Nowy e-up!

Spis treści

e-mobility
up!graded
Chcesz przesiąść się do elektrycznego samochodu?
To na co czekasz? Wypróbuj nowego e-up!
Jego mocny elektryczny silnik gwarantuje ogromną
przyjemność jazdy – i to bez lokalnych emisji
i z zasięgiem od 180 do 260 km według WLTP1.
Zobacz, co czyni nowego e-up! idealnym
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towarzyszem codziennego życia. Także Twojego!

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O
Zdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.

1 W praktyce rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych
odbiorników, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów / obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
Podany zakres wartości dla danego samochodu określa zasięg, jaki prawdopodobnie 80% naszych klientów
uzyska średnio w ciągu roku. Dolna granica zakresu odnosi się także do dynamicznej jazdy z dużą prędkością
(na autostradach) oraz jazdy w niskich temperaturach zimowych.

Nowy e-up!
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Styl

Pakiety wyposażenia

Nowym e-up! z Pakietem Style będziesz wyznaczać

Dla nowego e-up! dostępne są opcjonalne pakiety wyposażenia:

standardy zarówno w kwestii ochrony środowiska,

Pakiet Komfort, Pakiet Drogowy i Pakiet Zimowy. Pakiety mają wiele

jak i stylu. Biały lub czarny dach, dopasowane

funkcji idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb.

do niego kolorystycznie obudowy lusterek
zewnętrznych i przyciemnione szyby sprawiają,
że nowy e-up! bez wątpienia będzie zwracać
na siebie uwagę. Każdy z pewnością zauważy też
15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Blade
albo opcjonalne 16-calowe obręcze Upsilon.
Stylowy wygląd uzupełniają aluminiowe listwy
progowe z napisem „e-up!”, siedzenia obszyte
tkaniną Cross i panelem na desce rozdzielczej

(bez ilustracji) Pakiet Komfort zapewnia dobrą widoczność, także przy złej
pogodzie. Oprócz czujnika deszczu obejmuje funkcję automatycznego włączania
świateł ze światłami dziennymi, funkcję Leaving Home i Coming Home
oraz przednie siedzenia z regulacją wysokości. O

Shark Skin z niebieskim oświetleniem Ambiente.
(bez ilustracji) Dodatkowy komfort zapewnia Pakiet Drogowy z czujnikami
parkowania, które ostrzegają wizualnie i akustycznie przed przeszkodami
za samochodem1, 2. W skład pakietu wchodzi także kamera cofania Rear View
i tempomat, który w zależności od nachylenia drogi utrzymuje każdą ustawioną
przez kierowcę prędkość powyżej 30 km/h. O
(bez ilustracji) Dzięki Pakietowi Zimowemu możesz bez stresu jeździć swoim
e-up! także zimą. Pakiet obejmuje między innymi ogrzewane przednie siedzenia,
elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne i ogrzewaną przednią
szybę. O

1 W granicach możliwości systemu.
2 Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające
nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

Nowy e-up! – stylistyka i pakiety wyposażenia
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Wnętrze
Nowy e-up! robi wrażenie nie tylko z zewnątrz.
Także jego wnętrze zachwyca interesującą stylistyką
i licznymi rozwiązaniami technicznymi.
01 Seryjne fotele z zintegrowanymi zagłówkami
obszyte tkaniną Fusion zapewniają komfort
siedzenia. Jedynie e-up! Style jest dostępny także
z fotelami z zintegrowanymi zagłówkami obszytymi
tkaniną Cross. S
02 Opcjonalna kierownica multifunkcyjna obszyta
skórą pozwala wygodnie obsługiwać system
Infotainment, wyświetlacz wielofunkcyjny i telefon
komórkowy bez odrywania rąk od kierownicy. O
03 Dzięki zestawowi wskaźników z wyświetlaczem
wielofunkcyjnym będziesz mieć zawsze w zasięgu
wzroku najważniejsze informacje, takie jak: wartości
zużycia energii, stopnie jazdy i rekuperacji, zasięg,
aktualny i średni pobór energii, statystykę poboru
mocy, wskaźnik gotowości do jazdy czy wskaźnik
procesu ładowania. S
04 Seryjna klimatyzacja Climatronic zapewnia
idealny klimat we wnętrzu i szybko ogrzewa
lub schładza powietrze do żądanej temperatury.

