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Barve lakov in platišča
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up! beats

42

Sedežne prevleke in storitve

Uresničujemo prihodnost.

Na slikah na naslednjih straneh je prikazana tudi dodatna oprema.

up! – zunanjost

03

Tako individualen
kot vi: up!
Volkswagen up! se prilagodi vašemu osebnemu slogu
in s številnimi možnostmi za uresničitev individualnih
želja obarva vaš vsakdan. Osnovo predstavljajo izvedbe
take up!*, move up! in high up!. Odločite se lahko za dvoali štirivratno izvedbo, izberete svojo najljubšo barvo
za streho, zunanji ogledali in aluminijasta platišča ter
dodate stranske dekorativne folije. Individualni videz
lahko harmonično zaokrožite z opcijskim velikim panoramskim dvižno-pomičnim strešnim oknom in serijskim
popolnoma zastekljenim pokrovom prtljažnika.

* Izvedba take up! ni na voljo za slovenski trg.

up! – zunanjost

05

Veličasten – vse do
najmanjše podrobnosti.
Opremljen, da izstopa: up! je nekaj posebnega. Z opcijskimi detajli, kot
so okrasna letev ali ohišji zunanjih ogledal v kontrastni barvi, je vsako
vozilo preprosto edinstveno. Serijska oprema, kot so npr. dnevne LEDluči in smernika v zunanjih ogledalih, poudarja njegov suvereni značaj.

01 Za brezpogojno impresiven vtis: privlačna žarometa z integriranimi dnevnimi
LED-lučmi poskrbita ne le za sijajen videz modela up!, temveč tudi za več udobja
pri vožnji podnevi. Luči se avtomatsko vključijo pri zagonu motorja. S
02 Kažipot in magnet za oči: smernika v zunanjih ogledalih sta nameščena v
stranskem delu ohišja ogledal, zato bo sprememba smeri odslej še bolj opazna –
in to serijsko. S
03 Značilna ozka mreža hladilnika poudarja športni videz modela up!. Majhen
detajl, velik učinek: okrasna letev poudarja dovršen dizajn. S
04 Privlačnost in funkcionalnost: sprednji meglenki, integrirani v odbijač,
poskrbita za odlično vidljivost in privlačita poglede. H

01 | 02 | 03 | 04

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

up! – zunanjost

07

Vaša nova najljubša
barva: pisana.
Volkswagen up! ni povprečen avto, ampak je ukrojen povsem po vaši
meri. Z več kot 1.000 barvnimi kombinacijami lahko svoje želje uresničite
v celoti. Koliko ljudi lahko trdi, da vozijo avto, ki je 100-odstotno po

8 5 9
1)

Zunanji ogledali

njihovem okusu?

9
Barve lakov

2)

Dashpad

Platišča

2)

7

1)

1)

2
Barve strehe

Dekorativne folije³⁾

1) Samo za up! beats.
2) Samo za cross up!.
3) Na dekorativnih folijah se lahko, zlasti zaradi neposredne izpostavljenosti soncu, v roku od 1 do 3 let pojavijo
sledovi obrabe in staranja. V zelo vročih podnebnih razmerah se to lahko zgodi že po enem letu. Če so dekorativne folije na vozilu dlje časa, se lakirana površina, ki je prekrita z dekorativno folijo, na pogled lahko razlikuje od površine, ki ni prekrita s folijo.
Za možne kombinacije se obrnite na izbranega pooblaščenega Volkswagnovega partnerja.

up! – individualna zasnova

09

Majhen avto,
veliko možnosti.
Več barv, več dizajna, več svobode – s številnimi paketi opreme bo up!
postal vaš sanjski avto. Za move up! in high up! so opcijsko skupno na
voljo trije paketi z različnimi barvnimi kombinacijami: design pack,
colour pack in roof pack.

