
Ceník a technická data

e-up!



Ceník

Linie Převodovka Výkon kW (k) Objednací kód Cena s DPH

e-up! Automat 60/82 BL23E101 534 900

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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Sériová výbava

e-up!

– 14" ocelová kola 5 J x 14 pneumatiky 165/70 R 14

– 2 sklapovací klíče

– 2 tříbodové bezpečnostní pásy vpředu a vzadu

– Airbag řidiče a spolujezdce

– Automatická klimatizace Climatronic

– Bez označení druhu motoru na víku zavazadlového prostoru

– Boční airbagy vpředu s ochranou hlavy

– Car-Net e-Remote funkčnost 1 rok

– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, bez bezpečnostní
pojistky

– Čelní sklo tepelně izolující reflektující infračervené záření

– Dobíjecí zásuvka vozu pro nabíjení střídavým i stejnosměrným
proudem při nabíjení stejnosměrným proudem nabití na 80%
kapacity baterie za cca 30 minut

– Dojezdová lepicí souprava Tire mobility set kompresor 12V
(místo rezervního kola)

– Elektrické ovládání oken vpředu

– Elektronický stabilizační systém ESP včetně ABS, EBV, ASR, MSR

– Halogenové světlomety

– Chromové lemování větracích otvorů ovládacích prvků pro rádio
a klimatizaci

– Isofix příprava pro upevnění dvou dětských sedaček na zadních
vnějších sedadlech

– Jednotónový klakson

– Koncové mlhové světlo

– Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách

– Kotoučové brzdy vpředu

– Kryt zavazadlového prostoru

– LED denní svícení

– Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

– Nabíjecí kabel pro připojení vozidla k nabíjecí stanici nabíjecí
kabel pro připojení k nabíjecí stanici (třífázové připojení 400V /
16A), doba nabíjení cca 6 hodin

– Nekuřácké provedení 12V zásuvka vpředu

– Osvětlení zavazadlového prostoru

e-up!

– Paket "Comfort" Rádio "Composition Phone" Zpětná kamera
"Rear Assist" Přední sedadla výškově nastavitelná Parkovací
systém Parkpilot - zvuková signalizace vzdálenosti překážek
směrem dozadu Tempomat Telefonní rozhraní

– Palubní počítač

– Posilovač řízení elektromechanický

– Potahy sedadel v látce design "fusion"

– Příprava pro rádio - 2 reproduktory a střešní anténa

– Přístrojová deska "black cube"

– Sada nářadí

– Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

– Stěrač předního a zadního okna s intervalovým cyklovačem

– Tónovaná skla v zeleném odstínu

– Vnější zpětná zrcátka nastavitelná zevnitř ručně

– Vnější zpětná zrcátka černá

– Vnější zpětné zrcátko na straně spolujezdce konvexní

– Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče konvexní

– Volant 3ramenný nastavitelný výškově a podélně

– Výstražný trojúhelník

– Zadní 2místné sedadlo nedělené opěradlo asymetricky dělené a
sklopné
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Možnosti lakování

Popis Kód Cena bez DPH Cena s DPH

Metallic
Stříbrná Dark metalíza K5K5 8 347 10 100

Žlutá Honey metalíza G8G8 8 347 10 100

Sonderlackierung
Černá Black perleťový efekt 2T2T 8 347 10 100

Uni-Lackierung
Bílá Pure 0Q0Q 2 893 3 500

Modrá Teal B2B2 0 0
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Příplatková výbava

Obj. kód Výbava Cena bez DPH Cena v Kč
vč. 21% DPH

1PE Bezpečnostní šrouby proti kráděži kol 248 300

YOB Car-Net e-Remote
funkčnost 3 roky

3 140 3 800

QV3 Digitální radiopřijímač (DAB+)
závislý na síle signálu v daném místě

4 050 4 900

W0LF0L

e-load up!
odstraněny zadní sedačky; nápis "e-load up!" na víku zavazadlového prostoru; oddělení zavazadlového prostoru mřížkou; rovná podlaha zavazadlového prostoru
bez krytu; vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané přední sklo; ukotvovací kroužky; čalounění stropu ve světle šedé barvě; PreCrash(v případě elektronického
vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů; dešťový
senzor; bez osvětlení zavazadlového prostoru

