Cenník Volkswagen up!
Platí od 01.07.2021
Obj. kód
1233*

up!

*BV12 up! 1.0
*CV12 eco up! 1.0 EcoFuel
Obj. kód
1239*

*TX12 up! 1.0 TSI

up! GTI

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW / k

Cenníková
cena

Maxi
Bonus

Akciová cena

benzín

5-st. manuálna

48 / 65

11 440 €

-500 €

10 940 €

CNG / benzín

5-st. manuálna

50 / 68

14 080 €

-500 €

13 580 €

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW / k

Cenníková
cena

Maxi
Bonus

Akciová cena

benzín

6-st. manuálna

85 / 115

16 250 €

-500 €

15 750 €

Bonus platí na nové zákaznícke objednávky do výroby alebo zo skladu iba pre priameho spotrebiteľa v počte jedného vozidla na jednu fyzickú alebo právnickú osobu v
jednom kalendárnom roku. Ponuka platí do 30.9.2021.

Sériová výbava up!
Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou

We Connect Go - zobrazenie informácií o vozidle v telefóne

Kombinované bočné predné a hlavové airbagy vpredu a vzadu
ESC elektronický stabilizačný systém

Komfort

ASR protipreklzový systém

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

ABS brzdy s antiblokovacím systémom

Elektricky ovládané okná vpredu

EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily

Vonkajšie spätné zrkadlá nastaviteľné zvnútra

EDS elektronická uzávierka diferenciálu

Determálne sklá

MSR regulácia krútiaceho momentu

Klimatizácia Climatic s peľovým a prachovým filtrom

Assistent rozjazdu do kopca
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu

Interiér

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,

3-ramenný volant, výškovo nastaviteľný

Indikácia nezapnutia bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca,

Sedadlá v látke Fusion

zvuková a optická, (zadné sedadlá optická)

Easy Entry funkcia

2 hlavové opierky sedadiel vzadu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné

na zadných sedadlách

Chrómové vnútorné kľučky dverí
Výduchy klimatizácie a orámovanie rádia a klimatizácie chrómové

Technika

Dash pad black cube

Imobilizér

Stredová konzola vrátane 1 držiaku na poháre vpredu a 1 vzadu

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS

Slnečné clony vpredu

Elektomechanický posilňovač riadenia

Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia

Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System

Odkladacia schránka pred spolujazdcom uzatvárateľná

Kotúčové brzdy vpredu

Odkladacie priestory a držiak na 1l fľaše vo dverách vpredu
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Dvojitá podlaha batožinového priestoru s meniteľnou výškou dna

Osvetlenie
Halogénové predné svetlomety, LED denné svetlá

(nie EcoFuel)

Komfortné bočné smerovky

Exteriér
Infotainment

Rádio Composition s MP3 prehrávačom, 2x20W, 2 reproduktory
vpredu
USB
Palubný počítač Plus

3-dverová karoséria
Nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Oceľové disky 5Jx14, pneumatiky 175/65 R14, kryt kolies s logom VW
Tire set - lepiaca sada, náradie a trojuholník

Digitálny rádiopríjem DAB+

Sériová výbava up! GTI (rozdiel oproti up!)
Technika
OPF - filter pevných častíc

Sedadlá v látke Clark

Športový podvozok

Vyhrievané predné sedadlá
Čierny strop Titanium

Osvetlenie

Nástupné lišty vpredu GTI

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Textilné koberčeky vpredu a vzadu

Komfort

Exteriér

Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu

Športový predný a zadný nárazník

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,

Spätné zrkadlá v čiernej farbe

na vodičovej strane asferické

Mriežka chladiča s červeno lakovanou lištou a nápisom GTI
Zadný spoiler vo farbe karosérie

Interiér

Červená GTI linka na veku batožinového priestoru

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant GTI

Športová koncovka výfuku

radiaca páka a ručná brzda v koži

Disky z ľahkých zliatin Brands Hatch čierne 6,5J x 17,

Dash pad pixels red

pneumatiky 195/40 R17

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen up! Slovakia

Platí od 01.07.2021
up!

up! GTI
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Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 fortaleza, pneumatiky 185/55 R15
Celoročné pneumatiky 14"

750
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-

Dojazdová oceľová rezerva 5Jx14
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-

120

S

Popis

Obj. kód

Akciový Paket

W15

W20

Technik Paket
- 4-dverová karoséria s výklopnými oknami vzadu, výškovo nastaviteľné predné sedadlá
(predné sedadlá bez Easy Entry)
- textilné koberčeky vpredu a vzadu
- predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km
(W10 pre up! GTI)
Comfort Paket
- Drive Assistance Paket - tempomat, parkovacie senzory vzadu, cúvacia kamera Rear Assist
- Winter Paket - Vyhrievané predné sedadlá, elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane
asferické, hmlové svetlá vpredu
- Light & Vision Paket - Coming Home a Leaving Home funkcia, automatické denné svietenie, dažďový senzor
(W11 pre up! GTI)

Bezpečnosť a asistenčné systémy
PSA
PLA

Drive Assistance Paket - tempomat, parkovacie senzory vzadu, cúvacia kamera Rear Assist
V kombináci s akciovým paketom
Light & Vision Paket - Coming home a Leaving home funkcia, automatické denné svietenie, dažďový senzor
V kombináci s akciovým paketom

