Ceník

Nový e-up!

Převodovka

Shiftmatic

Kombinovaná spotřeba
kWh/100 km

Výkon kW (k)

e-up!

11,7

60 (82)

639 900

Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě,
akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách
www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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e-up!

Bezpečnost a asistenční systémy
– 2 opěrky hlavy vzadu
– 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a
vzadu
– Aktivace výstražného blikání při plném
nouzovém brzdění
– Boční airbagy vpředu s ochranou hlavy
– Elektronický stabilizační systém ESP včetně
ABS, EBV, ASR, MSR
– Isofix příprava pro upevnění dvou dětských
sedaček na zadních sedadlech
– Výstraha při nezapnutém bezp. pásu u
řidiče
– Výstražný trojúhelník

Dekorace interiéru a exteriéru
– Prahové nástupní lišty s nápisem e-up!

Funkční výbava
– Automatická klimatizace Climatronic
– Boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené
65% absorpce světla
– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
bez bezpečnostní pojistky
– Dobíjecí zásuvka vozu pro nabíjení
střídavým i stejnosměrným proudem při
nabíjení stejnosměrným proudem nabití na
80% kapacity baterie za cca 30 minut
– Drive pack tempomat park pilot - zvuková
signalizace vzdálenosti překážek směrem
dozadu čelní airbag řidiče a spolujezdce - u
spolujezdce s možností deaktivace
– Dvoutónový klakson
– Elektrické ovládání oken vpředu
– Elektronický imobilizér
– Koncové mlhové světlo
– LED denní svícení
– Nabíjecí kabel pro přímé připojení k
jednofázové rozvodné síti pro připojení
přímo do jednofázové zásuvky (domácí
jednofázová zásuvka 230V 16A), doba
nabíjení cca 8 hodin
– Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k
nabíjecí stanici nabíjecí kabel pro připojení
k nabíjecí stanici (třífázové připojení 400V /
16A), doba nabíjení cca 6 hodin
– Nouzové brzdění City automatický spínač
světlometů Coming/Leaving home dešťový
senzor
– Palubní počítač
– Posilovač řízení elektromechanický
– Stěrač zadního skla s intervalovým
spínačem
– Vnější zpětná zrcátka elektronicky
nastavitelná a vyhřívaná na straně řidiče
asferické
– Vyhřívané čelní sklo

Navigace
– Maps and more dock smartphone
rozhraní s možností USB nabíjení držák na
smartphone (velikost displeje až 14 cm, 5,5"),
maximálně iPhone 6Plus

Rádia a multimédia
– Car-Net e-Remote funkčnost 1 rok
– Rádio Composition Phone
– Sound plus: 6 reproduktorů

Vnější výbava
– 15" kola z lehkých slitin "blade" 5 J x 15
pneumatiky 165/65 R 15 s nízkým valivým
odporem
– 5ti-dveřová karoserie
– Dojezdová lepicí souprava Tire mobility set
kompresor 12V (místo rezervního kola)
– Halogenové světlomety

e-up!
– Nápis e-up! na předních dveřích
– Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě
vozu
– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce
konvexní
– Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče
asférické

Vnitřní výbava
– 3ramenný kožený volant výškově
nastavitelný s modrým prošitím
– Bílé podsvícení ukazatelů
– Hlavice řadicí páky v kůži s modrým
prošitím
– Chromové lemování větracích otvorů
ovládacích prvků pro rádio a klimatizaci
– Kryt zavazadlového prostoru
– Madlo ruční brzdy v kůži s modrým prošitím
– Make-up zrcátko ve sluneční cloně
spolujezdce
– Malý kožený paket tříramenný kožený
volant výškově i podélně nastavitelný
hlavice řadící páky v kůži
– Nekuřácké provedení
– Potahy sedadel v látce design "grid"
– Přihrádka u spolujezdce s víkem
– Přihrádka v zavazadlovém prostoru pro
nabíjecí kabel
– Přístrojová deska "shark skin"
– Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
– Středová konzola s jedním držákem nápojů
vpředu jedním vzadu
– Textilní koberečky s modrým lemováním
– Vyhřívaná přední sedadla
– Vyjímatelná podlaha zavazadl. prostoru
nastavitelná na 2 výšky
– Zadní 2místné sedadlo nedělené opěradlo
asymetricky dělené a sklopné

e-up!

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Asistenční systémy
Zpětná kamera "Rear Assist"

o

4 600

o

4 800

o

18 300

o

3 700

o

3 100

o

3 300

Rádia a multimédia
Digitální radiopřijímač (DAB+)
závislý na síle signálu v daném místě

Střecha
Střešní okno el. ovládané

Volanty
Multifunkční 3ramenný volant v kůži

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

Vnitřní výbava
e-Sound

umělý zvuk motoru při rychlosti do 50km/h