16 777 20 300

GM2 e-Sound
umělý zvuk motoru při rychlosti do 35km/h; e-Sound může být deaktivován prostřednictvím palubního počítače

2 810 3 400

9JD Kuřácké provedení
popelník a zapalovač vpředu

579 700

PU2 Multifunkční 3ramenný volant v kůži
hlava řadicí páky v kůžu

6 364 7 700

PS1
Paket "Design Exterior"
15" kola z lehkých slitin "blade" - 5 J x 15; pneumatiky 165/65 R 15 s nízkým valivým odporem; kryty kol; prahy v barvě vozu; boční skla vzadu a zadní sklo
zatmavené 65% absorpce světla; vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

10 909 13 200

PDA Paket "Design Interior"
ambiente osvětlení; vnitřní klika dveří v chromu; prahové nástupní lišty v hliníku, s nápisem e-up!; přístrojová deska "shark skin"

4 215 5 100

PCF

Paket "Drive Plus"
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u spolujezdce; PreCrash(v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů); Automatický spínač světlometů; Coming home (manuální)a
Leaving home; Dešťový seznor

6 529 7 900

PCF$0L

Paket "Drive Plus" vks.
Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u spolujezdce; PreCrash(v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů); Automatický spínač světlometů; Coming home (manuální)a
Leaving home; Dešťový seznor

4 298 5 200

PNA
Paket "Maps & More"
Rádio "Composition Phone"; Digitální radiopřijímač (DAB+); 1x USB (kompatibilní se zařízeními Apple); Maps and more dock - smartphone rozhraní s možností
USB nabíjení a držák na smartphone (velikost displeje až 14 cm, 5,5"), maximálně iPhone 6Plus; Sound plus: 6 reproduktorů; Telefonní rozhraní

7 273 8 800

PAG Paket "Zavazadlový prostor"
háček na tašku; nastavitelná a vyjímatelná podlaha zavazadlového prostoru; odkládací síť

1 405 1 700

EA5 Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

2 645 3 200
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Příplatková výbava

Obj. kód Výbava Cena bez DPH Cena v Kč
vč. 21% DPH

1S1 Sada nářadí a zvedák vozu 331 400

3FB Střešní okno el. ovládané 15 537 18 800

0TE Textilní koberečky
s modrým lemováním

1 157 1 400

WW1
Zimní paket
vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané čelní sklo; vnějši zpětná zrcátka elek. nastavitelná, vyhřívaná; vnější zpětné zrcátko na straně řidiče; asférické; vnější zpětná
zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

7 934 9 600

WW1$0L
Zimní paket vks.
vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané čelní sklo; vnějši zpětná zrcátka elek. nastavitelná, vyhřívaná; vnější zpětné zrcátko na straně řidiče; asférické; vnější zpětná
zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

2 149 2 600

WW1$S1
Zimní paket vks.
vyhřívaná přední sedadla; vyhřívané čelní sklo; vnějši zpětná zrcátka elek. nastavitelná, vyhřívaná; vnější zpětné zrcátko na straně řidiče; asférické; vnější zpětná
zrcátka a kliky dveří v barvě vozu

7 603 9 200
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Technická data

e-up!

Výkon (kW) 60

Výkon (k) 82

Převodovka Automat

Pohon Přední pohon

Max. rychlost 130

Komb. spotřeba 0

Spotřeba ve městě 0

Spotřeba mimo město 0

Délka 3600

Šířka 1645

Výška 1481

Rozvor 2417

Celková přípustná hmotnost 1530

Celková přípustná hmotnost nebržděneho přívěsu 0

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
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