação GTI. Os apoios da zona lombar integrados dão um conforto adicional. S  

02 No habitáculo com pormenores de design desportivo, controle o sistema de Infotainment no volante  
multifunções em couro. A alavanca de velocidades e os tapetes são adornados com costuras vermelhas. 
As guarnições decorativas estão disponíveis em vermelho Velvet ou, como opção, em Deep Iron. S

Equipamento de série S Equipamento opcional O
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03 Os serviços Car-Net App-Connect¹⁾ incluem três tecnologias inovadoras, com 
as quais pode controlar as funções mais importantes do seu Smartphone como, 
telefone, notícias e música, mesmo durante a viagem: MirrorLink®, Apple Car-Play™ 
e Android Auto™ da Google. Estas funções permitem-lhe espelhar as aplicações do 
seu Smartphone no ecrã tátil do seu Polo GTI. S

Polo GTI - Multimédia e Sistemas de Assistência

 1) Disponível apenas em conjunto com o rádio “Composition Media” 
ou o sistema de navegação “Discover Media”. A aplicação “Car-Net 
App-Connect” inclui as tecnologias MirrorLink®, CarPlay™ da Apple e 
Android Auto™. A disponibilidade destas tecnologias pode variar de 
país para país. A aplicação “App-Connect” dos serviços Car-Net já é 
suportada por muitos telemóveis. A Volkswagen está a trabalhar em 
estreita colaboração com os grandes fabricantes de Smartphones, para 
acelerar o vasto suporte das tecnologias App-Connect dos serviços 
Car-Net. Encontrará informações atualizadas sobre a compatibilidade 
dos telemóveis novos e dos telemóveis já existentes no mercado em 
www.volkswagen.de/mobiltelefon. 

2) Os serviços móveis online “Car-Net Guide & Inform” só podem ser uti-
lizados com os equipamentos opcionais “Discover Media” e “Discover 
Pro”. Além disso, necessita ainda de um dispositivo terminal móvel 
(por exemplo, um Smartphone), com a tecnologia necessária para 
funcionar como um WLAN-Hotspot móvel. Como alternativa, pode 
utilizar o CarStick opcional e um cartão SIM separado com opção de 
dados. Os serviços “Car-Net Guide & Inform” só estão disponíveis 
 mediante contrato de telecomunicações existente ou celebrado em 
separado entre o utilizador e a sua operadora de telecomunicações 
e apenas dentro da cobertura da respetiva rede móvel. Dependendo 
do respetivo tarifário e utilização no estrangeiro, podem surgir custos 
adicionais (por exemplo, taxas de roaming), devido à receção de paco-
tes de dados a partir da Internet. Devido ao volume de dados resul-
tante da utilização dos serviços “Car-Net Guide & Inform”, recomenda-
mos vivamente a celebração de um contrato de tarifa tipo “Flatrate” 
com a sua operadora de comunicações móveis! Para utilizar os servi-
ços “Car-Net Guide & Inform”, é necessário celebrar um contrato 
separado com a Volkswagen AG. O Cliente tem de efetuar o registo 
em www.volkswagen.com/car-net, num prazo de 90 dias, após a en-
trega do automóvel. A disponibilidade dos serviços “Car-Net Guide & 
Inform” pode variar em função do país. Estes serviços estão disponí-
veis durante o período acordado contratualmente e podem estar 
 sujeitos a alterações de conteúdo. Obterá mais informações sobre 
“Car-Net Guide & Inform” em www.volkswagen.com/car-net e junto 
do seu Concessionário Volkswagen; Informações sobre condições de 
utilização e preços junto da sua operadora de comunicações móveis. 

3) Dentro dos limites do sistema.

06 O sensor “Blind Spot” pode dar-lhe uma ajuda ao 
mudar de faixa ou ao sair de um lugar de estaciona-
mento. O sistema deteta quando um outro automóvel 
se situa na zona do ângulo morto e avisa-o da situação 
através de uma indicação LED no espelho retrovisor 
exterior3). Ao sair de um lugar de estacionamento em 
marcha-atrás, o assistente de saída do lugar de esta-
cionamento integrado monitoriza a zona por detrás 
do seu automóvel. Assim, pode ser sempre avisado, 
quando um automóvel se aproximar por trás. Nas 
 situações críticas pode verificar-se uma intervenção 
automática dos travões. O