S

(bez ilustracji) Nowość także w tylnej części kabiny:
funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń rozpoznaje,
ile miejsc w e-up! jest zajętych. Ostrzega wizualnie
i akustycznie, jeżeli nie są zapięte pasy, a w razie
kolizji może zapobiec aktywacji czołowych i bocznych
poduszek powietrznych przy siedzeniach, na których
nie siedzi pasażer. S

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01–04

Nowy e-up! – wnętrze
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Systemy wspomagające
W nowym e-up! jest wiele systemów wspomagających, które zapewniają
dodatkowy komfort i zwiększają bezpieczeństwo jazdy.

01 Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist przy prędkości powyżej 65 km/h
rozpozna, czy samochód w sposób niezamierzony nie opuszcza swojego pasa
ruchu. Może skorygować tor jazdy, zwracając kierowcy uwagę na sytuację1, 2. S
02 Elektroniczny program stabilizacji jazdy przez odpowiednią ingerencję
w układ hamulcowy i sterownik silnika może w krytycznych sytuacjach zapobiec
utracie kontroli nad samochodem1, 2. S
03 Przy manewrowaniu czujniki parkowania ostrzegają akustycznie i wizualnie
przed przeszkodami znajdującymi się za samochodem. O
04 Przy włączaniu biegu wstecznego aktywuje się opcjonalna kamera cofania
Rear View. Obraz z kamery jest wyświetlany na ekranie radia Composition Phone,
a dodatkowe linie pomocnicze ułatwiają parkowanie tyłem. O
(bez ilustracji) Nawet w najmniejszym samochodzie bezpieczeństwo ma ogromne
znaczenie. Dlatego e-up! ma seryjnie czołowe i boczne poduszki powietrzne
oraz poduszki chroniące głowy pasażerów. S

01

02

(bez ilustracji) Funkcja przypominania o znakach drogowych3 informuje kierowcę
o znakach drogowych i pomaga bardziej skupić się na sytuacji na drodze. S
(bez ilustracji) Samochód z napędem elektrycznym jest prawie bezgłośny,
szczególnie gdy jedzie powoli i istnieje ryzyko, że może zostać zbyt późno
zauważony przez innych uczestników ruchu, na przykład pieszych lub rowerzystów.
Dlatego podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h opcjonalny system e-Sound
emituje przez głośnik dźwięk przypominający odgłos wydawany przez jadący
samochód. O

03

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

04

1 W granicach możliwości systemu.
2 Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające
nie zwalniają kierowcy z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
3 Element aplikacji Volkswagena maps + more dla systemu Android lub iOS.

Nowy e-up! – systemy wspomagające
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Connectivity

Aplikacja We Connect

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z dziedziny

Jakby nowy e-up! nie był już wystarczająco innowacyjny, Volkswagen

Connectivity możesz korzystać z wielu funkcji

przygotował dla niego jeszcze jedno interesujące rozwiązanie

smartfona także podczas jazdy. Z bezpłatną aplikacją

techniczne: aplikację We Connect z e-Remote, która w połączeniu

Volkswagena maps + more i seryjnym radiem

z portalem We Connect pozwala zdalnie obsługiwać wiele funkcji

Composition Phone z uchwytem na telefon

samochodu. Jest to nie tylko niezwykle wygodne, lecz zapewnia

Twój smartfon stanie się idealnym towarzyszem

również pełen zasięg w chwili rozpoczęcia podróży i optymalizuje

i przewodnikiem w samochodzie.

zużycie energii.

e-Remote umożliwia dostęp do wielu funkcji samochodu. Na przykład możesz uruchomić klimatyzację
postojową e-up! już przed rozpoczęciem podróży lub – będąc poza samochodem – aktywować klimatyzację,
by wnętrze miało żądaną temperaturę. Jeżeli e-up! jest podłączony do stacji ładowania, wsiadasz do samochodu,
w którym temperatura jest odpowiednia, a bateria naładowana do poziomu gwarantującego pełen zasięg.

