Akciový cenník Volkswagen up! Slovakia
Platí od 01.09.2019
Obj.
kód
1222*

take up! Slovakia

Obj.
kód
1223*

Výkon
kW / k

Cenníková
cena

Innovation
bonus

Akciová
cena

benzín

5-st. manuálna

44 / 60

8 890 €

-500 €

8 390 €

5-st. manuálna

50 / 68

11 410 €

-500 €

10 910 €

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW / k

Cenníková
cena

Innovation
bonus

Akciová
cena

benzín

5-st. manuálna

44 / 60

9 910 €

-500 €

9 410 €

CNG / benzín

5-st. manuálna

50 / 68

12 340 €

-500 €

11 840 €

move up! Slovakia

*AVS2 up! 1.0
*CVS2 eco up! 1.0 EcoFuel

Prevodovka

CNG / benzín

*AVS2 up! 1.0
*CVS2 eco up! 1.0 EcoFuel

Palivo

TERAZ NAVYŠE INNOVATION BONUS 500€
Innovation bonus 500€ sa odpočíta z uvedenej odporúčanej cenníkovej ceny vozidla, platí iba pre priameho spotrebiteľa v počte
jedného vozidla na jednu fyzickú alebo právnickú osobu v jednom kalendárnom roku. Ponuka platí do 31.10.2019.

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

580 €
0€

Sériová výbava take up! Slovakia
Bezpečnosť
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou
Kombinované bočné predné a hlavové airbagy vpredu a vzadu
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brznej sily
EDS elektronická uzávierka diferenciálu
MSR regulácia krútiaceho momentu
Assistent rozjazdu do kopca
Opierky hlavy vpredu integrované do sedadiel
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách,
Indikácia nezapnutia bezpečnostných pásov vodiča a spolujazdca,
zvuková a optická, (zadné sedadlá optická)
2 hlavové opierky sedadiel vzadu
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek
na zadných sedadlách

Technika
Imobilizér
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti
BlueMotion - Systém rekuperácie brzdnej energie a Start-Stop System
Kotúčové brzdy vpredu
OPF - filter pevných častíc pre benzínové motory (TSI)

Osvetlenie
Halogénové predné svetlomety, LED denné svetlá
Komfortné bočné smerovky
Tretie brzdové svetlo

Infotainment
Rádio Composition s CD a MP3 prehrávačom, slot na SD-kartu,
2x20W, 2 reproduktory vpredu, AUX-IN zásuvka, USB

VW Connect - zobrazenie informácií o vozidle v telefóne (nie pre *DW)

Komfort
Vetranie a kúrenie so štyrmi stupňami intenzity a smerovania
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Elektricky ovládané okná vpredu
Vonkajšie spätné zrkadlá nastaviteľné zvnútra
Predné stierače s cyklovačom
Determálne sklá

Interiér
3-ramenný volant, výškovo nastaviteľný
Sedadlá v látke lane
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Operadlo zadných sedadiel sklopné
Dash pad čierna grained(viac farebník)
Výduchy klimatizácie a orámovanie rádia a klimatizácie chrómové
Dash pad čierna grained(viac farebník)
Stredová konzola vrátane 1 držiaku na poháre vpredu a 1 vzadu
Slnečné clony vpredu, vodičova s držiakom na karty
Osvetlenie interiéru so stmavením a oneskorením vypnutia
Odkladacia schránka pred spolujazdcom uzatvárateľná
Odkladacie priestory a držiak na 1l fľaše vo dverách vpredu
Háčiky na tašky v batožinovom priestore
Kryt a osvetlenie batožinového priestoru
Podlaha batožinového priestoru v látke
Fajčiarska výbava, zapaľovač a popolník

Exteriér
Nárazníky vo farbe karosérie
Oceľové disky 5Jx14, pneumatiky 175/65 R14,
pochrómovaný kryt kolies s logom VW
Dojazdová oceľová rezerva, náradie a trojuholník (nie EcoFuel)

Sériová výbava move up! Slovakia (rozdiel oproti take up!)
Infotainment
Palubný počítač "Plus"

Komfort
Klimatizácia "Climatic" s peľovým a prachovým filtrom

Interiér

Slnečné clony vpredu, spolujazdcova s Make-up zrkadlom
dash pad "čierna cube" (viac farebník)
Chrómové vnútorné kľučky dverí
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné
Dvojitá podlaha batožinového priestoru s meniteľnou výškou dna
(nie EcoFuel)

Radiaca páka s čierno-strieborným doplnkom

Exteriér

Sedadlá v látke "fusion"

Nárazníky, kľučky a spätné zrkadlá vo farbe karosérie

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených
doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Cenník doplnkovej výbavy Volkswagen up! Slovakia

Platí od 01.09.2019

Popis

take up!

move up!

