Ceník,
technická data a rozměry modelu

up!

Ceník
Linie

Zdvihový objem (l)

Převodovka

Výkon kW (k)

Objednací kód

Cena s DPH

up!

1,0 MPI

Manuální 5 st.

48/65

1233BV02

323 900

GTI

1,0 TSI

Manuální 6 st.

85/115

1239TX02

458 900

DSG - 6stupňová nebo 7stupňová automatická převodovka s dvojitou spojkou s možností manuálního řazení.
4Motion - pohon všech kol. BMT - motor se sníženou spotřebou. *Spotřeba v kg/100 km. Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se
obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Sériová výbava
up!

up!

GTI navíc oproti výbavě up!

– 14" ocelová kola Steel 5 J x 14 pneumatiky 175/65 R14

– Posilovač řízení elektromechanický

– 2 opěrky hlavy vzadu výškově nastaveitelné

– Potahy sedadel v látce design "fusion"

– Nárazník ve sportovním designu chromovaný rámeček předních
mlhových světlometů

– 2 reproduktory

– Přihrádka u spolujezdce s víkem

– Potahy sedadel v látce - design Clark

– 3dveřová karoserie

– Přístrojová deska Black cube

– Přístrojová deska "pixels red"

– 3 tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

– Rádio Composition Phone

– Sportovní podvozek snížený

– Automatická klimatizace Climatronic antialergenní filtr

– Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

– Vnější zpětná zrcátka černě lakovaná

– Automatický spínač světlometů Coming/Leaving home dešťový
senzor

– Start-Stop systém rekuperace kinetické energie při brždění

– Vnějši zpětná zrcátka el. nastavitelná vyhřívaná

– Telefonní rozhraní bluetooth

– Bez označení motoru na víku zavazadlového prostoru

– Tepelně izolující tónovaná skla v zeleném odstínu postranní a
zadní skla odpadají boční zatmavená skla

– Zatmavená zadní okna boční zadní okna okno pátých dveří 65%
absorpce světla

– Bubnové brzdy vzadu
– Centrální zamykání s dálkovým ovládáním bez funkce SAFELOCK
(bezpečnostní pojistka)

– Textilní koberečky vpředu a vzadu

– Čalounění stropu ve světle šedé barvě

– USB-A port 1x

– Čelní airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u
spolujezdce

– Varování nezapnutých bezpečnostních pásů akustické i grafické
pro přední i zadní pásy

– Digitální radiopřijímač (DAB+) rozšíření rádia o příjem digitálního
vysílání závislý na síle signálu v daném místě

– Vnější zpětná zrcátka manuálně nastavitelná zevnitř

– Elektrické ovládání oken vpředu
– Elektronický stabilizační systém ESP ABS, EBD, ASR a EDTC
asistent pro rozjezd do kopce
– Halogenové přední světlomety s odděleným LED denním
svícením
– Hlavové airbagy vpředu a vzadu boční airbagy vpředu
– Chromové lemování větracích otvorů ovládacích prvků pro rádio
a klimatizaci
– Jednotónový klakson
– Koncové mlhové světlo
– Kotoučové brzdy vpředu
– Kryt zavazadlového prostoru
– Lane Assist systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
– Make-up zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
– Maps and more dock smartphone rozhraní s možností USB
nabíjení držák na smartphone (velikost displeje až 14 cm, 5,5")
– Nárazníky v barvě vozu
– Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
– Palubní počítač Plus
– Plastové madlo ruční brzdy

– Tire mobility set 12V kompresor lepící hmota odpadá rezerva

– Zimní paket vyhřívání předních sedadel vnější zpětná zrcátka
elektricky nastavitelná a vyhřívaná přední mlhová světla
přisvětlování zatáček

– Vnější zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu
– Volant 3ramenný nastavitelný výškově a podélně
– Vyjímatelná podlaha zavazadl. prostoru nastavitelná na 2 výšky
– Výstražný trojúhelník
– Zadní 2místné sedadlo nedělené opěradlo asymetricky dělené a
sklopné

GTI navíc oproti výbavě up!
– 15" kotoučové brzdy vpředu
– 17" kola z lehké slitiny Brands Hatch černé broušené provedení
17 x 6,5 J pneumatiky 195/40 R17
– 6 reproduktorů
– Ambientní osvětlení
– Čalounění stropu v černé barvě
– Hlavice řadicí páky v kůži
– Koberečky vpředu i vzadu
– Lišty nástupních prahů s nápisem GTI
– Madlo ruční brzdy v kůži
– Mlhové světlomety
– Multifunkční volant sportovní v kůži
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Příplatková výbava
up!