01 Odločitev je vaša: za move up! in high up! so skupno na voljo trije paketi
design pack. Če želite zunanji ogledali vizualno poudariti, lahko izbirate med
tremi barvami in z izbrano barvo ustrezno uskladite tudi dekorativne folije*.
Za piko na i je v notranjosti vgrajena še ujemajoča se čelna plošča armature
oz. t. i. dashpad. DO
02 Poskrbite za barvitost na cesti: za move up! in high up! so na voljo trije paketi
colour pack. Z barvnima ohišjema zunanjih ogledal, sijočimi aluminijastimi platišči
in kontrastnimi dekorativnimi folijami* bo up! narekoval trende. DO

03

01

Serijska oprema/move up!

02

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

03 S paketom roof pack je up! magnet za oči iz prav
vseh zornih kotov. Poleg barve strehe poglede pritegneta tudi barvno usklajeni zunanji ogledali. Videz
harmonično zaokrožajo zatemnjena stekla (od Bstebričkov naprej). DO

(brez slike) Za up! je na voljo 9 barv lakov.
Ni pomembno, za katerega se boste odločili –
nekaj zagotovo velja: dovršeni postopek lakiranja
z zanesljivo zaščito proti koroziji zagotavlja dolgo
obstojnost. DO

* Na dekorativnih folijah se lahko, zlasti zaradi neposredne izpostavljenosti soncu, v roku od 1 do 3 let pojavijo sledovi obrabe in staranja.
V zelo vročih podnebnih razmerah se to lahko zgodi že po enem letu.
Če so dekorativne folije na vozilu dlje časa, se lakirana površina, ki je
prekrita z dekorativno folijo, na pogled lahko razlikuje od površine, ki
ni prekrita s folijo.

up! – paketi opreme

11

Prostor za udobje in
brezmejno individualnost.
Komfortna zasnova kompaktnega prostora: notranjost modela up!
preseneča z obilico prostora za štiri potnike in ponuja veliko možnosti
za individualno izbiro. Opcijski sistem za integracijo pametnega telefona
in večfunkcijski usnjeni volan potrjujeta, da je novi up! tudi izjemno
funkcionalen. Obenem je poskrbljeno še za dobro ergonomijo, saj so
vsa stikala in vsi prikazi nameščeni tam, kjer jih pričakujete. Rezultat je
nadvse privlačen videz, obenem pa tovrstna zasnova omogoča sproščeno
vožnjo.

up! – notranjost

13

Notranjost.
Notranje vrednote so pomembne in up! jih ima
mnogo. V hipu vas na primer lahko prepriča z izjemno
prostornostjo in različnimi možnostmi uporabe.

04

01 V notranjosti vas pričakujejo udobni sedeži, ki so
opremljeni z integriranimi vzglavniki. Kakovostne
sedežne prevleke v modernem tekstilnem dizajnu
fusion sive barve so nadvse privlačne na pogled,
obenem pa zagotavljajo enkratno udobje. S
02 Prostornina prtljažnika znaša do 251 litrov, ko je
naslonjalo zadnje sedežne klopi v pokončnem položaju.
Pri tem je variabilno prtljažno dno mogoče namestiti
na dve višini – glede na to, ali potrebujete maksimalno
veliko prostora za prtljago ali ravno dno prtljažnika.

05

02

S

03 Prtljažnik lahko dodatno povečate: zadnja sedežna
klop je glede na izbrano opremo zložljiva deljivo ali
v celoti. Pri prevozu večjih ali daljših predmetov pa
lahko naslonjalo sovoznikovega sedeža poklopite
naprej v vodoravni položaj. S

06

04 – 06 Še več svobode pri oblikovanju notranjosti: dashpad je glede na izbrani paket opreme barvno usklajen
s sedežnimi prevlekami in na voljo v 2D- ali 3D-dizajnu. Med posebnosti izvedbe high up! spada tudi serijska
ambientna osvetlitev, s katero armaturna plošča zasije v popolnoma novi luči. DO

03

01

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

up! – notranjost
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03

07

04

08

01

Vedno pri roki. In v središču dogajanja.
Volkswagen up! navdušuje tako s številnimi možnostmi individualne izbire kot tudi z
najsodobnejšo povezljivostjo. Tako lahko na primer vaš pametni telefon s Volkswagnovo
aplikacijo „maps + more“ vključno z nosilcem* in radiom „composition phone“ postane
idealen vodnik na vsakodnevnih poteh.
* Programska oprema in nosilec nista združljiva z vsemi pametnimi telefoni. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen.

