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03up! – stylistyka
Zdjęcia na kolejnych stronach przedstawiają częściowo wyposażenie dodatkowe.
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05up! – stylistyka

Indywidualizm górą: 
up!
up! dostosowuje się do Twojego stylu, 

a liczne możliwości indywidualizacji wprowadzają 

jeszcze więcej kolorów do codziennego 

życia. Podstawą są trzy wersje wyposażenia: 

take up!, move up! i high up!. Możesz wybrać 

ulubiony kolor dachu, lusterek zewnętrznych, 

obręczy ze stopu metali lekkich lub folii 

dekoracyjnych na boki dwu- lub czterodrzwiowego 

nadwozia. Tylna pokrywa wykonana ze szkła 

oraz opcjonalny, panoramiczny dach uzupełniają 

oryginalny wygląd up!.
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07up! – stylistyka
wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

Wielki. 
Nawet w najmniejszym 
detalu

01   Reflektory ze zintegrowanymi diodowymi światłami dziennymi nie tylko 

zwracają uwagę swoim kształtem, lecz także znacznie poprawiają komfort jazdy. 

Światła dzienne włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika. S

02   Kierunkowskazy w lusterkach przyciągają wzrok. Zaletą seryjnych 

kierunkowskazów wbudowanych w lusterka jest ich zdecydowanie lepsza 

widoczność. S

03   Charakterystyczna, wąska osłona chłodnicy akcentuje sportowy wygląd up!. 

Mały detal, duże wrażenie: chromowana listwa ozdobna podkreśla wyszukaną 

stylistykę. S

04   Estetyczne i praktyczne: wbudowane w zderzak reflektory przeciwmgielne 

poprawiają widoczność i podkreślają charakter modelu. H

Wyposażenie up! zostało zaprojektowane tak, aby zwracać na siebie 

uwagę. Opcjonalne detale, takie jak listwa ozdobna czy obudowy 

lusterek w kontrastowym kolorze, sprawiają, że każdy up! 

jest wyjątkowy. Natomiast kierunkowskazy w lusterkach i diodowe 

światła dzienne podkreślają jego silną osobowość.
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Twój nowy ulubiony 
kolor: kolorowy
up! nie jest zwykłym samochodem, lecz samochodem bardzo osobistym. 

Ponad 1000 kombinacji kolorystycznych pozwala nadać mu indywidualny 

styl. Niewiele osób może powiedzieć o sobie, że jeździ autem

w 100% odpowiadającym ich gustowi.

Lakiery

Lusterka zewnętrzne

Lakiery dachu

1)

1)5 9
09up! – indywidualizacja

 1) Tylko dla up! beats.

2) Tylko dla cross up!.

3)  Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą po trzech latach, a w bardzo ciepłych strefach 

klimatycznych już po roku, wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy 

czas na samochodzie, mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią lakieru przesłoniętą folią 

a powierzchnią odsłoniętą.

Informacji o możliwościach kombinacji chętnie udzieli najbliższy Autoryzowany Serwis Volkswagena.

Obręcze kół

Pas dekoracyjny

Przednie panele

1)

1) Tylko dla up! beats.

2) Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą po trzech latach, a w bardzo ciepłych strefach 

klimatycznych już po roku, wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy 

czas na samochodzie, mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią lakieru przesłoniętą folią  

a powierzchnią odsłoniętą.

Informacji o możliwościach kombinacji chętnie udzieli najbliższy Autoryzowany Dealer Volkswagena.

2)

1)
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Małe auto, 
więcej wolności
Jeszcze więcej koloru, jeszcze więcej designu, jeszcze więcej wolności 

– różne pakiety wyposażenia zmienią up! w Twój wymarzony samochód. 