GTI

Cena v Kč
vč. 21% DPH

○

−

24 300

○

○

2 600

○

−

10 600

Asistenční systémy a funkčnost
Paket Asistenti
PSA

○

○

12 100

Multimédia a navigace
8RL
6 reproduktorů

○

−

3 200

Soundsystem beats®

−

○

12 500

Kola a podvozky
15" kola z lehké slitiny Fortaleza
PJC

○

−

19 400

○

−

2 800

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
EA5

○

○

3 800

Servisní balíčky
Service - 5 let / 60 000 km
$9A
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček

○

○

23 700

○

○

32 000

○

−

9 100

Kód

Výbava

Designové pakety
Black paket s 16" koly z lehké slitiny
PDB
16" kola z lehké slitiny La boca; v černém provedení; 6 J x 16; pneumatiky 185/50 R16; bezpečnostní šrouby; střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě;
boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené 65% absorpce světla

Vnitřní výbava
3L3
Přední sedadla výškově nastavitelná
WW1

Zimní paket
vyhřívání předních sedadel; vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná; přední mlhová světla; přisvětlování zatáček

zadní kamera; parkovací systém Parkpilot (zvuková signalizace vzdálenosti překážek směrem dozadu); tempomat

9VG

5,5 J x 15; pneumatiky 185/55 R 15; bezpečnostní šrouby

PRA

Rezervní kolo dojezdové ocelové 5 J x 14
pro 14", 15", 16", 17" kola; pro vozy se Start-Stop systémem; sada nářadí a zvedák vozu

podle toho, která situace nastane dříve

(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

Service Plus - 5 let / 60 000 km
$9M

Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Service a dále náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla. Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozidla:; Výměna stírátek; Spojka (běžné opotřebení spojky); Brzdové destičky a brzdové
kotouče; Výměna rozvodového řemenu; Výměna baterie; Odpružení a tlumení; Výfukový a palivový systém; Poloosy, řemeny; Systém chlazení; Drobný pomocný
materiál; Doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly; Dezinfekci a případné doplnění klimatizace; Kontrolu vozidla před STK

Design interiéru/Vnitřní výbava
Multifunkční volant v kůži
PU2

hlava řadicí páky v kůži; ruční brzda v kůži s chromovaným tlačítkem
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Příplatková výbava

Design exteriéru/Vnější výbava
5dveřové provedení
W4B

zcela sklopné přední sedadlo spolujezdce

W4D

5dveřové provedení
nesklopné přední sedadlo spolujezdce; výškově nastavitelná přední sedadla

Cena v Kč
vč. 21% DPH

GTI

Výbava

up!

Kód

○

−

13 600

○

○

14 400
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Technická data
Zdvihový objem (ccm)
Počet válců

1,0 MPI

1,0 TSI

999

999

3

3

48 (65)

85 (115)

Pohon

Přední pohon

Přední pohon

Převodovka

Manuální 5 st.

Manuální 6 st.

163

196

Benzin

Benzin

Kombinovaná spotřeba (WLTP)

5 l/100km

5.5 l/100km

Kombinovaná hodnota emise CO2 (WLTP)

114 g/km

124 g/km

Emisní norma

EU6

EU6

Délka

3600

3600

Šířka

1643

1643

Výška

1484

1472

Rozvor

2410

2412

Celková přípustná hmotnost

1330

1380

Výkon (kW / k)

Max. rychlost
Palivo

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
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251 (eco up! 213)

959

cca 9,8

