
technická data a rozměry modelu
Ceník,

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.

Platnost od 01.08.2022

 Strana 2 z 6



Příplatková výbava

Kód Výbava up
!

G
TI Cena v Kč

vč. 21% DPH

Designové pakety

PDB
Black paket s 16" koly z lehké slitiny
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

○ − 24 300

Vnitřní výbava
3L3 Přední sedadla výškově nastavitelná ○ ○ 2 600

WW1 Zimní paket
vyhřívání předních sedadel; vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná; přední mlhová světla; přisvětlování zatáček

○ − 10 600

Asistenční systémy a funkčnost

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

○ ○ 12 100

Multimédia a navigace
8RL 6 reproduktorů ○ − 3 200

9VG Soundsystem beats® − ○ 12 500

Kola a podvozky

PJC 15" kola z lehké slitiny Fortaleza
5,5 J x 15; pneumatiky 185/55 R 15; bezpečnostní šrouby

○ − 19 400

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

○ − 2 800

Prodloužená záruka

EA5 Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
podle toho, která situace nastane dříve

○ ○ 3 800

Servisní balíčky

$9A
Service - 5 let / 60 000 km
Zahrnuje servisní úkony předepsané výrobcem, včetně výměny motorového oleje, olejového filtru, vzduchového filtru, prachového a pylového filtru, zapalovacích svíček
(benzínový motor), palivového filtru (naftový motor), brzdové kapaliny a prodloužení záruky mobility.

○ ○ 22 100

$9M

Service Plus - 5 let / 60 000 km
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

○ ○ 26 600

Design interiéru/Vnitřní výbava

PU2 Multifunkční volant v kůži
hlava řadicí páky v kůži; ruční brzda v kůži s chromovaným tlačítkem

○ − 9 100
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Příplatková výbava

Kód Výbava up
!

G
TI Cena v Kč

vč. 21% DPH

Design exteriéru/Vnější výbava

W4B 5dveřové provedení
zcela sklopné přední sedadlo spolujezdce

○ − 13 600

W4D 5dveřové provedení
nesklopné přední sedadlo spolujezdce; výškově nastavitelná přední sedadla

○ ○ 14 400
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Technická data

1,0 MPI 1,0 TSI

Zdvihový objem (ccm) 999 999

Výkon (kW) 48 85

Výkon (k) 65 115

Převodovka Manuální 5 st. Manuální 6 st.

Pohon Přední pohon Přední pohon

Max. rychlost 163 196

Palivo Benzin Benzin

Komb. spotřeba 4.3 4.9

Spotřeba ve městě 5.2 6.1

Spotřeba mimo město 3.8 4.2

Emise CO2 114 124

Délka 3600 3600

Šířka 1643 1643

Výška 1484 1472

Rozvor 2410 2412

Celková přípustná hmotnost 1330 1380

Celková přípustná hmotnost nebržděneho přívěsu 0 0
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