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e-up! FL - cennik
Rok modelowy 2019, rok produkcji 2019

Ceny PLN z VAT

Elektryczny 82 KM (60 kW) 1 stopniowa 101 790  



Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
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e-up! FL - cennik  
Wyposażenie standardowe
Zewnętrzne
Nadwozie , 4 miejscowe

Lusterka zewnętrzne i klamki drzwi lakierowane w kolorze czarnym

Nadwozie, 5 drzwiowe, okna z tyłu uchylane

Napis e-up! na drzwiach

Reflektory główne, halogenowe i kierunkowskazy, we wspólnej obudowie z elementami chromowanymi

Światła do jazdy dziennej LED

Wewnętrzne
Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Kanapa tylna - oparcie składane asymetrycznie (60:40), podwójna podłoga bagażnika

Obramowania wylotów wentylacji chromowane

Tapicerka foteli "Fusion grey"

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

Poduszki powietrzne przednie, dla kierowcy i pasażera

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

Elektryczne i funkcjonalne
Centralny zamek, zdalnie sterowany

Kabel do ładowania z gniazdka domowego

Gniazdo w aucie do ładowania prądem zmiennym AC

Klimatyzacja z regulacją automatyczną "Climatronic"

Komputer pokładowy

System Car-net e-Remote (bezpłatnie przez 1 rok)

Przygotowanie do radia 2 głośniki

Szyby elektrycznie sterowane z przodu

Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne

Koła i opony
Obręcze stalowe 5Jx14
Opony 165/70 R 14

Zestaw naprawczy



Wyposażenie: standardowe (S), dostępne za dopłatą (O), niedostępne (-)
Obowiązuje od 01.01.2019 do odwołania 3

e-up! FL - cennik  
Wyposażenie dodatkowe
Zewnętrzne
Panoramiczny dach szklany, elektrycznie otwierany  3 200

Wewnętrzne
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu  260

Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą  1 310

Elektryczne i funkcjonalne
E-Sound - zewnętrzny modulator dźwięku  610

Gniazdo do szybkiego ładowania CCS Wallbox - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym  2 430

Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej  420

System radiowy Composition  1 450

System radiowy Composition Phone  1 970

Tuner cyfrowy DAB+  720

Pakiety
Pakiet Bagażnik
- siatka w bagażniku
- podwójna podłoga bagażnika

 300

Pakiet Design - wewnętrzny
- oświetlenie ambiente - niebieskie
- panel na desce rozdzielczej "Shark skin"
- klamki drzwi wewnątrz, chromowane
- listwy progowe z napisem e-up!, chromowane

 920

Pakiet Design - zewnętrzny
- lusterka i klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- obręcze ze stopu metali lekkich "Blade� 5Jx15
- opony 165/65 R15, o obniżonym oporze toczenia
- przyciemniane szyby

 2 370

Pakiet Drogowy - dla pakietu e-load up!
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu - funkcja automatycznego włączania świateł oraz funkcja Coming / Leaving Home
- system awaryjnego hamowania
- deaktywacja poduszki powietrznej pasażera (za pomocą przycisku)

 900

Pakiet Drogowy
- czujnik deszczu
- czujnik zmierzchu - funkcja automatycznego włączania świateł oraz funkcja Coming / Leaving Home
- system awaryjnego hamowania
- deaktywacja poduszki powietrznej pasażera (za pomocą przycisku)

 1 370

Pakiet e-load up!
- auto z homologacją ciężarową
- brak drugiego rzędu siedzeń
- kratka oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej
- napis e-load up na klapie bagażnika
- brak podwójnej podłogi bagażnika
- uchyty do mocowania ładunku w bagażniku
- brak oświetlenia w bagażniku
- fotele przednie, podgrzewane
- przednia szyba podgrzewana
- czujnik deszczu
- system awaryjnego hamowania

 3 800

Pakiet Infotainment - dla pakietu Komfort
- system radiowy Composition Phone
- gniazdo USB
- instalacją telefoniczną (Bluetooth)
- stacja dokująca "Maps + More"
- system Sound Plus - 6 głośników
- tuner cyfrowy DAB+

 1 570

Pakiet Infotainment dla e-load up! - dla pakietu Komfort
- system radiowy Composition Phone
- gniazdo USB
- instalacją telefoniczną (Bluetooth)
- stacja dokująca "Maps + More"
- tuner cyfrowy DAB+

 1 250

Pakiet Infotainment dla e-load up!
- system radiowy Composition Phone
- gniazdo USB
- instalacją telefoniczną (Bluetooth)
- stacja dokująca "Maps + More"
- tuner cyfrowy DAB+

 2 710
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Pakiet Infotainment
- system radiowy Composition Phone
- gniazdo USB
- instalacją telefoniczną (Bluetooth)
- stacja dokująca "Maps + More"
- system Sound Plus - 6 głośników
- tuner cyfrowy DAB+

 2 980

Pakiet Komfort
- system radiowy Composition Phone
- instalacją telefoniczną (Bluetooth)
- tempomat
- System "Park Pilot" - czujniki parkowania z tyłu
- System "Rear Assist" - kamera cofania
- fotel pasażera z regulacją wysokości

 3 840

Pakiet Zimowy - dla pakietu e-load up!
- fotele przednie, podgrzewane
- lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane
- lusterka zewnętrzne i klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- przednia szyba podgrzewana

 460

Pakiet Zimowy
- fotele przednie, podgrzewane
- lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane i podgrzewane
- lusterka zewnętrzne i klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia
- przednia szyba podgrzewana

 1 740

Pakiety Przeglądów Volkswagen
Pakiet przeglądów, 48 miesięcy, max przebieg: 120 000 km  0

Lakiery
lakier metaliczny  1 730

lakier perłowy  1 730

lakier specjalny biały "Pure"  680

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

 990

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

 1 490

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

 2 000

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

 3 000

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 Group Polska Sp. z o.o.
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. Podane ceny obejmują podatek Vat (23 %). 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 cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.

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 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z
2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

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 energii w porównaniu do stosowanej do tej pory metody NEDC.

Zużycie energii zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej od 14,3 kWh/100 km do 14,6 kWh/100 km.

https://www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html

