
De nieuwe up!



Net zo eigenzinnig als u: 
de nieuwe up! 
De nieuwe up! kunt u helemaal op uw persoonlijke stijl afstemmen.  

Maar hoe hij er ook uit komt te zien, met zijn ontelbare opties geeft  

hij nóg meer kleur aan het leven van alledag. Zo kunt u kiezen uit 

verschillende kleuren voor het dak en de buitenspiegels. En u kunt zelf 

het uiterlijk van de bestickering aan de zijkant en de lichtmetalen velgen 

kiezen. Samen met de standaard meegeleverde led-dagrijverlichting  

en de in de buitenspiegels geïntegreerde knipperlichten, geven deze 

details de nieuwe up! een eigenzinnige uitstraling.

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

02 De nieuwe 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 
het interieur biedt evenveel mogelijkheden voor personalisatie als de buitenkant. 
Dankzij de optionele smartphone-integratie en het optionele multifunctionele 
lederen stuurwiel is de nieuwe up! een echte all rounder.  MU

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.
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03De nieuwe up! – Exterieur en interieur 



Kleurrijk 
is het nieuwe zwart.
De nieuwe up! is niet zomaar een auto - het is úw auto. Met meer dan 

1.000 mogelijke combinaties, kunt u de up! volledig eigen maken. 

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

Neem over de mogelijke combinaties contact op met uw Volkswagen-dealer. 

1) Alleen beschikbaar voor de up! beats.
2)  In zeer warme klimaten verouderd de bestickering sneller, vooral in direct zonlicht.  

Als de bestickering enkele jaren op de auto blijft zitten, kan er ook kleurverschil in de lak ontstaan. 
3) Buitenspiegels zijn ook beschikbaar in de door u gekozen carrosseriekleur. 

Lakken

Buitenspiegels3)

1)

Daklakken

Velgen

Bestickering2)

Dashpads

1)

1)
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Altijd op de hoogte. En er middenin. 
De nieuwe up! scoort met het ruime interieur, het verbluffende design én met zijn moderne 

interactiemogelijkheden. Met de optionele Smartphone integratie 'Maps + More Dock' wordt 

uw smartphone bijvoorbeeld in een handomdraai uw persoonlijke reisleider voor de dag. 

Installeer de Volkswagen-app 'Maps + More', plaats uw telefoon in de speciale houder en de 

nieuwe up! is er klaar voor! 

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01 De Volkswagen-app 'Maps + More' voor Android of iOS brengt u overal naartoe. Het geïntegreerde TomTom-
navigatiesysteem wijst de weg, in 2D of 3D. Ook in het buitenland offline beschikbaar. En als er file op komst 
is, loodst het systeem u daar moeiteloos omheen. 

02 – 08 De Volkswagen-app 'Maps + More' is een multi-talent, waarmee u alles in de gaten houdt. Koppelt u 
uw telefoon via Bluetooth aan het systeem in de nieuwe up!, dan heeft u altijd toegang tot uw telefoonboek 
en uw 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.
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07De nieuwe up! – Interactiviteit en multimedia



Voor elke sound:  
de nieuwe up! beats. 
Dat klinkt méér dan goed: de nieuwe up! beats is een muzikaal wonder. 

Zes luidsprekers, een subwoofer op de plaats van het reservewiel en 

een digitale versterker van 300 Watt zorgen voor het unieke geluid 

van de up! beats. Dynamiek in de auto: iedere rit wordt zo een intense 

muziekervaring. 

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01

01

01 Naast het unieke geluid in de up! beats, valt dit model op door de opvallende en perfect op elkaar 
afgestemde designelementen. Gekleurde buitenspiegels, decoratieve bestickering aan de zijkanten en  
15 inch lichtmetalen velgen met gekleurde elementen maken van de up! beats een blikvanger. Ook is het 
interieur indrukwekkend. Instaplijsten, dashpad, stoelen en gordels zijn allemaal uitgevoerd in de kleuren  
van dit iconische model. Perfect geluid met een ultieme uitstraling.  MU

09De nieuwe up! beats



Gas erop!
De nieuwe eco up! 
De nieuwe eco up! vervuilt het milieu minder. Door de 

efficiënte aardgasaandrijving valt de rekening na het 

tanken aanzienlijk lager uit, maar vermindert ook de 

CO2-uitstoot. Is uw gastank leeg, dan komt u door de 

extra benzinetank altijd op de plaats van bestemming. 

