Nowy up! GTI

Ekscytacja
up!graded
Już pierwsze spojrzenie wystarczy, by mieć pewność,
że nowy up! GTI w pełni zasługuje na oznaczenie „GTI”.
Wszystkie detale – pasy GTI na bokach nadwozia, sportowy
przód, czerwone zaciski hamulców i przyciemnione tylne
szyby – obiecują emocje charakterystyczne dla modeli GTI.
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01 Emblemat GTI z przodu, z tyłu i na bokach nadwozia oraz czerwone listwy
ozdobne jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z modelem sportowym.
S

02 Czarne polerowane 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Brands Hatch
są dostępne tylko dla up! GTI. O
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5 l/100 km do 5,6 l/100 km, emisja CO₂ od 125 g/km do 126 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Performance
Zawodnik wagi lekkiej. Nic dziwnego, że nowy up! GTI ze sportowym
zawieszeniem i silnikiem 1,0 l TSI o mocy 85 kW (115 KM) pozostawia
innych daleko za sobą. Dlatego tył jego nadwozia także powinien robić
dobre wrażenie. Chromowana końcówka rury wydechowej, czarny
dyfuzor i tylny spoiler natychmiast zdradzają, że jest to najbardziej
sportowy up! w historii.
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01 Element absolutnie niezbędny w sportowym wariancie up!: chromowana
końcówka rury wydechowej. S

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5 l/100 km do 5,6 l/100 km, emisja CO₂ od 125 g/km do 126 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Wnętrze
Siedzenia w typową dla GTI kratę Clark, panel dashpad Pixels Red, gałka zmiany biegów
charakterystyczna dla modeli GTI i czerwone szwy na obszytej skórą multifunkcyjnej
kierownicy od razu zdradzają, że mamy do czynienia z modelem należącym do rodziny GTI.
Te i wiele innych detali nowego up! GTI w każdym wzbudzi dreszczyk emocji.

01 Listwy na progach z napisem „GTI” podkreślają
sportowy wygląd wnętrza. S
02 Typowe dla GTI wyposażenie wnętrza
jest w równym stopniu sportowe co ekskluzywne.
Oprócz zestawu wskaźników i siedzeń wrażenie
robią również oświetlenie Ambiente w kolorze
czerwonym, detale pokryte chromem i skórą
oraz czarna podsufitka. S
03 Typowa dla GTI gałka dźwigni zmiany biegów
obszyta skórą z czerwonym szwem doskonale
leży w dłoni i sprawia, że przyspieszanie jest jeszcze
przyjemniejsze. S
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5 l/100 km do 5,6 l/100 km, emisja CO₂ od 125 g/km do 126 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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Connectivity
Szybkość nowego up! GTI uwidacznia także system Infotainment. Dzięki Maps + More Dock¹
auto błyskawicznie połączy się z Twoim smartfonem, a odpowiednia aplikacja pozwoli Ci
komunikować się z samochodem, znajomymi i swoją playlistą. Opcjonalny system
nagłaśniający BeatsAudio™ o mocy 300 W wypełni całe wnętrze dźwiękiem o dynamice
typowej dla Beats by Dr. Dre.

01 System nagłaśniający BeatsAudio™ został opracowany wspólnie ze specjalistami z BeatsAudio.
8-kanałowy wzmacniacz ma moc 300 W. Dwa wysokotonowe, dwa niskotonowe i dwa szerokopasmowe
głośniki high-end zapewniają krystalicznie czyste brzmienie, a subwoofer dba o odpowiednio głębokie
basy. O
02 Z bezpłatną aplikacją Volkswagena Maps + More Dock¹ zawsze znajdziesz drogę do celu podróży.
Wystarczy zainstalować aplikację, połączyć smartfon przez Bluetooth z seryjnym radiem Composition
Phone i uruchomić nawigację. S
(bez ilustracji) Kamera cofania Rear View aktywuje się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.
Na ekranie wyświetlany jest obraz otoczenia za samochodem zarejestrowany przez kamerę². O
¹ Oprogramowanie i uchwyt mogą nie być kompatybilne z niektórymi modelami smartfonów. Informacji udzielają Partnerzy Volkswagena.
² W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające
nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
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Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5 l/100 km do 5,6 l/100 km, emisja CO₂ od 125 g/km do 126 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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04 Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie
przewozić 4 pary nart i 2 deski snowboardowe. Praktyczna funkcja wysuwania
znacznie ułatwia mocowanie nart i desek. Duże przyciski umożliwiają otwarcie
uchwytu także w rękawicach narciarskich. Uchwyt wyposażony jest w zamek
zabezpieczający przed kradzieżą. O

Oryginalne akcesoria Volkswagen®
Wyjątkowa dynamika i sportowa stylistyka charakteryzują każdego nowego up! GTI.

