Cenník vozidiel Volkswagen colour up! Slovakia
Obj. kód

Volkswagen colour up! edition fontana červená

*DVCC up! 1.0 BlueMotion Technology 5st. EU6
*D3CC up! 1.0 5st. automat EU6

Výkon
kW / k

colour up!

55 / 75
55 / 75

12 330 €
12 660 €

Výkon
kW / k

colour up!

55 / 75
55 / 75

12 330 €
12 660 €

1214*

- Fontana červené disky z ľahkých zliatin "Polygon" 6Jx17, pneumatiky 195/40 R17
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
- Fontana červená ozdobná fólia "colour" na bokoch vozidla
- Fontana červená vonkajšie spätné zrkadlá
- Dash pad v závislosti od vonkajšej farby
- Fontana červená výduchy ventilácie
Obj. kód

Volkswagen colour up! edition sandstorm žltá

*DVCZ up! 1.0 BlueMotion Technology 5st. EU6
*D3CZ up! 1.0 5st. automat EU6

1214*

- Sandstorm žlté disky z ľahkých zliatin "Polygon" 6Jx17, pneumatiky 195/40 R17
- Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
- Sandstorm žltá ozdobná fólia "colour" na bokoch vozidla
- Sandstorm žltá vonkajšie spätné zrkadlá
- Dash pad v závislosti od vonkajšej farby
- Sandstorm žltá výduchy ventilácie

www.volkswagen.sk

Volkswagen

colour up! Slovakia
4-dverová karoséria s výklopnými oknami vzadu
Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

S

BEZPEČNOSŤ
Airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy vpredu
ESP, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Kotúčové brzdy vpredu
Tretie brzdové svetlo
Trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
Indikácia nezapnutia bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca,zvuková a optická, (zadné sedadlá optická)
Opierky hlavy vpredu integrované do sedadiel
2 opierky hlavy v 2.rade sedadiel
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách
Imobilizér
Komfortné bočné smerovky
Hmlové svetlá
Automatické výstražné blikanie pri plnom brzdení
Náradie a trojuholník
KOMFORT
Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, elektricky ovládané okná vpredu, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Výškovo nastaviteľný volant
Radiaca páka s čierno-strieborným doplnkom
Rýchlomer s chrómovým doplnkom
Rádio RCD 215 s CD a MP3 prehrávačom, 2x20W, 2 reproduktory vpredu, AUX-IN zásuvka
Klimatizácia "Climatic" s peľovým a prachovým filtrom
Biele podsvietenie prístrojov palubnej dosky
Červené podsvietenie prístrojov pred radiacou pákou
Elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej strane asferické
Vnútorné osvetlenie s postupným stmievaním
Slnečné clony vpredu, spolujazdcova s Make-up zrkadlom
Stredová konzola vrátane 1 držiaku na poháre vpredu a 1 vzadu
Orámovanie rádia a klimatizácie chrómové
Odkladacia schránka pred spolujazdcom uzatvárateľná
Odkladacie priestory a držiak na 1l fľaše vo dverách vpredu
Lakované vnútorné kľučky dverí
"Easy Entry" funkcia pohodlného nastupovania na zadné sedadlá s Memory funkciou na predných sedadlách (len pri 2
dverovom prevedení)
Vyhrievané predné sedadlá
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
Podlaha batožinového priestoru v látke
Dvojitá podlaha batožinového priestoru s meniteľnou výškou dna
Kryt batožinového priestoru na šnúrkach
4 háčiky na tašky v batožinovom priestore
Osvetlenie batožinového priestora
Predné stierače s cyklovačom
Zadný stierač s cyklovačom
Denné svetlá
Fajčiarska výbava, zapaľovač a popolník
Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie (len BlueMotion)
DIZAJN
Determálne sklá zelené
Nárazníky a kľučky vo farbe karosérie
Športový podvozok znížený o cca 15mm (len pre BlueMotion)
Hlavné svetlomety s vnútorným chrómovým doplnkom
Dojazdová oceľová rezerva
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Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien.

Porsche Slovakia

Platné od 01.02.2016

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen colour up! Slovakia
Popis

Obj. kód

colour up!

