e-up! FL - cennik
Rok modelowy 2017, rok produkcji 2017

Ceny PLN z VAT
Elektryczny 82 KM (60 kW) 1 bieg

Obowiązuje od: 10.03.2017 r. do odwołania

115 190
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e-up! FL - cennik
Wyposażenie standardowe
Zewnętrzne
Nadwozie , 4 miejscowe
Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
Nadwozie, 5 drzwiowe, okna z tyłu uchylane
Napis e-up! na drzwiach
Reflektory główne, halogenowe i kierunkowskazy, we wspólnej obudowie z elementami chromowanymi
Szyby tylne, przyciemniane
Światła do jazdy dziennej LED

Wewnętrzne
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Fotel kierowcy i pasażera, podgrzewany
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Kanapa tylna - oparcie składane asymetrycznie (60:40), podwójna podłoga bagażnika
Kierownica 3 ramienna obszyta skórą z elementami lakierowanymi w kolorze czarnym
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą
- gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Klamki drzwi wewnątrz, chromowane
Listwy progowe z napisem e-up!, chromowane
Obramowania wylotów wentylacji chromowane
Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem po stronie kierowcy i pasażera
Oświetlenie ambiente - niebieskie
Panel na desce rozdzielczej "Shark skin"
Tapicerka foteli "Beam"

Bezpieczeństwo
ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EBV, MSR i asystentem podjazdu
Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera (deaktywacja w serwisie)
Hamulce tarczowe z przodu, wentylowane
Poduszki powietrzne boczne z przodu, o zwiększonej pojemności chroniące także głowę (Typu Thorax)
Poduszki powietrzne przednie, dla kierowcy i pasażera
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobiliser)

Elektryczne i funkcjonalne
Centralny zamek, zdalnie sterowany
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu - funkcja automatycznego włączania świateł oraz funkcja Coming / Leaving Home
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC
Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic"
Komputer pokładowy
Lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane, po stronie kierowcy asferyczne
System awaryjnego hamowania
System Car-net e-Remote (bezpłatnie przez 1 rok)
System radiowy Composition Phone, 2 głośniki, Bluetooth
Szyba przednia, podgrzewana
Szyby elektrycznie sterowane z przodu
Uchwyt do smartfona + aplikacja maps+more
Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne

Koła i opony
Obręcze ze stopu metali lekkich "Blade 5Jx15
Opony 165/55 R 15 o obniżonym oporze toczenia
Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
Zestaw naprawczy
Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od: 10.03.2017 r. do odwołania
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e-up! FL - cennik
Wyposażenie dodatkowe
Zewnętrzne
Panoramiczny dach szklany, elektrycznie otwierany

3 070

Wewnętrzne
Fotel pasażera z regulacją wysokości

350

Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna, obszyta skórą

660

Elektryczne i funkcjonalne
E-Sound - zewnętrzny modulator dźwięku
Gniazdo do szybkiego ładowania CCS - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym

620
2 330

Kabel do ładowania prądem zmiennym ze stacji ładującej

400

Sound Plus - 6 głośników

360

System "Rear Assist" - kamera cofania

830

Pakiety
Pakiet "Drogowy"
- "Park Pilot" - czujniki parkowania z tyłu
- tempomat
- deaktywacja poduszki powietrznej pasażera (przycisk)

1 620

Lakiery
lakier metaliczny

1 660

lakier perłowy

1 660

lakier specjalny biały "Pure"

660

Wnętrza
Tapicerka foteli "Grid"

0

Program przedłużonej opieki serwisowej "Volkswagen Safe+"
Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 30000 km

300

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny przebieg 60000 km

650

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 80000 km

890

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 24 miesiące; maksymalny przebieg 120000 km

1 390

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 100000 km

2 000

Volkswagen Safe+
- dodatkowe 36 miesięcy; maksymalny przebieg 150000 km

2 950

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania 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 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.
Nota prawna
Cennik zawiera sugerowane ceny brutto, dostępne u autoryzowanych Partnerów VW. Uwzgledniają one koszty transportu oraz wydania samochodu. Cennik nie stanowi oferty handlowej. Ze względu
na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych w cenniku. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi
elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej.

Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od: 10.03.2017 r. do odwołania
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