Dizajn a volanty
PU2

PDW

PDB

PDK

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda v koži
Dizajn Paket White
- disky z ľahkej zliatiny 6Jx16 la boca white , pneumatiky 185/50 R16
- zatmavené okná od B stĺpika
- dash pad white cube
- kontrastné lakovanie strechy a spätných zrkadiel - biele
(nie pre *CV)
Dizajn Paket Black
- disky z ľahkej zliatiny 6Jx16 la boca black , pneumatiky 185/50 R16
- zatmavené okná od B stĺpika
- dash pad black cube
- kontrastné lakovanie strechy a spätných zrkadiel - čierne
(nie pre *CV)
Dizajn Paket Hot Orange
- disky z ľahkej zliatiny 6Jx16 la boca hot orange , pneumatiky 185/50 R16
- dekor fólia v spodnej častí bočných dverí
- kontrastné lakovanie spätných zrkadiel - oranžové
(len pre *CV)

Klimatizácia
PH5

Automatická klimatizácia Climatronic

Kolesá a podvozky
PJC
H9C
PRA /
PRB

Rádiá a navigačné systémy
8RL

Sound Plus, + 4 reproduktory (2x20W + 2 vpredu, 2 vzadu)

Zimné Pakety
WW1

Winter Paket - Vyhrievané predné sedadlá, elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane
asferické, hmlové svetlá vpredu
V kombináci s akciovým paketom

410

S

0

Ostatné
PTE
9JD
W4D
3L3

Textilné koberčeky vpredu a vzadu
V kombináci s akciovým paketom
Fajčiarsky paket
4-dverová karoséria s výklopnými oknami vzadu (predné sedadlá bez Easy Entry), výškovo nastaviteľné predné
sedadlá
V kombináci s akciovým paketom
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá (nie s W4D)

60
0
30

30

480

480

0
100

0
100

S

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2
EA3
EA5
EA6
EA8
EA9

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km
Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km
Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km
Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km
Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km
V kombináci s akciovým paketom
Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km
V kombináci s akciovým paketom

190
210
390
450
640
0
730
90

Laky
Základný lak
Základný lak za príplatok - 0Q0Q biela pure
Metalizovaný lak
Kontrastné lakovanie strechy (pre up! GTI) - Čierna *2T

0
160
470
150

Platí od 01.07.2021

Volkswagen up!
Kombinácie farieb

INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

Sedadlá látka fusion

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop
béžová - titanium čierna / čierna titanium / čierna / šedá pearl

KB

séria pre move up!

LAKY KAROSÉRIE
Metalické laky

KB

čierna black cube

farba vozidla

farba vozidla

čierna pearl (2T2T)

čierna titan

modrá costa azul (3K3K)

Strecha

červená kings (P8P8)

Spätné zrkadlá

dark strieborná (K5K5)

Dash pad

biela pure (0Q0Q)

Kombinácia s
interiérom

červená uni (G2G2)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni (B2B2)*

Uni laky

x

x

x

x

x

x

x

Design Paket White - kód PDW
INTERIÉR a LAKY KAROSÉRIE

KB

biela white cube

biela candy

biela candy

x

x

-

x

čierna pearl (2TB4)

čierna titan

modrá costa azul (3KB4)

Strecha

Metalické laky

červená kings (P8P8)

Spätné zrkadlá

tungsten strieborná (K5B4)

Dash pad

biela pure (0QB4)

Kombinácia s
interiérom

červená uni (G2B4)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni (B2B4)*

Uni laky

-

x

x

Design Paket Black - kód PDB
INTERIÉR a LAKY KAROSÉRIE

KB

čierna black cube

čierna pearl

čierna pearl

x

x

x

x

čierna pearl (2T2T)

čierna titan

modrá costa azul (3K2T)

Strecha

Metalické laky

červená kings (P8P8)

Spätné zrkadlá

tungsten strieborná (K52T)

Dash pad

biela pure (0Q2T)

Kombinácia s
interiérom

červená uni (G22T)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni (B22T)*

Uni laky

-

x

-

Design Paket Hot Orange - kód PDK
INTERIÉR a LAKY KAROSÉRIE

KB

čierna black cube

oranžová

farba vozidla

-

-

x

x

čierna pearl (2T2T)

čierna titan

modrá costa azul (3K3K)

Strecha

Metalické laky

červená kings (P8P8)

Spätné zrkadlá a
dekór fólia

tungsten strieborná (K5K5)

Dash pad

biela pure (0Q0Q)

Kombinácia s
interiérom

červená uni (G2G2)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni (B2B2)*

Uni laky

-

-

x

Volkswagen up! GTI
Kombinácie farieb

INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

Sedadlá látka Clark
séria up! GTI

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop
čierna - červená / anthracite / čierna / anthracite

XE

LAKY KAROSÉRIE
Metalické laky

čierna uni

farba vozidla

-

x

x

čierna pearl

-

čierna pearl (2T2T)

červená pixels red

modrá costa azul (3K3K)

XE

Strecha

červená kings (P8P8)

Spätné zrkadlá

dark strieborná (K5K5)

Dash pad

biela pure (0Q0Q)

čierna titan

Kombinácia s
interiérom

červená uni (G2G2)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni (B2B2)*

Uni laky

x

-

-

x

-

-

-

G22T 0Q2T K52T

* nie pre TGI
Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách
vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