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

02

01 – 08 S Volkswagnovo aplikacijo „maps + more“,
ki je na voljo za operacijska sistema Android in iOS,
boste vselej zlahka našli cilj. Ko pametni telefon prek
Bluetooth povezave povežete z opcijskim radijskim
sistemom „composition phone“, lahko vedno dostopate do telefonskega imenika ali celotne glasbene
zbirke pametnega telefona – hitro in enostavno s
funkcijo prepoznavanja pisave. Toda tudi za dostop
do podatkov o vozilu, kot je trenutna poraba goriva,
ali do nasvetov za varčevanje z gorivom, ki jih nudi
priljubljena aplikacija „Think Blue. Trainer.“, zadostuje
že dotik zaslona. Ena aplikacija – nešteto funkcij. DO

05

06

09

up! – povezljivost in multimedija

17

Udobje.
Notranjost nudi optimalno udobje – poleg tega pa tudi opremo, ki izpolni domala
vsako željo. S številnimi asistenčnimi in varnostnimi sistemi, prijetno temperaturo in
individualnimi možnostmi razvedrila je vsaka vožnja z modelom up! popoln užitek.

03

02

01 Pozdrav ob odhodu in prihodu: avtomatski vklop in izklop luči s funkcijo
Leaving Home in mehansko funkcijo Coming Home osvetli okolico vozila, ko se
mu približujete ali se od njega oddaljujete. In poskrbi za dober občutek. S
02 S senzorjem za dež vam tudi slabo vreme ne bo moglo skaliti užitka v vožnji.
Senzor glede na količino padavin avtomatsko uravnava intervale brisanja. Tako se
lahko popolnoma osredotočite na vožnjo – ne glede na vreme. S

01

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

04

03 Z večfunkcijskim usnjenim volanom lahko tudi v modelu up! marsikaj vzamete v svoje roke: med vožnjo
lahko upravljate infotainment sistem, večfunkcijski prikazovalnik in kot opcijo tudi svoj mobilni telefon – ne da
bi pri tem roke odmikali z volana. H DO
04 Opcijska kamera za vzvratno vožnjo Rear View se ob pomiku prestavne ročice v vzvratno prestavo vključi
avtomatsko. Slika kamere je prikazana na 12,7-centimetrskem (5-palčnem) barvnem zaslonu radijskega sistema
„composition phone“ in z dodatnimi pomožnimi linijami močno olajšuje vzvratno parkiranje. DO
05 Za prijetno hladno notranjost poskrbi opcijska klimatska naprava Climatronic, ki temperaturo dovajanega
svežega zraka v najkrajšem možnem času prilagodi nastavljeni temperaturi v notranjosti vozila. DO

05

up! – udobje in infotainment
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Napaja se z zvokom:
up! beats.
Zveni več kot odlično – up! beats razkriva svojo glasbeno plat: šest zvočnikov, globokotonski zvočnik v vdolbini za rezervno kolo in digitalni 8-kanalni
ojačevalnik z močjo 300 W z zvokom dinamično napolnijo celotno potniško
kabino in lahko prav vsako vožnjo spremenijo v posebno glasbeno doživetje.