Dla move up! i high up! dostępne są łącznie trzy pakiety z różnymi 

kombinacjami kolorystycznymi: pakiet Design, pakiet Kolor i pakiet 

Kolorowy dach.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

01   Wybór należy do Ciebie: dla move up! i high up! dostępne są łącznie trzy 

pakiety stylistyczne Design. Możesz wybrać jeden z trzech kontrastowych kolorów 

dla lusterek zewnętrznych i dopasować do nich folie dekoracyjne¹⁾. Niezwykle 

interesującym elementem jest również odpowiednio dopasowany kolorystycznie 

panel na tablicy rozdzielczej. O

02   Wprowadź jeszcze więcej kolorów do swojego move up! lub high up! i wybierz 

jeden z trzech wariantów pakietu Kolor. Z kolorowymi obudowami lusterek, 

wyrazistymi kolorami obręczy ze stopu metali lekkich i kontrastowymi foliami 

dekoracyjnymi¹⁾ up! będzie nadawał ton na drodze. O

03

11up! – pakiety

03   Z pakietem Kolorowy dach up! zawsze 

będzie przyciągać wzrok. Pakiet obejmuje dach 

w kontrastowym kolorze oraz dopasowane do niego 

kolorystycznie obudowy lusterek. Całości dopełniają 

przyciemnione szyby boczne i tylna. O

(bez ilustracji) Dla up! oferowanych jest  kolorów 

lakierów nadwozia. Niezależnie, jaki kolor wybierzesz, 

nowoczesna metoda lakierowania i doskonała 

ochrona antykorozyjna gwarantują, że Twój up! 

długo będzie wyglądał jak nowy. O

1)  Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą 

po trzech latach, a w bardzo ciepłych strefach klimatycznych 

już po roku, wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. 

Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy czas na samochodzie, 

mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią 

lakieru przesłoniętą folią a powierzchnią odsłoniętą.



13up! – wnętrze

Miejsce na komfort, 
przestrzeń 
na indywidualizm
Dużo miejsca na niewielkiej przestrzeni: oprócz zaskakującej wygody 

dla czterech pasażerów, wnętrze up! oferuje także dużą swobodę 

personalizacji. Opcjonalna możliwość integracji ze smartfonem 

i obszyta skórą kierownica multifunkcyjna tworzą z niego przyjaznego 

partnera. Każdy przycisk i wyświetlacz znajdują się dokładnie 

w tym miejscu, w którym kierowca spodziewa się je znaleźć. 

Dzięki temu jazda up! jest prawdziwą przyjemnością.
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Wnętrze
Liczy się piękne wnętrze – a tutaj up! ma wiele 

do zaoferowania, na przykład zaskakującą 

przestronność i zróżnicowane możliwości stylizacji.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

01   We wnętrzu na pasażerów czekają wygodne 

fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Wysokiej 

jakości tapicerka tkaninowa Fusion o nowoczesnym 

deseniu w kolorze szarym dobrze wygląda 

i jest przyjemna w dotyku. M

02   Przy podniesionym oparciu tylnych siedzeń 

pojemność bagażnika wynosi 251 l. Podłogę 

bagażnika można ustawić na dwóch wysokościach, 

zyskując maksymalną przestrzeń na bagaż lub płaską 

powierzchnię. M

03   Aby powiększyć przestrzeń bagażową, 

w zależności od wersji wyposażenia, tylna kanapa 

jest dzielona i składana. Jeżeli w up! trzeba przewieźć 

długie przedmioty, można złożyć także prawy przedni 

fotel. M H O

02

04

05

06

03

15

04-06   Jeszcze więcej możliwości zmian wnętrza: w zależności od wyposażenia dostępne są panele na deskę 

rozdzielczą w różnych kolorach dopasowanych do tapicerki, w stylistyce 2D albo 3D. Kolejnym interesującym 

elementem jest seryjne oświetlenie Ambiente dla tablicy rozdzielczej. O

up! – wnętrze
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Zawsze z ręką na pulsie
up! zachwyca licznymi możliwościami indywidualizacji, a także nowoczesnymi 

rozwiązaniami komunikacyjnymi. Stanie się idealnym przewodnikiem w życiu codziennym 

z opcjonalnym radiem Composition Phone, uchwytem na Twój smartfon i bezpłatną 

aplikacją Volkswagena maps + more¹⁾.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

 

1) Oprogramowanie i uchwyt nie są kompatybilne z niektórymi modelami smartfonów. Informacji udzielają Autoryzowane Serwisy Volkswagena.