05 Se acontecer o imprevisto, o sistema de monitorização do trânsito circundante 
“Front Assist” com função de travagem de emergência e deteção de peões dá-lhe 
uma ajuda. Se o sistema detetar uma situação de condução potencialmente crítica, 
o condutor será avisado. Se travar com pouca intensidade, a força de travagem 
será reforçada. Sobretudo em situações críticas, o sistema pode desencadear uma 
travagem de emergência, com o objetivo de minorar o impacto da colisão ou, num 
caso ideal, evitar o acidente. S

04 A partir de agora, já pode deixar o cabo de carga em casa. Carregue o seu 
telemóvel no Polo, sem fios. Basta colocá-lo no compartimento de arrumação 
dianteiro do seu Polo GTI. A carga indutiva garante automaticamente a carga 
total da bateria, sem a maçadora confusão de cabos. Para tal, o seu telemóvel 
tem de suportar o Qi-Standard. O

(Sem imagem) O bloqueio eletrónico do diferencial 
XDS controla a pressão de travagem da roda dianteira 
que fica no lado de dentro da curva evitando assim, 
dentro dos limites do sistema, que patine. Pode assim, 
fazer uma curva de uma forma mais desportiva e pre-
cisa. Mas tenha atenção à sua própria segurança, pois 
nem os melhores sistemas conseguem eliminar as 
barreiras da física. S
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Multimédia e 
Sistemas de assistência

01 O sistema de navegação “Discover Media” ajuda-o a encontrar o melhor trajeto e 
a evitar congestionamentos. Para além do visor a cores TFT de 20,3 com (8"), o siste-
ma está equipado com mapas da Europa instalados e um ecrã tátil com sensores de 
aproximação. Graças à ligação USB, pode ligar fontes externas ou ouvir música a partir 
de CD (são suportados os formatos MP3, AAC e WMA). A ligação Bluetooth permite-lhe 
telefonar comodamente e os seis altifalantes oferecem-lhe melhor som. S

Equipamento de série S Equipamento opcional O

02 Com o Car-Net Guide & Inform²⁾ encontre destinos fascinantes na sua área, 
parques de estacionamento perto de si ou a próxima estação de serviço. Receba, 
além disso, informações atuais sobre o estado do trânsito, com recomendação para 
evitar congestionamentos. A vantagem: os dados sobre o estado do trânsito são con-
sultados praticamente em tempo real. Desta forma, será avisado atempadamente 
da existência de perturbações no trânsito. S
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11Polo GTI - Acessórios Volkswagen

07 A proteção da bagageira, com o logotipo Polo, é leve, flexível e está cortada 
exatamente à medida. Uma borda de cerca de 4 cm de altura protege a bagageira 
de impurezas. A sua estrutura em losangos evita que as suas bagagens escorreguem. 
Disponível para o Polo GTI, com piso da bagageira variável e fundo. O

08 Com o módulo de encaixe da bagageira, de posição livre, pode dividir a 
bagageira do seu automóvel de uma forma flexível, e evitar que as bagagens 
escorreguem. O módulo de encaixe da bagageira encaixa-se livremente ao longo 
das arestas exteriores do piso da bagageira. A barra telescópica do módulo de 
encaixe da bagageira garante uma boa fixação. Disponível para o Polo GTI, com 
piso da bagageira variável. O

06 A cuba para bagageira subida com o logotipo Polo é extremamente robusta, 
resistente a ácidos e encaixa à medida. Uma borda elevada protege a bagageira da 
sujidade. O

04 Com o suporte para esquis e pranchas de snowboard “Confort” pode trans-
portar confortavelmente e com total segurança até seis pares de esquis ou quatro 
pranchas de snowboard. O leve sistema em alumínio galvanizado possui a prática 
função de extração, facilitando-lhe as operações de carga e descarga. Os grandes 
botões de abertura permitem abrir a mala até com luvas grossas. Claro que o 
 suporte possui fecho. O

05 A rede de proteção para a bagageira é fixada nos olhais de amarração instalados 
de série na bagageira e é ideal para todos os objetos de tamanho pequeno a médio, 
mantendo-os de preferência nos seus lugares. O

1) Mais informações em www.volkswagen.com.

Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão. O seu Concessionário Volkswagen 
 informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.
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Acessórios Volkswagen 
Dê um estilo desportivo ao seu dia-a-dia, com o Polo GTI. E, equipado com 

os acessórios adequados, aumente as suas perspetivas. No “Catálogo 

completo de acessórios Volkswagen”, disponível no seu Concessionário 

Volkswagen, encontrará toda a nossa gama de acessórios¹⁾.

Equipamento de série S Equipamento opcional O

01 Os suportes de base originais da Volkswagen constituem o sistema de base para todos os componentes. Os 
suportes de base, aprovados no teste City-Crash-Plus mediante instruções rigorosas da Volkswagen, possuem 
um perfil de alumínio aerodinâmico, no qual podem ser fixados, por exemplo, suportes para pranchas de surf, 
bicicletas, pranchas de snowboard ou as práticas malas de tejadilho. Os suportes de base vêm pré-montados de 
fábrica e instalam-se facilmente no tejadilho do seu Polo GTI. Estão equipados com fecho, logo, devidamente 
protegidos contra roubo. O perfil aerodinâmico com uma superfície estruturada, monta-se facilmente e minimiza 
os ruídos do vento. Chave dinamométrica incluída no material fornecido. O

02 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade possui um fecho 
e, graças ao prático sistema de fechos rápidos, permite uma montagem fácil nas 
barras de suporte. A mala pode ser aberta a partir do lado do condutor ou do pas-
sageiro. As operações de carga e descarga são muito simples de executar, graças 
ao seu ângulo de abertura extra grande. As malas de tejadilho estão disponíveis nas 
capacidades de 340 e 460 litros. O

03 Transporte a sua bicicleta em segurança no tejadilho do seu Polo GTI, com o 
resistente suporte para bicicletas. O suporte de quadro e a calha para a roda foram 
concebidos, de forma a que a bicicleta encaixe automaticamente na posição cor-
reta. O inovador botão rotativo limitador de torção garante uma fixação confor-
tável do suporte de quadro. O suporte de quadro possui um acolchoamento de 
grande dimensão e suave, para uma distribuição uniforme da pressão e para pro-
teger o suporte de quadro. O suporte para bicicletas foi aprovado pelos testes 
 City-Crash-Plus. O

Polo_GTI_ME_S65.indd   10 30.01.18   12:04



05

04

06

07

01

02

03

08

11Polo GTI - Acessórios Volkswagen
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1) Mais informações em www.volkswagen.com.

Os acessórios da Volkswagen estão disponíveis para o mercado alemão. O seu Concessionário Volkswagen 
 informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país.
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Acessórios Volkswagen 
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Equipamento de série S Equipamento opcional O
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um perfil de alumínio aerodinâmico, no qual podem ser fixados, por exemplo, suportes para pranchas de surf, 
bicicletas, pranchas de snowboard ou as práticas malas de tejadilho. Os suportes de base vêm pré-montados de 
fábrica e instalam-se facilmente no tejadilho do seu Polo GTI. Estão equipados com fecho, logo, devidamente 
protegidos contra roubo. O perfil aerodinâmico com uma superfície estruturada, monta-se facilmente e minimiza 
os ruídos do vento. Chave dinamométrica incluída no material fornecido. O

02 A resistente mala de tejadilho em plástico de alta qualidade possui um fecho 
e, graças ao prático sistema de fechos rápidos, permite uma montagem fácil nas 
barras de suporte. A mala pode ser aberta a partir do lado do condutor ou do pas-
sageiro. As operações de carga e descarga são muito simples de executar, graças 
ao seu ângulo de abertura extra grande. As malas de tejadilho estão disponíveis nas 
capacidades de 340 e 460 litros. O

03 Transporte a sua bicicleta em segurança no tejadilho do seu Polo GTI, com o 
resistente suporte para bicicletas. O suporte de quadro e a calha para a roda foram 
concebidos, de forma a que a bicicleta encaixe automaticamente na posição cor-
reta. O inovador botão rotativo limitador de torção garante uma fixação confor-
tável do suporte de quadro. O suporte de quadro possui um acolchoamento de 
grande dimensão e suave, para uma distribuição uniforme da pressão e para pro-
teger o suporte de quadro. O suporte para bicicletas foi aprovado pelos testes 
 City-Crash-Plus. O