01

01 + 02 Srce izvedbe up! beats je avdiosistem z
močjo 300 W, ki je bil razvit v sodelovanju z avdiospecialisti iz podjetja BeatsAudioTM. Dva visokotonska
zvočnika v A-stebričkih, dva nizkotonska zvočnika v
sprednjih vratih, dva širokopasovna zvočnika zadaj in
globokotonski zvočnik v vdolbini za rezervno kolo
glasbo reproducirajo v enaki kakovosti, kot je bila
posneta v studiu – s kristalno čistim zvokom in z
energičnimi basi. Serijski nosilec pametnega telefona
poskrbi za predvajanje vaših najljubših pesmi. Posebna izvedba modela up! se poleg sistema BeatsAudio
ponaša z oblikovnimi elementi, ki so medsebojno
barvno usklajeni. Barvni zunanji ogledali, dekorativne

stranske folije* in 15-palčna aluminijasta platišča z
barvnimi elementi poskrbijo, da je up! beats prava
paša za oči. V notranjosti prepričajo vstopne letve,
dashpad, sedeži in varnostni pasovi v barvi oz. z logotipom kultne znamke. Za popoln videz torej ni več
nobenih ovir. DO

* Na dekorativnih folijah se lahko, zlasti zaradi neposredne izpostavljenosti soncu, v roku od 1 do 3 let pojavijo sledovi obrabe in staranja.
V zelo vročih podnebnih razmerah se to lahko zgodi že po enem letu.
Če so dekorativne folije na vozilu dlje časa, se lakirana površina, ki je
prekrita z dekorativno folijo, na pogled lahko razlikuje od površine,
ki ni prekrita s folijo.

02

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

up! – up! beats
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Preklopite na plin:
eco up!
Volkswagen eco up! predstavlja bistveno manjšo
obremenitev za okolje. Učinkoviti plinski pogon pri
poskočnem mestnem malčku ne znižuje le stroškov za
gorivo, pač pa tudi emisije CO₂. Ko je plinski rezervoar
prazen, z dodatnim bencinskim rezervoarjem zlahka
pripeljete do enega od bencinskih servisov z zemeljskim plinom. Vožnja na plin še nikoli ni prinašala toliko
užitkov.

up! – eco up!

23

Za vse, kar vam pade
na pamet: cross up!
Volkswagen cross up! vzbuja še večjo željo po novih, vznemirljivih dogodivščinah. Med njegove
najprivlačnejše značilnosti spadajo 16-palčna aluminijasta platišča kalamata in športni strešni
letvi. Markantni detajli, kot so črne stranske zaščitne letve, kolesna ohišja in odbijača z
dizajnom „cross“, harmonično zaokrožajo dovršen terenski videz. Zaradi serijskih meglenk
s kromiranima okrasnima obrobama je cross up! tudi v slabem vremenu idealen za vse,
kar vam pade na pamet.

up! – cross up!

25

R-Line
Športnost na vrhuncu: opcijski paket R-Line Exterieur, ki je na voljo za izvedbi move up! in high up!, bo poskrbel
za to, da bo velikost kaj kmalu postala relativna. Številni dodatni opcijski detajli prispevajo k temu, da ima tudi
zunanjost modela up! samozavesten in dinamičen videz, kar je v skladu z njegovo notranjostjo.

01 + 02 Ne smemo ga več podcenjevati: up! z opcijskim paketom R-Line Exterieur. Z logotipom R-Line
na stranicah ter s streho in ohišji zunanjih ogledal v
črni barvi ima up! sedaj še bolj dinamičen videz, ki se
zaradi markantnih odbijačev in srebrne okrasne letve
na mreži hladilnika kaže tudi na sprednjem delu vozila.
Videz, ki ga celovito zaokrožajo 16-palčna aluminijasta
platišča triangle black ali opcijska 17-palčna aluminijasta
platišča polygon, ki so v obeh primerih polirana. DO

01

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

02

up! – R-Line

27

Dopolnilna oprema Volkswagen.
3,60 m dodatnega prostora za še več možnosti: dopolnilna oprema Volkswagen nudi pisano
paleto številnih dodatkov, s katerimi bo up! še bolje izpolnjeval vaše zahteve in želje.
Seveda ni treba posebej poudarjati, da se lahko zanesete na maksimalno kakovost in natančno
izdelavo. Celotna ponudba dopolnilne opreme je predstavljena v katalogu dopolnilne opreme,
ki je na voljo pri partnerjih Volkswagen.*