Technik Paket
- Radio Composition Phone s FM anténou, farebný display, bluetooth pripojenie, hands-free, SD slot, AUXIN zásuvka
- Multimediálna zásuvka MEDIA-IN pre iPod/iPhone a USB
- drive pack - tempomat, parkovacie senzory vzadu, palubný počítač

-

340

320

320

Obj. kód

Akciový Paket
W30

Bezpečnosť a asistenčné systémy
PSA

drive assistance pack - City Brake systém núdzového brzdenia, deaktivácia airbagu spolujazdca, dažďový
senzor, automatické denné svietenie, Coming a Leaving home funkcia

KA1

Cúvacia kamera Rear Assist (len so ZRI a PCD/PCF)

-

250

PCD

drive pack - tempomat, parkovacie senzory vzadu, palubný počítač

-

280

3-ramenný kožený volant, radiaca páka a ručná brzda v koži

-

200

PU2

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, kožená radiaca páka a ručná brzda v koži

-

280

PDR

Roof pack - strecha a spätné zrkadlá vo farbe čierna, alebo biela(viac farebník), zatmavené okná od B
stĺpika

-

140

PDA

Dizajn Pack White Cube - kontrastné lakovanie spätných zrkadiel, dekor fólia v spodnej častí bočných
dverí, dash pad vo farbe white cube (viac farebník)

-

120

PHA

Vetranie a kúrenie so štyrmi stupňami intenzity a smerovania (bez klimatizácie)

S

0

PH1

Klimatizácia Climatic s peľovým a prachovým filtrom

PH5

Automatická klimatizácia Climatronic

Dizajn
PU1

530

S

-

280

Kolesá a podvozky
PJA

Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 spoke, pneumatiky 185/55 R15

-

680

PJC

Disky z ľahkej zliatiny 5,5Jx15 fortaleza, pneumatiky 185/55 R15

-

680

PJ5

Disky z ľahkej zliatiny 6Jx16 la boca black , pneumatiky 185/50 R16

-

940

PJ6

Disky z ľahkej zliatiny 6Jx16 la boca white , pneumatiky 185/50 R16

-

940

1G8

Tire set - lepiaca sada (len s 3FB)

-

0

Rádiá a navigačné systémy
8RL

sound plus, + 4 reproduktory (2x20W + 2 vpredu, 2 vzadu)

-

110

7Q1

maps+more dock + VW App (Android, iOS)
- flexibilný, neotočný 3 -ramenný držiak pre smartfón do veľkosti 5,5" s integrovaným USB
- menu vozidlo - palubný počítač s dojazdom, priemernou a aktuálnou spotrebou paliva, priemernou
rýchlosťou, časom jazdy, prejdenou vzdialenostou, denný a celkový počet prejdených kilometrovdlhodobé
a krátkodobé údaje
- menu Think Blue trainer - jazdite efektívne a šetrite palivo, indikátor preradenia a podradenia, grafické
znázorneie spotreby paliva, tréner ekologického jazdenia
- menu media/radio - ovládanie rádia, zobrazenie rextu a loga rádia, prístup na média telefónu, micro SD
karty (karta nie je súčasťou balenia), rozpoznávanie rukopisu
- menu navigácia - mapové podklady TomTom, offline navigácia, 2D a 3D pohľad, rozpoznávanie rukopisu
- menu telefón - prístup k adresáru telefónu, bluetooth hands-free mobilné pripojenie, rozpoznávanie
rukopisu
- menu inštrumenty - zobrazenie otáčkomera a teploty chladiacej kvapaliny
(len so ZRI)

120

120

ZRI

Radio Composition Phone s FM anténou, farebný display, bluetooth pripojenie, hands-free, SD slot, AUXIN zásuvka (len s UI5)

120

120

QV3

Digitálny rádiopríjem DAB+

200

200

-

370

Zimné Pakety
WW1

winter pack - Vyhrievané predné sedadlá, elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá, na vodičovej
strane asferické, hmlové svetlá vpredu