02

03

04

05

06

07

09

08

17

01-08   Zawsze wskaże właściwą drogę: aplikacja 

Volkswagen maps + more na Android lub iOS. 

Jeżeli smartfon jest połączony przez Bluetooth 

z opcjonalnym radiem Composition Phone, 

w każdej chwili możesz mieć dostęp do książki 

telefonicznej lub plików muzycznych smartfona 

– szybko i łatwo dzięki funkcji rozpoznawania 

pisma odręcznego. Także dane dotyczące samochodu 

oraz wskazówki aplikacji „Think Blue. Trainer.” 

pozwalające zaoszczędzić paliwo są „w zasięgu 

ruchu palcem”. Jedna aplikacja – niezliczone funkcje.

O

09   Wykorzystaj Dataplug i zmień swojego up! 

w Connected Car. Aplikacja Volkswagen Connect 

(Apple, Android) i DataPlug udostępnią Ci przez 

Bluetooth wszystkie ważne informacje związane 

z Twoim up!, na przykład stan licznika, datę pierwszej 

rejestracji, datę najbliższego przeglądu i aktualne 

wskazówki ostrzegawcze wraz z objaśnieniami 

i zalecanymi działaniami. Aplikacja Volkswagen 

Connect, oprócz funkcji analizy stylu jazdy 

i tachografu, oferuje również wiele innych 

praktycznych opcji. Więcej informacji, odpowiedzi 

na najczęściej zadawane pytania i możliwość 

sprawdzenia kompatybilności znajdziesz 

na www.vwconnect.com. S up! – Connectivity i multimedia
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02

Komfort
We wnętrzu znajdziesz maksymalny komfort oraz wyposażenie niepozostawiające 

nic do życzenia: od dyskretnych asystentów technicznych, po przyjemną temperaturę 

i dobraną do Twoich upodobań rozrywkę. up! oferuje wszystko, co sprawia, że każda 

podróż jest prawdziwą przyjemnością.

01   Powitanie i pożegnanie: funkcja Leaving Home (automatyczna) 

i Coming Home (manualna) włącza reflektory, oświetlając drogę do samochodu 

i z samochodu. O

02   Z czujnikiem deszczu nawet zła pogoda nie popsuje przyjemności 

jazdy. Czujnik automatycznie dostosowuje częstotliwość pracy wycieraczek 

do intensywności opadów. Kierowca, niezależnie od pogody, może w pełni 

skupić się na prowadzeniu samochodu. O

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

03 04

05

19

03   Obszyta skórą kierownica multifunkcyjna up! pozwala sterować wieloma czynnościami, na przykład 

systemem Infotainment, wyświetlaczem wielofunkcyjnym lub – opcjonalnie – telefonem komórkowym, 

bez konieczności zdejmowania rąk z kierownicy. H C

04   Po włączeniu biegu wstecznego aktywuje się opcjonalna kamera cofania Rear View. Obraz z kamery 

jest wyświetlany na 5-calowym (12,7 cm) kolorowym wyświetlaczu radia Composition Phone, a dodatkowe 

linie pomocnicze ułatwiają parkowanie. O

05   Radio Composition z dwoma głośnikami dba o dobre brzmienie podczas jazdy. Opcjonalna klimatyzacja 

Climatronic szybko doprowadzi powietrze we wnętrzu do wybranej temperatury. O

up! – komfort i Infotainment
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wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

up! – up! beats

02

01

Bezbłędnie trafia 
we właściwy dźwięk: up! beats
Brzmi lepiej niż dobrze: up! beats prezentuje się ze swojej muzykalnej 

strony. Sześć głośników, subwoofer we wnęce koła zapasowego i cyfrowy, 

8-kanałowy wzmacniacz o mocy 300 W dynamicznie wypełniają 

oryginalnym dźwiękiem Beats całe wnętrze.