01

02

01 Osnovna strešna nosilca iz aerodinamično oblikovanih aluminijastih profilov sta
optimalna osnova za nadgradnje, kot so npr. nosilec za kolo, nosilca za smuči in
snežne deske ali praktični strešni kovček. Vnaprej sestavljeni nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus, ki ga skladno z najstrožjimi zahtevami izvaja Volkswagen.
DO

02 Idealen spremljevalec tudi pozimi: nosilca za smuči in snežne deske zlahka
pritrdite na osnovna strešna nosilca. Zaradi praktične izvlečne funkcije je natovarjanje oz. raztovarjanje smuči in snežnih desk hitro in preprosto. Nosilca sta opremljena s ključavnico, zelo velike tipke pa omogočajo, da zaklepe brez težav odprete
tudi z debelimi zimskimi rokavicami. DO

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

03

03 Svoje kolo lahko s stabilnim nosilcem za kolesa po želji varno prevažate na
strehi modela up!. Držalo za okvir in spodnje vodilo sta zasnovana tako, da avtomatsko ohranjata pravilni položaj kolesa. Inovativni vrtljivi gumb z omejevalnikom
navora omogoča udobno pritrditev okvira kolesa. Na držalu za okvir je objemka z
mehko oprijemno površino, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev sil in optimalno
zaščito okvira. Nosilec je uspešno opravil test City Crash Plus. DO
* Podrobnejše informacije o ponudbi dopolnilne opreme lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

up! – dopolnilna oprema Volkswagen
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04 Aerodinamični usmernik zraka nad zadnjim
steklom harmonično zaokroža zadnji del modela up!
in vzdrži tudi visoke obremenitve. Obdelan je s postopkom grundiranja in pripravljen za lakiranje v
barvi vozila. DO
05 14-palčna aluminijasta platišča merano v
briljantno srebrni barvi. DO
06 Vzdržljive in trpežne zavesice, ki so na voljo tako
za sprednji kot tudi za zadnji del vozila, učinkovito ščitijo dno, stranska pragova in vrata pred grobo umazanijo. Poleg tega močno zmanjšujejo škropljenje vode
in zaustavljajo kamenje, ki bi sicer lahko povzročilo
poškodbe. DO

04

06

07 16-palčna aluminijasta platišča upsilon v črni
barvi s polirano površino. DO

08

05

Serijska oprema/move up!

07

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

08 Si želite nekoliko več športnosti? Usmernik zraka nad zadnjim steklom bo poskrbel za več dinamike. Z elegantnimi detajli, kot je npr. zaščitna letev s kromiranim videzom za pokrov prtljažnika ali dekorativna kromirana
letev v spodnjem delu vrat, bo up! zablestel v vsem svojem sijaju. Za izrazito športen videz lahko dodatno poskrbite
še z aluminijastimi platišči corvara v briljantno srebrni barvi in dimenziji 5 J x 14. Dodaten prostor za shranjevanje
prtljage omogoča aerodinamični strešni kovček. Izdelan je iz kakovostne plastike, opremljen s ključavnico in
s praktičnimi hitrimi zaklepi omogoča enostavno pritrditev. Odpreti ga je mogoče tako z voznikove kot tudi s
sovoznikove strani vozila, zelo velik kot odpiranja pa bistveno olajšuje natovarjanje in raztovarjanje. Strešni kovček
je na voljo v izvedbah s prostornino 340 in 460 litrov. DO

up! – dopolnilna oprema Volkswagen
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09