Of bij een tankstation waar u gas kunt bijvullen. Zo 

rijdt u plezierig op gas! 

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in m3/100 km (kg/100 km): bebouwde kom 5,6 (3,7), buiten bebouwde kom 3,9 (2,5), gecombineerd 4,5 (2,9), CO2-emissie in g/km: 82, efficiëntieklasse: A. 

11De nieuwe up! – eco up!



Dashpads

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01 04
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01 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: black cube*  M

02 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: pixels red*  H  MU

03 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: pixels honey yellow*  H  MU

04 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: pixels neutral*  H  MU

05 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: pixels wood*  MU

06 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: pixels savanna*  MU

07 Bedieningspaneel onder: ceramique. Dashpad: deep dimension  MU  Alleen voor de up! beats. 

08 Bedieningspaneel onder: titaanzwart. Dashpad: white cube*  MU  

*Niet voor de up! beats. 

De afbeeldingen op deze pagina’s zijn indicatief. 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

13De nieuwe up! – Dashpads



Lakken

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01 white Unilak B4 S

02 teal blue Unilak B2 S

03 red Unilak G2 S

04 pure white Unilak 0Q S

05 dark silver metallic Metallic lak K5 MU

06 honey yellow metallic Metallic lak G8 MU

07 costa azul metallic Metallic lak 3K MU

08 edelweiss metallic Metallic lak K8 MU

09 habanero orange metallic Metallic lak V9 MU

10 black pearl Pareleffect lak 2T MU

De afbeeldingen op deze pagina’s zijn indicatief. 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. 
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Wielen

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01 14-inch stalen velgen met dichte wieldoppen1) S

02 14-inch stalen velgen met dichte wieldoppen1) M

03 15-inch lichtmetalen velgen radial, wit middendeksel2) H  MU

04 15-inch lichtmetalen velgen spoke, wit middendeksel1) H  MU

05 15-inch lichtmetalen velgen spoke antraciet, wit middendeksel1) MU

06 16-inch lichtmetalen velgen la boca white, wit middendeksel3) MU

07 16-inch lichtmetalen velgen la boca black, zwart middendeksel1) MU

08 16-inch lichtmetalen velgen la boca hot orange, zwart middendeksel1) MU  Alleen met colour pack.

09 16-inch lichtmetalen velgen la boca goldbeige, zwart middendeksel1) MU  Alleen met colour pack. 

10 16-inch lichtmetalen velgen triangle black, zwart middendeksel1) MU

11 17-inch lichtmetalen velgen polygon, zwart middendeksel1) MU

1) Niet beschikbaar voor up! beats.
2) Standaard bij up! beats, met rood of zwart middendeksel.
3) Meeruitvoering bij up! beats, met rood of zwart middendeksel. 

Onze voertuigen zijn standaard uitgerust met zomerbanden. Het is verstandig om bij ijzel,  
vorst of sneeuw uw auto van winterbanden te voorzien. Uw Volkswagen-dealer helpt u graag verder. 
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17De nieuwe up! – Wielen



Stoelbekleding

Standaarduitvoering take up! S    Standaard voor move up! M    Standaard voor high up! H    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1 CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95, efficiëntieklasse: C-B.

01 Stoelbekleding lane antraciet JM S

02 Stoelbekleding fusion donkergrijs KB + KQ M  MU

03 Stoelbekleding fusion blauw KH + KP M  MU

04 Stoelbekleding beam antraciet met rand in quarz EB + EG H  MU

05 Stoelbekleding beam 'red' met rand in ceramique EC + EH H  MU

06 Stoelbekleding beam antraciet met rand in 'honey yellow' EE + EI H  MU

07 Microvlies stoelbekleding ArtVelours savanna HP + HQ MU

08 Stoelbekleding beats lichtgrijs 85 MU  Alleen voor up! beats. 

*Meeruitvoering tegen meerprijs. 
Opgenomen in het leatherette pack Volkswagen Exclusive. 
Is op een later tijdstip beschikbaar. Uw Volkswagen-dealer houdt u op de hoogte. 

De afbeeldingen op deze pagina’s zijn indicatief. 
Kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.
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