De up!
Brochure

Net zo eigenzinnig als jij:
de up!
De up! kun je helemaal op jouw persoonlijke stijl afstemmen.
Het dak en de buitenspiegels zijn optioneel in zwart uitgevoerd, kies hier
jouw favoriete lichtmetalen velgen bij. Samen met de standaard LED
dagrijverlichting en de in de buitenspiegels geïntegreerde knipperlichten,
geven deze details de up! een eigenzinnige uitstraling.

01 Het design van de achterlichten is volledig in
harmonie met het kleurrijke uiterlijk. S

02 De up! overtuigt iedereen. De eerste indruk is al goed, maar wie verder
kijkt is verrast door de ruimte en het comfort voor maximaal vier personen.
En de standaard smartphone-integratie maakt de up! nog comfortabeler.
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Standaard voor up!

S

Standaard voor R-Line!
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De up! - Exterieur en interieur
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De up! - Exterieur en interieur
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01

Altijd op de hoogte. En er middenin
De up! scoort met het ruime interieur, het verbluffende design én met zijn moderne
interactiemogelijkheden. Met de standaard Smartphone integratie 'Maps + More Dock' wordt
jouw smartphone bijvoorbeeld in een handomdraai je persoonlijke reisleider voor de dag.
Installeer de Volkswagen-app 'Maps + More', plaats de telefoon in de speciale houder en de
up! is er klaar voor!

De up! - Interactiviteit en multimedia
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01 De Volkswagen-app 'Maps + More' voor Android of iOS brengt je overal naartoe. Het geïntegreerde TomTomnavigatiesysteem wijst de weg, in 2D of 3D. Ook in het buitenland offline beschikbaar. En als er file op de route
is, loodst het systeem je daar moeiteloos omheen.
02 – 08 De Volkswagen-app 'Maps + More' is een multi-talent waarmee je alles in de gaten houdt. Koppel je
jouw telefoon via Bluetooth aan het systeem in de up!, dan heb je altijd toegang tot jouw telefoonboek en
jouw eigen muziek. Supersnel en eenvoudig. Maar ook voertuiggegevens zijn binnen handbereik. Het actuele
brandstofverbruik én advies om energie te besparen door middel van de Think Blue Trainer zijn onmiddellijk
beschikbaar. Eén app met talloze functies.

De up! - Interactiviteit en multimedia
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Lakken
01

03

01 Teal Blue Unilak B2 S
02 Kings Red Metallic P8 MU
03 Red Unilak G2 MU
04 Pure White Unilak 0Q MU
05 Dark Silver Metallic lak K5 MU
06 Costa Azul Metallic lak 3K MU
07 Black Pearl Pareleffect lak 2T MU
08 Silicium Grey Metallic lak 3M MU

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen
niet exact weergeven hoe de lak er in werkelijkheid uitziet.
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Velgen

01

02

01 14 inch stalen velgen met dichte wieldoppen M
02 15 inch lichtmetalen velgen fortaleza, wit middendeksel MU
03 16 inch lichtmetalen velgen triangle black, zwart middendeksel
04 17 inch lichtmetalen velgen polygon MU

MU

Onze voertuigen zijn standaard uitgerust met zomerbanden. Het is verstandig om bij ijzel,
vorst of sneeuw jouw auto van winterbanden te voorzien. De Volkswagen-dealer helpt je graag verder.
In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie
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De up! - Velgen en stoelbekleding
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Stoelbekleding

01 Stoelbekleding fusion donkergrijs KB + KQ

S

Afwijkingen voorbehouden. Drukinkt en beeldschermkleuren kunnen niet exact weergeven hoe de bekleding
er in werkelijkheid uitziet. De modellen zijn basisstoelvormen. Er zijn varianten beschikbaar.
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De up! - Velgen en stoelbekleding
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Alles voor jouw up!
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

De up! - Accessoires
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Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