11

14 Za še večjo mero individualnosti in zaščite modela up! poskrbijo vstopne letve
iz kakovostnega legiranega jekla z napisom up!. DO
09 Kakovostni tekstilni predpražniki Premium se popolnoma ujemajo z merami
modela up!. Izdelani so iz trpežnega velurja ter se ponašajo z dvojno obrobo in
napisom up!. DO
10 Tekstilni predpražniki Optimat združujejo prednosti gumijastih predpražnikov
in eleganco tekstilnih predpražnikov. Rob v obliki črke U zanesljivo zadrži vso umazanijo in mokroto, pritrdišča v sprednjih talnih oblogah pa zagotavljajo, da predpražniki med vožnjo zanesljivo ostanejo na svojem mestu. Z napisom up!. DO

15 Trpežne črno-srebrne folije ščitijo lak na vratnih pragovih pred praskami in
ostalimi manjšimi poškodbami. S to praktično in nadvse priporočljivo rešitvijo vas
bo up! še dolgo razveseljeval z brezhibnim videzom. DO

12

11 Črni vsevremenski predpražniki, ki se natančno prilegajo dimenzijam vozila,
so robustni in pralni. Sprednja predpražnika sta vpeta v pritrdišča v talnih oblogah,
ki preprečujejo premikanje. DO

14

10

13

12 – 13 Podloga za prtljažnik je izdelana po merah prtljažnega prostora in zagotavlja zanesljivo zaščito pred
umazanijo. Natančno prilegajoča se prozorna folija za zaščito spodnjega roba prtljažnika preprečuje poškodbe,
ki bi lahko nastale pri natovarjanju in raztovarjanju. DO
Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

15

up! – dopolnilna oprema Volkswagen
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16 Udobne rešitve so lahko tudi zelo praktične:
sredinski naslon za roke s predalom poskrbi za sproščeno počutje – in shranjevanje vsega, kar imate radi
na dosegu roke. DO

16

19

17

20

17 S prenosnim kavomatom si boste med vožnjo
lahko privoščili kavo po svojem okusu. Kavomat preprosto priključite na 12-voltno električno vtičnico v
vozilu in že čez nekaj trenutkov boste lahko uživali v
pitju sveže pripravljenega espressa. Komplet vključuje
tudi dve nelomljivi espresso skodelici, servieto,
25 espresso kavnih blazinic in shranjevalni etui. DO

22 Sredstva za nego in čiščenje so bila razvita posebej za vzdrževanje modela up! in so obenem prijazna
do materialov in okolja. Vsa so certificirana skladno s
standardi ISO. Poleg tega so jih preizkusili in odobrili
tudi v Volkswagnovem centralnem laboratoriju. Več
informacij o celotni ponudbi izdelkov za nego in čiščenje lahko dobite pri partnerjih Volkswagen. DO

18 Veliko varnosti za male sopotnike: otroški sedeži so
v ustrezni velikosti na voljo za vse starosti. Zagotavljajo
udobno sedenje in prepričajo z enostavno uporabo,
saj so vse prevleke snemljive in primerne za pranje pri
30 °C. Več informacij o celotni ponudbi otroških sedežev lahko dobite pri partnerjih Volkswagen. Zaščitna
podloga, ki je enostavna za čiščenje in preprečuje drsenje, učinkovito ščiti občutljive prevleke avtomobilskega
sedeža pred umazanijo in obrabo. Sestavljena je iz
dveh delov, ki ščitita tako naslonjalo kot tudi sedišče
avtomobilskega sedeža. DO

23 Trpežno zaščitno ohišje za avtomobilski ključ je
opremljeno z napisom up! in izdelano po meri. Enostavno ga nalepite na ključ – in se odpeljete. Zaščitno
ohišje z dizajnom Volkswagen ali Wolfsburg poskrbi
za dovršen videz avtomobilskega ključa in je prijetno
na dotik. Dvodelni komplet lahko enostavno namestite
in ga brez sledov znova odstranite. DO

19 Vas v avtomobilu spremljajo tudi otroci ali vaš
najboljši štirinožni prijatelj? Senčnik ščiti potnike
na zadnjih sedežih pred močnimi sončnimi žarki in
obenem zmanjšuje segrevanje notranjosti. Nameščen je lahko tako pri zaprtem kot tudi pri odprtem
oknu. DO