Ostatné
PTE

Textilné koberčeky vpredu a vzadu

3FB

Panoramatické, elektricky výklopné a posuvné strešné okno (len s 1G8)

PAH

Storage pack - sieť v batožinovom priestore, operadlo spolujazdca úplne sklápateľné

3L3

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá (nie s PAH)

60

60

-

780

80

80

-

90

Predĺžená záruka Volkswagen
EA9

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km

70

Laky
Základný lak

0

Základný lak za príplatok - G2G2 červená a 0Q0Q biela pure

150

Metalizovaný lak

430

Lak s perleťovým efektom

430

Platí od 01.09.2019

Volkswagen take up! Slovakia
Kombinácie farieb

INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

Sedadlá látka "lane"
séria take up!

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop
anthracite / anthracite / čierna / šedá light

JM

LAKY KAROSÉRIE

x

x

x

x

x

čierna pearl (2T2T)

farba vozidla

modrá costa azul (3K3K)

čierny zrnitý

Metalické laky

žltá honey (G8G8)

čierny zrnitý (5MI)

tungsten strieborná (K5K5)

Strecha

biela pure (0Q0Q)

JM

Spätné zrkadlá

červená uni (G2G2)

čierna titan

Dash pad

modrá teal uni (B2B2)

Prístrojovka (spodná Kombinácia s
časť) a dvere
interiérom

biela uni (B4B4)

Základné laky uni

x

x

x

Volkswagen move up! Slovakia
Kombinácie farieb

INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

Sedadlá látka "fusion"
séria pre move up!

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha / strop
béžová - titanium čierna / čierna titanium / čierna / šedá pearl
modrá - titanium čierna / čierna titanium / čierna / šedá pearl
béžová - titanium čierna / čierna titanium / čierna / šedá pearl
modrá - titanium čierna / čierna titanium / čierna / šedá pearl

KB
KH
KQ
KP

čierna titan

x

x

x

x

x

x

KQ

béžová ceramique

čierna Black Cube (5MW)

farba vozidla

Strecha

farba vozidla

KP

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

čierna pearl (2T2T)

x

x

Spätné zrkadlá

modrá costa azul (3K3K)

x

KH

Dash pad

Metalické laky

žltá honey (G8G8)

červená uni (G2G2)

KB

Kombinácia s
interiérom

biela pure (0Q0Q)

modrá teal uni (B2B2)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

biela uni (B4B4)

Základné laky uni

tungsten strieborná (K5K5)

LAKY KAROSÉRIE

x

x

x

x

x

x

x

x

Roof Pack - kód PDR
Kombinácie farieb

LAKY KAROSÉRIE

biela (B4)
čierna (A1)

čierna uni

B2B4 G2B4

K5B4

čierna pearl

biela candy

čierna uni

modrá costa azul

biela candy

Dekor fólia

žltá honey

-

Strecha

Metalické laky
strieboná dark

-

Spätné zrkadlá

biela pure

Dash pad

červená uni

Kombinácia s
interiérom

biela uni

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

modrá teal uni

Základné laky uni

3KB4 2TB4

B4A1 B2A1 G2A1 0QA1 K5A1 G8A1 3KA1

Design Pack "White Cube" pre move up! Slovakia - kód PDA
Kombinácie farieb

čierna

farba vozidla
biela candy
farba vozidla
čierna uni

KH
biela candy

čierna

farba vozidla
biela candy
farba vozidla

biela candy
biela
white cube (5TP)
čierna

farba vozidla
biela candy
farba vozidla

biela candy

farba vozidla
biela candy

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

čierna

x

x

čierna

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
biela candy

x

x

x

biela candy

x

x

x

čierna uni

KP

x

x

x

biela candy

čierna uni

KQ

x

x

biela candy

čierna

čierna pearl (2T2T)

biela candy
biela
white cube (5TP)

béžová ceramique

čierna

čierna uni

KB

čierna titan

farba vozidla

Dekor fólia

modrá costa azul (3K3K)

čierna

Strecha

Metalické laky

žltá honey (G8G8)

Spätné zrkadlá

biela pure (0Q0Q)

Dash pad

červená uni (G2G2)

Kombinácia s
interiérom

modrá teal uni (B2B2)

Prístrojovka
(spodná časť) a
dvere

biela uni (B4B4)

Základné laky uni

tungsten strieborná (K5K5)

LAKY KAROSÉRIE

x