01-02   Sercem up! beats jest 300-watowy system 

nagłaśniający, opracowany wspólnie ze specjalistami 

od sprzętu audio, firmą BeatsAudio™. Dwa głośniki 

wysokotonowe w słupkach A, dwa niskotonowe 

w przednich drzwiach, dwa głośniki szerokopasmowe 

z tyłu oraz subwoofer we wnęce na koło zapasowe 

odtwarzają dźwięk w takiej jakości, w jakiej 

był nagrany w studiu: starannie dostrojony, 

krystalicznie czysty i z głębokimi basami. 

A dzięki seryjnemu uchwytowi na smartfon 

będziesz mógł słuchać swojej ulubionej muzyki. 

Oprócz BeatsAudio model specjalny up! wyróżnia się 

dopasowanymi do siebie kolorystycznie elementami 

stylistycznymi. Obudowy lusterek zewnętrznych 

w różnych kolorach, folie dekoracyjne¹⁾ na bokach 

i 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 

z kolorowymi elementami sprawiają, że up! beats 

nie pozostanie niezauważony. We wnętrzu znajdują 

się listwy progowe, panel przedni, siedzenia i pasy 

bezpieczeństwa w kontrastowych kolorach lub z logo 

kultowej marki. O

1)  Przy bezpośrednim nasłonecznieniu folie dekoracyjne mogą 

po trzech latach, a w bardzo ciepłych strefach klimatycznych 

już po roku, wykazywać oznaki użytkowania i starzenia. 

Jeżeli folia pozostaje przez dłuższy czas na samochodzie, 

mogą wystąpić różnice kolorystyczne między powierzchnią 

lakieru przesłoniętą folią a powierzchnią odsłoniętą.



Oryginalne akcesoria Volkswagen®
3,6 m miejsca na dodatkowe możliwości: Oryginalne akcesoria Volkswagen® oferują różnorodne, 

dodatkowe elementy pozwalające jeszcze lepiej dostosować up! do Twoich wymagań. Oczywiście jakość 

i dokładność dopasowania oryginalnych akcesoriów są najlepsze z możliwych. Pełna oferta akcesoriów 

dostępna u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena oraz na www.volkswagen.pl.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

01

02 03

2

01   Belki bagażnika dachowego z aerodynamicznie ukształtowanego, 

aluminiowego profilu stanowią optymalną podstawę dla wszystkich przystawek 

transportowych, na przykład uchwytu na rower, narty i deski snowboardowe 

oraz praktycznego bagażnika dachowego typu box. Belki dachowe dostarczane 

są kompletnie zmontowane i spełniają surowe normy testu Volkswagena 

City Crash Plus¹⁾. O

02   Z bagażnikiem na narty i deski snowboardowe Komfort możesz wygodnie 

przewozić sześć par nart lub cztery 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

03   W bagażniku rowerowym możesz bezpiecznie i stabilnie transportować 

swój rower na dachu up!. Dzięki specjalnej konstrukcji uchwytu na ramę 

i szyny na koło rower automatycznie utrzymuje się we właściwej pozycji. 

Innowacyjne pokrętło z ogranicznikiem siły obrotu ułatwia mocowanie ramy 

roweru. Uchwyt na ramę posiada duże, miękkie elementy chroniące ramę 

przed zniszczeniem. Uchwyt rowerowy pomyślnie zaliczył testy City Crash Plus¹⁾.