Polo_GTI_ME_S65.indd   10 30.01.18   12:04



02

03 05

04

01

13Polo GTI - Volkswagen Lifestyle

02 Concebido para pequenos pilotos: o sistema 
de cadeiras de criança G2-3 ISOFIT otimizado da 
Volkswagen no design original GTI é apropriado para 
crianças entre os três e os doze anos (15 a 36 kg). A 
cadeira é composta por um assento, um encosto para 
as costas e um apoio para a cabeça regulável. Graças 
à peça especial na zona da cabeça, aos apoios laterais 
avançados e à total cobertura da zona dos ombros, 
está garantido o elevado conforto e a máxima prote-
ção das crianças (grandes e pequenas) em caso de 
colisão lateral. A cadeira pode ser regulada em altura 
e inclinação. O

05 Para uma imagem deslumbrante: esta pulseira 
da coleção GTI está repleta de cristais originais da 
Swarovski em cristal, vermelho e antracite, e possui 
o logotipo “GTI” entre os dois botões de pressão. O

04 Proteção elegante: com esta capa GTI para o 
iPhone 7. Capa em preto mate, decorada com perfil 
de favos GTI em preto brilhante. O

03 Um estilo ainda mais individual e mais despor-
tista – com estes elegantes óculos de sol, cujo design 
faz lembrar os famosos favos GTI. Os óculos de sol 
polarizados em tons de verde e cinzento garantem 
uma visibilidade anti-ofuscante. O estojo rígido GTI e 
o pano de limpeza em microfibra no padrão de favos 
garantem o bom estado de conservação e limpeza 
dos óculos. O
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Equipamento de série S Equipamento opcional O

Volkswagen Lifestyle

01 A arte do transporte: estas três impressões artísticas relativas aos 40 anos 
do Golf GTI estão disponíveis numa edição limitada de 1.976 unidades cada uma. 
Representam várias gerações GTI e são entregues num rolo de cartão em preto 
com certificado. Estas impressões ilustram o primeiro modelo e os modelos 
especiais das gerações I–VII. O
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15Polo GTI - Jantes, estofos e pinturas exteriores

01 Estofos “Clark” preto-vermelho XE S

02 Estofos em microfibra “ArtVelours” 
 preto EL O

03 branco Pure pintura especial 0Q O

04 vermelho Flash pintura especial D8 O

05 azul Reef pintura metalizada 0A O

06 cinza Limestone pintura metalizada Z1 O

07 preto Deep pintura nacarada 2T O

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel das 
jantes, pelo que as amostras reproduzidas de pinturas exteriores e 
estofos servem apenas como referência, e podem não ser tão bonitos 
como o são na realidade. As figuras ilustram a forma de banco básica 
dos modelos e podem divergir de uma versão superior que tenha, 
eventualmente selecionado.

Estofos e pinturas exteriores
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01  Jantes de liga leve de 18" “Brescia”, 
Volkswagen R O

02 Jantes de liga leve de 17" “Milton Keynes” S

Marcantes e imponentes: assim são as jantes de liga leve de 18" opcionais 

“Brescia”. As pinças de travão em vermelho também podem ser vistas no 

modelo de 17" “Milton Keynes”.

Jantes

Equipamento de série S Equipamento opcional O
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O seu Concessionário Volkswagen 

 1) Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados 
não se referem a um veículo em particular, nem estão incluídos na proposta. Servem ape-
nas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de com-
bustível e as emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz 
do combustível proporcionado pelo veículo, são também influenciados pela condução e 
por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipa-
mentos extra e acessórios (componentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâ-
metros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e 
aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores 
de consumo e de desempenho. As indicações sobre consumos de combustível e emissões 
de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus 
e dos equipamentos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na 
sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo de combustível 
oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o 
“Manual de consumos de combustível, emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos 
ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.

2)  Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gaso-
lina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma DIN EN 228. Em regra, pode utilizar-
-se sempre combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 
10% (E10). Encontrará informações pormenorizadas sobre compatibilidade de combustíveis 
E10 em www.volkswagen.com 

Alguns veículos reproduzidos neste folheto são apresentados com equipamentos opcionais 
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu 
 Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu 
país. Reservado o direito a alterações. BlueMotion®, DSG® e TSI® são marcas registadas da 
Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. 
O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não significa que este 
símbolo não seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a auto-
rização escrita prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de 
veículos antigos. Assim, todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos 
gratuitamente, desde que cumpram as disposições legais. Para mais informações,  contacte o 
seu Concessionário Volkswagen. 

Polo GTI
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