24 Ukrojite up! po svoji meri vse do zadnje podrobnosti: štirje pokrovčki z vtisnjenim Volkswagnovim
logotipom ščitijo ventile pred prahom, umazanijo in
vlago. DO
25 Z visokokakovostnim USB-kablom lahko svoj
pametni telefon ali druge prenosne naprave nadvse
preprosto priključite na infotainment sistem, vgrajen
v modelu up!. 30 cm dolgi kabel je oplaščen s kakovostnim tekstilnim materialom in ima kromirana kovinska vtiča s Volkswagnovim znakom. Na voljo je kabel z
micro USB-konektorjem, konektorjem USB-C ali Apple
Lightning. DO

22

20 Manjše odpadke lahko med vožnjo odložite kar v
košek za smeti. Enostavno ga namestite v držalo za
pijačo in ga po potrebi zlahka znova odstranite. Tako
bo up! vedno urejen. DO
21 Energijsko učinkovit termohladilni zaboj ohranja
idealno temperaturo za vsako vsebino. Praktična
rešitev: v zaboj s pribl. 25-litrsko prostornino lahko
2-litrske plastenke spravite celo v pokončnem položaju.
DO

18

Serijska oprema/move up!

21

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

23

24

25

up! – dopolnilna oprema Volkswagen
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Dashpad.

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: black cube¹⁾, ²⁾ S
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: pixels red¹⁾, ²⁾ H
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: pixels honey yellow¹⁾, ²⁾
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: pixels neutral¹⁾, ²⁾ H
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: pixels wood¹⁾, ²⁾, ³⁾ DO
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: pixels savanna gold¹⁾, ²⁾, ³⁾
Spodnji del armaturne plošče: keramično siva. Dashpad: deep dimension⁴⁾ DO
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: white cube¹⁾, ²⁾, ³⁾ DO
Spodnji del armaturne plošče: titanovo črna. Dashpad: cross¹⁾, ⁵⁾ DO

01

04

07

02

05

08

03

06

09

H

DO

1) Ni na voljo za up! beats.
2) Na voljo tudi s spodnjim delom armaturne plošče v keramično sivi barvi.
3) Samo v kombinaciji s paketom design pack.
4) Samo za up! beats.
5) Samo za cross up!.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

up! – dashpad
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Barve lakov.

03

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09

05

06

07

08

09

white, univerzalni lak B4 S
pure white, univerzalni lak 0Q DO
teal blue, univerzalni lak B2 S
red, univerzalni lak G2 DO
savanna gold metallic, kovinski lak 8F DO
honey yellow metallic, kovinski lak G8 DO
costa azul metallic, kovinski lak 3K DO
dark silver metallic, kovinski lak K5 DO
black pearl, biserni lak 2T DO

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

02

04

up! – barve lakov
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Platišča.

01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

14-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi¹⁾, ²⁾ S
15-palčna aluminijasta platišča radial²⁾ H
15-palčna aluminijasta platišča fortaleza¹⁾, ²⁾, ³⁾ DO
16-palčna aluminijasta platišča triangle black⁴⁾ DO
16-palčna aluminijasta platišča la boca white²⁾, ⁵⁾ DO
16-palčna aluminijasta platišča la boca black¹⁾, ²⁾ DO
16-palčna aluminijasta platišča la boca hot orange¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ DO
16-palčna aluminijasta platišča kalamata¹⁾, ⁷⁾ DO
17-palčna aluminijasta platišča polygon⁸⁾, ⁹⁾, ¹⁰⁾ DO
17-palčna aluminijasta platišča polygon fortana red¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ DO
17-palčna aluminijasta platišča polygon sandstorm yellow¹⁾, ²⁾, ⁶⁾

03

06

04

07

09

05

08

10

DO

1) Ni na voljo za up! beats.
2) Ni na voljo za cross up!.
3) Samo za move up!.
4) Samo za R-Line.
5) Opcijsko za up! beats, z rdečimi sredinskimi pokrovi.
6) Samo v kombinaciji s paketom colour pack.
7) Samo za cross up!.
8) Samo za high up!.
9) Samo za R-Line v kombinaciji s paketom black pack polygon.
10) Na voljo tudi v črni barvi.
Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve platišč.
02

Vozila Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami.