O

1)  Test City Crash symuluje typowe najechanie na poprzedzający samochód w mieście przy średniej prędkości 

ok. 16 km/h i przy obciążeniu dachu 100%. Odpowiada normie DIN 75302. Stawiający jeszcze wyższe 

wymagania test Volkswagen City Crash Plus jest przeprowadzany przy prędkości 30 km/h i obciążeniu 

dachu wynoszącym 120%. Test jest wykonywany przez Stiftung Warentest i ADAC.

up! – Oryginalne akcesoria Volkswagen®
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04   Aerodynamiczny spojler dachowy stanowi 

doskonałe uzupełnienie tyłu nadwozia up!. 

Spoiler jest przygotowany do lakierowania w kolorze 

nadwozia. O

05   14-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 

Merano w kolorze srebrnym Brillant. O

06   Odporne na niesprzyjające warunki: przednie 

i tylne chlapacze chronią podłogę, progi i drzwi 

przed silnymi zabrudzeniami. Zmniejszają także 

ryzyko uszkodzenia przez kamienie i redukują 

rozpryskiwanie się wody. O

07   16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich 

Upsilon w kolorze czarnym, polerowane. O

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

08

2up! – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

08   A może na sportowo? Ze spojlerem dachowym up! wygląda jeszcze bardziej dynamicznie, a listwa 

ochronna na klapę bagażnika w kolorze chromu zapewnia pełen blasku wygląd. Uzupełnieniem całości 

mogą być obręcze ze stopu metali lekkich Corvara w kolorze srebrnym Brillant w rozmiarze 5 J x 14. 

Aerodynamiczny bagażnik dachowy box o pojemności 340 lub 460 l daje się łatwo zamontować. 

Bagażnik wykonany z wysokiej jakości tworzywa jest zamykany na zamek, a system szybkiego mocowania 

ułatwia jego montaż na belkach bagażnika dachowego. Specjalny system umożliwia otwieranie z obu stron, 

a dzięki dużemu kątowi otwarcia układanie i wyjmowanie bagażu jest znacznie łatwiejsze. O



09
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wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

09   Dywaniki welurowe Premium wykonane są z wytrzymałego weluru i idealnie 

pasują do up!. Zdobi je podwójna lamówka i napis „up!”. O

10   Dywaniki tekstylne Optimat łączą właściwości dywaników gumowych 

z elegancją dywaników tekstylnych. Wyprofilowana krawędź ogranicza 

rozprzestrzenianie się brudu i wilgoci, a system mocowania przednich dywaników 

zapobiega ich przesuwaniu. Dywaniki zdobi logo up!. O

11   Czarne dywaniki gumowe Premium są idealnie dopasowane do kształtu 

podłogi, wytrzymałe i łatwe do pielęgnacji. Zintegrowany system mocowania 

zapobiega przemieszczaniu się przednich dywaników. O

12

13

14

15

2

14   Indywidualny wygląd i ochronę zapewniają listwy progowe ze stali 

nierdzewnej z logo up!. O

15   Wytrzymała folia w kolorze czarno-srebrnym chroni lakier na progach 

w obrębie drzwi przed zadrapaniami. Ten funkcjonalny detal sprawi, 

że wsiadanie do samochodu będzie sprawiało przyjemność. O

up! – Oryginalne akcesoria Volkswagen®

12-13   Mata bagażnika jest dokładnie dopasowana do jego konturów, a przeźroczysta folia na górną krawędź 

zderzaka chroni powłokę lakierowaną przed uszkodzeniem przy wkładaniu i wyjmowaniu bagażu. O
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18

19

20

21

16   Komfort może być praktyczny: środkowy 

podłokietnik ze schowkiem pozwala wygodnie 

oprzeć się i schować wszystko, co warto mieć 

pod ręką podczas podróży. O

17   Z przenośnym zestawem samochodowym 

do espresso swoją ulubioną kawę możesz mieć 

zawsze przy sobie. Wystarczy podłączyć ekspres 

do gniazdka 12 V i przygotować pyszne espresso. 