01

01-04 Aplikacja Volkswagena maps + more
to prawdziwy multitalent. Po podłączeniu smartfona
przez Bluetooth możesz szybko i wygodnie korzystać
na przykład z nawigacji offline. W każdej chwili
masz też dostęp do książki telefonicznej lub biblioteki
muzycznej swojego smartfona. Możesz ponadto
ustawić timer dla procesu ładowania, sprawdzić
informacje o poziomie naładowania baterii i zasięgu
lub znaleźć stacje ładowania, które znajdują się
w pobliżu. Jedna aplikacja, niezliczone funkcje. S

02

Zdalnie uruchomisz i zatrzymasz także proces ładowania. W aplikacji możesz przy tym sprawdzić poziom
naładowania i zasięg oraz czas pozostały do końca ładowania. Aplikacja pozwala także ustawić timer dla funkcji
klimatyzacji i ładowania.
Oprócz tego możesz w każdej chwili sprawdzić informacje dotyczące jazdy, takie jak średnia prędkość
czy czas przejazdu. Jeżeli skorzystasz z informacji o zużyciu energii przez silnik elektryczny oraz inne odbiorniki,
na przykład Climatronic lub radio, będziesz jeździć jeszcze efektywniej.
Dodatkowo uzyskasz informacje o samochodzie, m.in., czy światła są wyłączone, a drzwi zamknięte.
A jeżeli zapomnisz, gdzie stoi Twoje auto, szybko sprawdzisz ostatnią pozycję parkowania.

03

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

04

Wszystkimi wymienionymi tu funkcjami możesz zarządzać również poprzez portal www.portal.volkswagen-we.com.

Nowy e-up! – Connectivity i aplikacja We Connect
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Możliwości ładowania
Aby Twój nowy e-up! zawsze gwarantował Ci
pełną mobilność, Volkswagen oferuje różne możliwości
ładowania wbudowanej baterii litowo-jonowej
w sposób łatwy i wygodny.

Jedną z możliwości jest ładowanie e-up! w domu
przy użyciu opcjonalnego przewodu do ładowania
z gniazda domowej instalacji. Możesz także ładować
baterię prądem przemiennym z publicznych stacji
ładowania, podłączając odpowiedni przewód.
Naładowanie baterii do pełna trwa od 5 godzin
i 27 minut do 16 godzin i 12 minut1. Jeżeli zdecydujesz
się na instalację w domu opcjonalnego systemu
Wallbox, zagwarantuje Ci on maksymalny komfort
i maksymalną moc ładowania, jaką można uzyskać
z domowego przyłącza elektrycznego.
Najmniej czasu zajmuje ładowanie prądem stałym.
Coraz więcej publicznych stacji ładowania oferuje
tę opcję. Z opcjonalnym systemem szybkiego
ładowania CCS Twój e-up! zostanie naładowany
do 80% w zaledwie 60 minut. To naprawdę szybko2.
1 5 godzin i 27 minut przy ładowaniu AC 7,2 kW/h (publiczne stacje
ładowania lub Wallbox w domu); 16 godzin i 12 minut przy ładowaniu
AC 2,3 kW/h (gniazdo 230 V).
2 Podczas procesu ładowania DC prąd ładowania jest automatycznie
redukowany, by ochronić baterię wysokonapięciową przed
przegrzaniem. Przy kilku następujących po sobie procesach
szybkiego ładowania prowadzi to do przejściowego wydłużenia
czasu ładowania, na przykład przy długotrwałym i ciągłym
użytkowaniu samochodu.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O

01

01-02 Dzięki opcjonalnemu Combined Charging
System (CCS) e-up! potrzebuje tylko jednego gniazda
do ładowania z dwoma różnymi wtykami: prądem
przemiennym przez przewód do gniazd 230 V, stacji
ładowania i Wallbox, oraz szybkiego ładowania
prądem stałym z publicznych stacji ładowania. O

02

Nowy e-up! – możliwości ładowania
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Volkswagen Safe+. Wszystko, co daje gwarancja
wydłużona dzięki programowi Volkswagen Safe+
nawet do 5 lat. Program jest przedłużeniem
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego
samochodu zamówisz Volkswagen Safe+, otrzymasz
100-procentową ochronę przed nieoczekiwanymi
kosztami napraw nawet przez 3 lata po upływie
2-letniej gwarancji Volkswagena.