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

11

up! – platišča
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Sedežne prevleke.
02

03

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Tekstilne sedežne prevleke fusion, siva KB + KQ S
Tekstilne sedežne prevleke fusion, petrolejna KH + KP S
Tekstilne sedežne prevleke beam, siva z robom stranice v kremenasti barvi EB + EG H
Tekstilne sedežne prevleke beam, rdeča z robom stranice v keramično sivi barvi EC + EH
Tekstilne sedežne prevleke beam, siva z robom stranice v medeno rumeni barvi EE + EI
Prevleke iz mikrovelurja ArtVelours, savanska HP + HQ DO
Tekstilne sedežne prevleke beats 85¹⁾ DO
Tekstilne sedežne prevleke cross z robom stranice v habanero oranžni barvi JC²⁾ DO
Tekstilne sedežne prevleke cross z robom stranice v kremenasti barvi JO²⁾ DO

06

07

04

08

05

09

DO
H
H

Finančne storitve. V sodelovanju s skupino Porsche
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo vam
ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite
na www.porscheleasing.si.

DO
DO

Odkrijte
Volkswagnov
avtomobilski svet.

Servisne storitve. Partnerji servisne mreže Volkswagen
vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri
vašega vozila Volkswagen. Ponudba bo prilagojena
vašim željam in potrebam.
Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen
veliko pozornosti posveča udobju in dobremu počutju
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije za
novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo ter
12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije vam
kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano
jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program
jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji lahko
brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov,
odvisno od tega, kaj nastopi prej. Ponudba velja brez
doplačila za vsa nova vozila Volkswagen, ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji.
Porsche Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi
podaljšano jamstvo tudi za peto in šesto leto ali do
prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega, kaj
nastopi prej*.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen*. Ta storitev vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti,
24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo
vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem
času. V primeru večjih popravil vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko
bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca
Porsche Slovenija – Volkswagen* velja za celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem
servisu Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili
za uporabo in Servisno knjižico. Brezplačna telefonska
številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz
tujine: 00386 1 58 25 102.
Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti. Nepozabno doživetje: Autostadt je servisno in komunikacijsko središče koncerna Volkswagen v Wolfsburgu,
kjer boste na potovanju skozi svet mobilnosti izvedeli
vse o posameznih znamkah koncerna Volkswagen. V
paviljonu zgodovine boste sledili avtomobilskim mejnikom, na razstavnem prostoru LEVEL GREEN boste
izvedeli vse o novostih na področju trajnostnega razvoja, lahko pa se boste tudi čudili, kako preprosto lahko
vaši otroci opravijo otroški vozniški izpit.
* Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem
servisu Volkswagen.

1) Samo za up! beats.
2) Samo za cross up!.
Slike na tej strani naj služijo le za orientacijo, saj lahko tisk nekoliko popači dejanske barve lakov.

Serijska oprema/move up!

S

Serijsko za high up!

H

Dodatna oprema

DO

01

up! – sedežne prevleke in storitve
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up!
815.1196.52.68 · Tiskano v Nemčiji.
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. · Izdaja: julij 2018.
www.volkswagen.si

OPOZORILO:
Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva,
emisij CO2 in emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila
(WLTP). Zaradi prehoda na nov pos topek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2
in onesnaževal zraka za vozila v tem katalogu zgolj informativne narave, saj so izmerjene
po starem standardu in zato lahko vrednosti odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po
postopku WLTP. Več informacij najdete na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp
Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo.
Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter
ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite
pri partnerjih Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. BlueMotion®,
DSG® in TSI® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem dokumentu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je
njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG.
Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije
lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.

Partner Volkswagen