Zestaw obejmuje dwie nietłukące się filiżanki 

do espresso, serwetkę, 25 saszetek kawy i etui 

do przechowywania. O

18   Bezpieczeństwo dla małych pasażerów: 

foteliki dziecięce dostępne są w wielkościach 

dostosowanych do każdego wieku. Wszystkie 

foteliki są wygodne, łatwe w obsłudze, 

a ich zdejmowane pokrowce przeznaczone są 

do prania w temperaturze 30°C. Antypoślizgowa, 

łatwa do pielęgnacji mata ochronna na siedzenia 

dodatkowo chroni tapicerkę siedziska i oparcia 

siedzenia przed zniszczeniem. Autoryzowany 

Partner Volkswagena chętnie udzieli informacji 

o pełnej ofercie. O

19   Podróżujesz z dziećmi lub ze zwierzętami? 

Osłony przeciwsłoneczne nie tylko chronią 

przed zbyt intensywnym słońcem, lecz służą 

także jako izolacja termiczna. Można je stosować 

przy podniesionych lub opuszczonych szybach. O

20   Małe śmieci łatwo wrzucić do pojemnika 

mocowanego we wnęce na kubek. Dzięki niemu 

w Twoim up! zawsze będzie panował przyjemny 

porządek. O

21   Oryginalna lodówka z funkcją podgrzewania. 

Pojemność ok. 25 l umożliwia transport 

2-litrowych butelek w pozycji stojącej. 

Gwarancja utrzymania stałej temperatury 

dzięki zasilaniu 12 V w samochodzie lub 230 V 

w domu lub hotelu. W zestawie znajduje się także 

zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora 

oraz wymienna pokrywa termoizolacyjna. O

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

22

23 24 25

22   Kosmetyki samochodowe są specjalnie 

przystosowane do pielęgnacji up!, chronią 

i są nieszkodliwe dla środowiska. Każdy produkt 

posiada certyfikat ISO i został sprawdzony 

i zatwierdzony przez centralne laboratorium 

Volkswagena. Więcej informacji o kosmetykach 

udzielają Autoryzowani Partnerzy Volkswagena. O

23   Wytrzymałe etui na kluczyk ze stylowym logo 

up!. Wystarczy nakleić na kluczyk. Etui na kluczyk 

z napisem „Volkswagen” lub motywem Wolfsburga  

sprawi, że kluczyk up! będzie przyjemny w dotyku 

i estetyczny. Dwuczęściowe etui można łatwo 

nałożyć i zdjąć. O

24   Indywidualizacja w najmniejszym nawet detalu: 

cztery nakrętki na wentyle z logo Volkswagena 

chronią zawory przed kurzem, brudem i wilgocią. O

25   Przewód USB Premium umożliwia wygodne 

podłączenie smartfona lub innych urządzeń 

przenośnych do systemu Infotainment samochodu. 

Przewód ma 30 cm długości, wysokiej jakości osłonę 

tekstylną i chromowane metalowe wtyki z logo 

Volkswagena. Dostępny ze złączem z micro USB, 

USB C i Apple Lightning. O

up! – Oryginalne akcesoria Volkswagen®



01

02

03

01 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: black cube¹⁾, ²⁾ M

02 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: pixels red¹⁾, ²⁾ H

03 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: pixels honey yellow¹⁾, ²⁾ H

04 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: pixels neutral¹⁾, ²⁾ H

05 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: pixels wood¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

06 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: pixels savanna gold¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

07 dolna część tablicy rozdzielczej: ceramique; panel na desce rozdzielczej: deep dimension⁴⁾ O

08 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: white cube¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

09 dolna część tablicy rozdzielczej: czarna Titan; panel na desce rozdzielczej: cross¹⁾, ⁵⁾ O

Panele przednie 

 1) Opcja niedostępna dla up! beats.

2) Także z dolną częścią deski rozdzielczej w kolorze ceramique.

3) Tylko z pakietem Design.

4) Tylko dla up! beats.