05 Dokładnie dopasowana antypoślizgowa mata bagażnika chroni bagażnik
up! GTI przed zabrudzeniem i wilgocią. Jeżeli mata nie jest potrzebna,
można ją zwinąć i wygodnie schować. O

Dla wszystkich, którzy chcą więcej, Oryginalne akcesoria Volkswagen® przygotowały
rozwiązania pozwalające dostosować up! GTI do indywidualnych potrzeb. O pełną ofertę

06 Indywidualizacja w każdym detalu: cztery nakrętki na wentyle z logo
Volkswagena optymalnie chronią wentyle przed pyłem, brudem i wilgocią.
Można stosować na wentyle aluminiowe i gumowe/metalowe. W zestawie
są 4 sztuki. O

zapytaj u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena. Dodatkowe informacje dostępne są
także na stronie volkswagen.pl oraz vw-sklep.pl.

07 Specjalnie zaprojektowany przewód USB Premium połączy smartfon
z systemem Infotainment Twojego Volkswagena. Dzięki niemu możliwe jest
korzystanie m.in. z takich funkcji jak Apple CarPlay™ w AppConnect² i ładowanie
podłączonego urządzenia. O
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08 Jakby stworzony dla małych kierowców wyścigowych zoptymalizowany
fotelik samochodowy G2-3 ISOFIT w oryginalnej stylistyce GTI przeznaczony
jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (15 do 36 kg). Fotelik składa się z siedziska,
oparcia i regulowanego zagłówka. Wyprofilowany zagłówek, wysunięte mocno
do przodu boki i pełna osłona na wysokości ramion zapewniają wysoki poziom
komfortu i ochrony w przypadku zderzenia bocznego. Fotelik ma regulację
wysokości i kąta nachylenia. O
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01 Przestronny box dachowy Comfort¹ o pojemności
340 l ma zoptymalizowany, aerodynamiczny kształt
minimalizujący odgłosy podczas jazdy. Zamykany
na zamek box można wygodnie otwierać z obydwu
stron. O

02 Systemy transportowe z oferty Oryginalnych akcesoriów Volkswagen®
dobrze przygotują Cię na każdą podróż. Podstawą są belki bagażnika dachowego
dla up! GTI, do których szybko zamontujesz różne uchwyty i pojemniki.
Innowacyjny aerodynamiczny profil minimalizuje odgłosy powstające podczas
jazdy. Belki pomyślnie zaliczyły testy City Crash Plus. O

03 Uchwyt na deskę surfingową pozwoli bezpiecznie dowieźć Twoją deskę
i maszt do celu. Gumowane podkładki i specjalne gumowe osłony metalowych
klamer pasów mocujących zapobiegają uszkodzeniu deski i masztu podczas
transportu. O

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 5,5 l/100 km do 5,6 l/100 km, emisja CO₂ od 125 g/km do 126 g/km (dane na podstawie świadectw homologacji typu).
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1 W samochodach z anteną prętową, w zależności od modelu samochodu i długości anteny, antena może
dotykać pojemnika dachowego. W razie konieczności należy odkręcić antenę. Zależnie od konfiguracji
samochodu lub modelu różnica długości między bagażnikiem box a samochodem może spowodować
kolizję z otwartą pokrywą bagażnika.
2 App-Connect obejmuje technologie Apple CarPlay™, Android Auto™ i MirrorLink®. Aby uniknąć odwracania
uwagi kierowcy, podczas jazdy można uruchomić tylko certyfikowane aplikacje. Należy pamiętać również,
że nie wszystkie aplikacje są oferowane dla każdej z tych trzech technologii, a dostępność tych technologii
może się różnić w poszczególnych krajach. Informacje o kompatybilności smartfonów dostępne są na stronie
volkswagen.pl oraz dodatkowo dla Apple CarPlay™ na stronie apple.com/de/ios/carplay, dla Android Auto™
na stronie android.com/intl/de_de/auto oraz dla MirrorLink® na stronie mirrorlink.com.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.
www.volkswagen.pl
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 i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC. Montaż akcesoriów
w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa 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.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

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 ustalenie ceny, 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 (tj. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
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.