Aplikacje
dekoracyjne
01 Dół deski rozdzielczej: czarny Titan. Panel: Black Cube1
02 Dół deski rozdzielczej: czarny Titan. Panel: Shark Skin2

S

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen
ma jedną z największych sieci serwisowych.
Do Twojej dyspozycji jest ponad 13 000
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena
na świecie – służą one kompetentną pomocą
i dbają o zapewnienie pełnej sprawności Twojego
Volkswagena.

O

1 Tylko dla e-up!
2 Tylko dla e-up! Style.

01

02

2-letnia gwarancja bez limitu przejechanych
kilometrów. Autoryzowany Serwis Volkswagena
udzieli 2-letniej gwarancji na Twój nowy samochód
– bez względu na to, ile kilometrów przejedziesz nim
po drogach całego świata.

Lakiery
01
02
03
04
05
06
07

lakier uniwersalny niebieski Teal B2
lakier specjalny biały Pure 0Q O
lakier specjalny czerwony G2 O
lakier metalik żółty Honey G8 O
lakier metalik niebieski Costa 3K O
lakier metalik ciemnosrebrny K5 O
lakier perłowy czarny Deep 2T O

S

Świat Volkswagena

01

02

03

Pakiety przeglądów Volkswagen to gwarancja
spokoju i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz
pewność, że Twój Volkswagen jest w najlepszych
rękach, i z góry znasz koszty jego eksploatacji
w ramach wybranego pakietu. Twoje korzyści:
• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne
planowanie kosztów w dłuższym okresie

04

05

06

07

• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena na terenie całego kraju
• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową

2-letnia gwarancja na Oryginalne części
Volkswagen®. Być może zaistnieje kiedyś
potrzeba zakupu określonej części zamiennej.
Warto wówczas wybrać Oryginalne części
Volkswagen®. Dzięki temu zyskasz pewność,
że dokładnie odpowiada ona surowym wymogom
jakościowym firmy Volkswagen. Podobnie
jak każdy nowy samochód marki Volkswagen
również każda oryginalna część poddawana jest
ścisłym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.
Ponadto Autoryzowany Serwis Volkswagena
udziela 2-letniej gwarancji na części zamienne
– bez limitu kilometrów.

Oryginalne akcesoria Volkswagen®. Nawet
wtedy, gdy będziesz jeździć Volkswagenem e-up!
z kompletnym wyposażeniem seryjnym, możesz
uzupełnić go według indywidualnych upodobań.
Autoryzowany Partner Volkswagena zaoferuje Ci
atrakcyjne akcesoria z firmowym znakiem VW.
Są one odpowiednio sprawdzone, przetestowane
i dopasowane do modelu samochodu. Również
Oryginalne akcesoria Volkswagen® są objęte 2-letnią
gwarancją.
12-letnia gwarancja na nieprzerdzewienie
nadwozia. Volkswagen e-up! ma 12-letnią gwarancję
na nieprzerdzewienie nadwozia (przez przerdzewienie
należy rozumieć perforację blachy karoserii
postępującą od wewnątrz na zewnątrz). Jeśli pomimo
długotrwałego zabezpieczenia antykorozyjnego,
użytych środków ochronnych oraz wysokiej jakości
lakierów, w pojedynczych przypadkach wystąpią
perforacyjne uszkodzenia nadwozia w pierwszych
12 latach użytkowania samochodu, zostaną one
nieodpłatnie naprawione w serwisie Volkswagena.
Jednocześnie przypominamy o regularnych
przeglądach powłoki lakierniczej. Szczegółowe
informacje zawarte są w książce serwisowej
samochodu.

Zakupu pakietu można dokonać tylko łącznie
przy zakupie nowego samochodu.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym
odzwierciedleniem kolorów, gdyż farba drukarska nie jest
w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,4 kWh/100 km do 14,9 kWh/100 km, emisja CO₂ 0 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
Zużycie energii elektrycznej i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe S wyposażenie dodatkowe O
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Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane
i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia
bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂
w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii elektrycznej i emisji CO₂
oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy,
rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego.
Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych
wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej
na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
Wiążące ustalenieceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży,
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustawy
z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach
zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy Volkswagen AG. Sytuacja, w której dany
znak nie jest opatrzony symbolem ®, nie oznacza, że ten znak nie jest nazwą zastrzeżoną
i/lub może być wykorzystany bez uprzedniej pisemnej zgody Volkswagen AG.