5) Tylko dla cross up!.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 

nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

Zdjęcie przedstawia up! 66 kW (90 KM) TSI. Zużycie paliwa w l/100 km: 5,5 (w cyklu miejskim)/3,8 (w cyklu pozamiejskim)/4,4 (w cyklu mieszanym). Emisja CO₂ w g/km: 101 (w cyklu mieszanym). Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

wyposażenie standardowe w wersji take up!           wyposażenie standardowe w wersji move up!           wyposażenie standardowe w wersji high up!           wyposażenie dodatkowe           S M H  O 

04 07

05 08

06 09
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Silniki
Silniki benzynowe 1.0 44 kW (60 KM)

Zużycie paliwa, l/100 km1)

manualna skrzynia biegów: 5-biegowa

cykl mieszany 5,4-5,6

skrzynia biegów ASG:

cykl mieszany –

Emisja CO₂, cykl mieszany, g/km1)

manualna skrzynia biegów: 122-127

skrzynia biegów ASG: –

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.

 

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 

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-środowiska/recykling-samochodów.

 

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.1) Dane na podstawie świadectw homologacji typu.



01

02

Lakiery

01 biały lakier uniwersalny B4 S

02 biały Pure lakier uniwersalny 0Q O

03 niebieski Teal lakier uniwersalny B2 O

04 czerwony lakier uniwersalny G2 O

05 złoty Savanna lakier metalik 8F O

06 żółty Honey lakier metalik G8 O

07 niebieski Costa lakier metalik 3K O

08 ciemny srebrny lakier metalik K5 O

09 czarny lakier perłowy 2T O

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 
nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

01   biały lakier uniwersalny B4
02   biały Pure lakier uniwersalny 0Q
03   niebieski Teal lakier uniwersalny B2
04   czerwony lakier uniwersalny G2
05   żółty Honey lakier metalik G8
06   niebieski Costa lakier metalik 3K
07   ciemny srebrny lakier metalik K5
08   czarny lakier perłowy 2T

S

O

O

O

O

O

O

O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru.

03

04

0 0
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01 02

03

Obręcze kół

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe O

Zdjęcie przedstawia up! 66 kW (90 KM) TSI. Zużycie paliwa w l/100 km: 5,5 (w cyklu miejskim)/3,8 (w cyklu pozamiejskim)/4,4 (w cyklu mieszanym). Emisja CO₂ w g/km: 101 (w cyklu mieszanym). Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

01 14-calowe obręcze stalowe z pełnymi kołpakami¹⁾, ²⁾ S

02 14-calowe obręcze stalowe z pełnymi kołpakami¹⁾, ²⁾ M O

03 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Radial²⁾ H

04 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Fortaleza¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

05 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Triangle Black⁴⁾ O

06 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La Boca White²⁾, ⁵⁾ O

07 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La BocBlack¹⁾, ²⁾ O

08 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La BocHot Orange¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ O

09 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kalamata¹⁾, ⁷⁾ O

10 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Polygon⁸⁾, ⁹⁾, ¹⁰⁾ O

11 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Polygon Fortana Red¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ O

12 17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Polygon Sandstrm Yellow¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ O

 1) Opcja niedostępna dla up! beats.

 2) Opcja niedostępna dla cross up!.

 3) Tylko dla move up!.

 4) Tylko dla R-Line.

 5) Wyposażenie dodatkowe dla up! beats, z czerwoną osłoną piasty.

 6) Tylko z pakietem Kolor.

 7) Tylko dla cross up!.

 8) Tylko dla high up!.

 9) Tylko dla R-Line w połączeniu z pakietem Czerń Polygon.

10) Dostępne także w kolorze czarnym.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 

nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy kół.

Nasze samochody wyposażone są seryjnie w opony letnie. 

1) Opcja niedostępna dla up! beats.

2) Opcja niedostępna dla cross up!.

3) Tylko dla move up!.

4) Wyposażenie dodatkowe dla up! beats, z czerwoną osłoną piasty.

5) Tylko z pakietem Kolor.

6) Tylko dla cross up!.