Predĺžená záruka Volkswagen
EA8 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km (v cene modelov Slovakia)
EA9 Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km (len pre model Slovakia)

186
65

Sky paket
"sky" paket
W15 - Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno
- 4-dverová karoséria s výklopnými oknami vzadu

680

Bezpečnosť a asistenčné systémy
PSA "drive pack" - City Brake systém núdzového brzdenia, deaktivácia airbagu spolujazdca
PCD "comfort pack plus" - tempomat, parkovacie senzory vzadu, palubný počítač

209
393

www.volkswagen.sk

Volkswagen

Rádiá a navigačné systémy
8RL "sound plus", + 4 reproduktory (2x20W + 2 vpredu, 2 vzadu)
"maps+more", prenosný navigačný a informačný systém 5" dotyková obrazovka
- vozidlo - palubný počítač s dojazdom, spotrebou paliva, rýchlosťou, časom jazdy, prejdenou
vzdialenostou, teplotou chladiacej kvapaliny, vonkajšou teplotou, optické zobrazenie parkovacích senzorov
(len s PCD), varovanie pri nedostatku paliva s automatickým navigovaním k najbližšej pumpe
- Think Blue trainer - jazdite efektívne a šetrite palivo, indikátor preradenia a podradenia, grafické
znázorneie spotreby paliva, tréner ekologického jazdenia
- media - ovládanie rádia, prehrávanie hudby z CD-MP3, micro SD karty (až do 32GB, karta nie je
7UE súčasťou balenia), Bluetooth audio streaming - prehrávanie hudby z telefónu cez sound systém, prehliadač
obrázkov
- navigácia - mapové podklady - Európa, hlasové zadávanie cieľa, 3D pohľad, ukazovanie jazdných
pruhov, uloženie zaparkovaného vozidla a navigácia k nemu, štyri profily (auto, motorka, bicykel, chodec),
import adries a ciest cez PC,
- telefón - bluetooth hads-free mobilné pripojenie až dvoch telefónov súčasne, hlasové ovládanie
- svietidlo - funkcia plného rozsvietenia displeja a iné free aplikácie dostupné cez Navigon Fresh
(len s 77G)
77G Integrované navigačné údaje - Európa (len s 7UE)

330

0NA
3FB
W4A
3H2
3L3

0
740
357
82
77

Bez označenia modelu a motora (nie pre EcoFuel)
Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno
4-dverová karoséria s výklopnými oknami vzadu (v cene modelov Slovakia)
Operadlo spolujazdca úplne sklápateľné (iba s W4A)
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá (nie s 3H2)
kid box
- oranžový box rozložiteľný ako vanička do batožinového priestoru, alebo úplne rovná podložka
- plyšák ako vankúšik alebo taštička pre deti
- taška cez plece
- krabička na jedlo oranžová
city box
- zelený box rozložiteľný ako vanička do batožinového priestoru, alebo úplne rovná podložka
- chladiaci box vo forme tašky
- nákupná taška ktorú je možné pripevniť na nákupný vozík
- kovová termo nádoba s logom up!
travel box
- modrý box rozložiteľný ako vanička do batožinového priestoru, alebo úplne rovná podložka
- biely smetný kôš, ktorý je možné zasunúť do držiaku pohárov vpredu alebo vzadu
- biely obal na kľúče od vašeho up! s modrým logom
- krabička na jedlo modrá
* viac informácii u Vášho predajcu

90

0

*

*

*

Laky
Základný lak
Metalizovaný lak
Lak s perleťovým efektom

0
378
378

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. Importér si vyhradzuje právo zmeny
Platnéobsahu
od 01.02.2016
a cien.

Porsche Slovakia

Volkswagen colour up! Slovakia červená fontana
Kombinácie farieb
Volkswagen colour up!
obj. kód poťahy sedadiel / podlaha / strop

poťahy sedadiel
Sedadlá látka "dots"
séria pre colour up!

JK
JT

čierna - anthracite / čierna / čierna
béžová - šedá - salsa červená / čierna / šedá light

Volkswagen

Kombinácia pre výbavu colour up!
Disky
Výduchy ventilácie
Spätné zrkadlá

Prístrojovka (spodná
časť) a dvere

Dash pad

Základné laky - Uni
biela pure

0Q0Q

JT

fontana červená

béžová

biela pure

2T2T

JK

fontana červená

anthracite

čierna deep

Laky s perleťovým efektom
čierna deep

*

www.volkswagen.sk

Volkswagen colour up! Slovakia žltá sandstorm
Kombinácie farieb
Volkswagen colour up!
obj. kód poťahy sedadiel / podlaha / strop

poťahy sedadiel
Sedadlá látka "dots"
séria pre colour up!

JO
25
JK

anthracite - šedá / čierna / čierna
titanium čierna - denim / čierna - anthracite / čierna
čierna - anthracite / čierna / čierna

Kombinácia pre výbavu colour up!
Disky
Výduchy ventilácie
Spätné zrkadlá

Prístrojovka (spodná
časť) a dvere

Dash pad

Metalizované laky
modrá blueberry

*

S8S8

JO

sandstorm žltá

anthracite

modrá blueberry

strieborná tungsten

*

K5K5

25

sandstorm žltá

čierna - anthracite

strieborná tungsten

*

2T2T

JK

sandstorm žltá

anthracite

čierna deep

Laky s perleťovým efektom
čierna deep
*za príplatok

Platné od 01.02.2016