01

€ 859

01 15 inch lichtmetalen zomerset, Waffle. De Volkswagen Waffle 15 inch
lichtmetalen velgen hebben een sportief design en zijn voorzien van Continental
zomerbanden 185/55 R15. De genoemde prijs is inclusief 14 inch staal retour (ongebruikt).
Niet geschikt voor e-up!.
Art.nr. 1S0073725B 8Z8
02 17 inch lichtmetalen zomerset, Polygon. De Volkswagen Polygon 17 inch lichtmetalen
velgen zijn uitgevoerd met een gepolijst oppervlak en voorzien van Continental
zomerbanden 195/40 R17. De genoemde prijs is inclusief 14 inch staal retour (ongebruikt).
Niet geschikt voor e-up!.
Art.nr. 1S0CON497 FZZ
03 14 inch lichtmetalen winterset, Corvara. De Volkswagen Corvara 14 inch lichtmetalen
winterset is voorzien van Continental winterbanden 165/70 R14. Ook geschikt voor
sneeuwkettingen. Niet geschikt voor up! GTI.
Art.nr. 1S0C5N494B 8Z8
04 15 inch lichtmetalen winterset, Merano. De Volkswagen Merano 15 inch lichtmetalen
winterset is voorzien van Continental winterbanden 185/55 R15. Ook geschikt voor
sneeuwkettingen. Niet geschikt voor e-up! en cross up!.
Art.nr. 1S0C5N495A 8Z8

02

€ 1.505

03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 995

04

€ 1.195

De up! - Accessoires
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Voor
€ 49,95
Achter
€ 49,95

05 Rubberen mattenset. Deze rubberen mattenset
beschermt je Up! tijdens de herfst en wintermaanden.
De matten zijn van duurzaam materiaal gemaakt en zorgen voor een perfecte bescherming voor de bekleding.
Art.nr voor: 1S1061501 041
Art.nr achter: 1S0061511 041

08 Instaplijsten. Bescherming met een luxe
uitstraling. Betreft alleen de voorportieren.
Art.nr. 1S4071303

07
06 Instapfolie. De zwarte folie met chroomstrip
biedt bescherming voor de voor- en achterportieren.
Art.nr. 1S4071310

€ 59

07 Kofferbakmat. Optimale bescherming tegen
vocht en vuil door de opstaande rand.
Vaste kofferbakbodem Art.nr. 1S0061160
Variabele kofferbakbodem Art.nr. 1S0061160A

06

€ 189

08

€ 199

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.
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€ 189

10

€ 249

11

€ 159

13

Vanaf
€ 999

09 Armsteun. Comfortabel rijden en uitgerust aankomen op je eindbestemming. Kleur: zwart.
Art.nr. ZB 1S0926 005
10

Allesdragers. De ideale basis voor het meenemen van extra bagage. Art.nr. 1S4071126

11 Fietshouder op allesdragers. De drager heeft een aerodynamisch gevormd profiel en is
gemakkelijk te monteren op de allesdragers. Art.nr. 000071128F
12 Bagagebox. Kwalitatief hoogwaardige afsluitbare bagagebox. Inhoud 340L in matzwarte kleur.
Art.nr. 000071200
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€ 269

13 Eco-lederen interieur. Stijlvol interieur met alle
goede eigenschappen van echt leder. Daarnaast zijn
er diverse afwerkingsmogelijkheden tegen meerprijs
mogelijk. Vraag ernaar bij je Volkswagen dealer.

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl
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De up!

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou
gewenste voertuig.
Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen,
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op
de stand van zaken ten tijde van de uitgave. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Artikelnummer: 1VWBRUP22
Uitgave: Juli 2022
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.nl

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

4 Jaar Garantie
De standaard 2 jaar Volkswagen fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar Volkswagen Extra Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op
nieuwe Volkswagen modellen die door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf
de datum van eerste tenaamstelling op het kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het aantal gereden kilometers.
Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door de fabriek
voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij elke Volkswagen Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden
laten uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