01 14-calowe obręcze stalowe z pełnymi kołpakami¹⁾

02 14-calowe obręcze stalowe z pełnymi kołpakami¹⁾

03 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Radial
04 15-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Fortaleza¹⁾, ³⁾

05 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La Boca White⁴⁾

06 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La Boca Black¹⁾

07 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich La Boca Hot Orange¹⁾, ⁵⁾

08 16-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Kalamata¹⁾

 

S

M O

H

O

O

O

O

O

01

02

1) Opcja niedostępna dla up! beats. 

2) Tylko dla move up! 

3) Wyposażenie dodatkowe dla up! beats z czerwoną osłoną piasty. 

4) tylko z pakietem Kolor.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 

gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy obręczy.

Nasze samochody są seryjnie wyposażone w opony letnie.

04

06

08 10

12

07

05
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Tapicerki

01 tkanina lane antracytowa JM S

02 tkanina fusion szara KB + KQ M O

03 tkanina fusion petrol KH + KP M O

04 tkanina beam szara, krawędź w kolorze kwarcowym EB + EG H O

05 tkanina beam czerwona, krawędź w kolorze ceramique EC + EH H O

06 tkanina beam szara, krawędź w kolorze żółtym Honey EE + EI H O

07 mikrofibra ArtVelours Savanna HP + HQ O

08 tkanina beats 85¹⁾ O

09 tkanina cross, krawędź w kolorze Habanero Orange JC O

10 tkanina cross, krawędź w kolorze kwarcowym JO O

 1)  Tylko dla up! beats.

2)  Tylko dla cross up!.

Ilustracje przedstawione w tym katalogu nie są wiernym odzwierciedleniem naturalnych kolorów, gdyż farba drukarska 

nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy tapicerki.

wyposażenie standardowe w wersji take up! S wyposażenie standardowe w wersji move up! M wyposażenie standardowe w wersji high up! H wyposażenie dodatkowe Owyposażenie standardowe w wersji take up!           wyposażenie standardowe w wersji move up!           wyposażenie standardowe w wersji high up!           wyposażenie dodatkowe           wyposażenie niedostępne           S M H  O N 

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału, 
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych. 

N

N

N

41up! – tapicerki i serwis

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

• 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

Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie 

nowego samochodu.

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% 

ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami napraw 

nawet przez 3 lata po upływie 2-letniej gwarancji 

Volkswagena.

Autoryzowany Serwis Volkswagena. Volkswagen 

posiada 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.

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.

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 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 up! posiada 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.

Odkryj 
motoryzacyjny
świat Volkswagena
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up!
815.1196.52.11 · Wydrukowano w Polsce 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek · Wydanie: lipiec 2018

www.volkswagen.pl

Autoryzowany Serwis Volkswagena

Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostały częściowo uzupełnione 

o elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą. Wszystkie informacje 

na temat wersji wyposażenia oraz dane techniczne odpowiadają informacjom dostępnym 

w czasie składania materiału do druku. Informacji o różnicach zależnych od rynku 

sprzedaży chętnie udzieli najbliższy Autoryzowany Serwis Volkswagena. Zastrzega się 

prawo do wprowadzania zmian i do pomyłek. Symbole BlueMotion®, DSG® i TSI® 

są w Niemczech oraz innych krajach zarejestrowanym znakiem handlowym 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. Volkswagen zapewnia odbiór i recykling 

starych pojazdów. W ten sposób wszystkie Volkswageny są przyjazne dla środowiska 

i po spełnieniu wymagań prawnych mogą zostać oddane bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. Informacje zawarte w niniejszym katalogu obowiązują do odwołania.

Autoryzowany Serwis Volkswagena

up!
815.1196.52.11  ·  Wydrukowano w Polsce
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek  ·  Wydanie: luty 2019
www.volkswagen.pl  

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.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane  

w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do druku.

 

Symbole DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® i TSI® są w Niemczech oraz innych krajach 

zarejestrowanym znakiem handlowym 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.

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 (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.

 

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.
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