white up!
Официален вносител на Volkswagen за България

black up!

Ценова листа

Код

Описание на модела

Скоростна Мощност Цена с ДДС
Ср. разход на CO2 Емисии
гориво (л/100км)
(гр/км)
Двигател
кутия
(кВт/к.с.)
в ЛЕВА

white up!
1214D1W2 white up! 1.0
1214D3W2 white up! 1.0 ASG* (ESP)

4.7
4.5

108
105

Бензин
Бензин

5MT
5ASG

55/75
55/75

21 990,23 590,-

black up!
1214D1B2 black up! 1.0
1214D3B2 black up! 1.0 ASG* (ESP)

4.7
4.5

108
105

Бензин
Бензин

5MT
5ASG

55/75
55/75

21 990,23 590,-

МТ - петстепенна механична трансмисия. ASG - роботизирана автоматична трансмисия. Посочените в тази листа цени и данни отговарят на наличната информация към момента на отпечатването.
Вносителят си запазва правото на промени без предварително известие. Вносителят не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Преди подписване на договор, най-учтиво Ви молим да
потърсите точна информация за серийното и допълнително оборудване от Вашия дилър. Ценовата листа важи от 01.06.2012 год. Всички цени са с включени такси и 20% ДДС в лева. 4 год.
гаранция на автомобила или 120 000 км, което от двете събития настъпи първо. 3 год. гаранция на лаковото покритие. 12 год. гаранция срещу пробив от ръжда.
* Двигателят може да бъде произведен най-рано септември месец 2012 год.

ОБОРУДВАНЕ
white up!

black up!









ЕКСТЕРИОР
Две врати
Частично поцинкована каросерия с лазерни заварки
Алуминиеви джанти "classic" white 6Jx16 със секретни болтове и гуми 185/50 R16, лого "VW" върху бяла основа
Алуминиеви джанти "classic" 6Jx16 със секретни болтове и гуми 185/50 R16, лого "VW" върху черна основа
Предни халогенни фарове с поликарбонатно стъкло и интегрирани мигачи, с апликации от хром
Странични огледала, хромирани
Дръжки на вратите в цвета на купето
Странични защитни лайстни, хромирани
Надпис "white" / "black" на предните врати
Брони в цвета на купето
Дневни светлини
Затъмнени задни стъкла, до 65% поглъщане на светлината
Екстериорен цвят специален бял "pure white" / черен перлен ефект "black pearl"
ИНТЕРИОР
Регулиране на седалка на водача по височина
Покривало на багажното отделение
Тапицерия: текстил в десен
Декорация за арматурното табло
Отделения за вещи във вратите
Държач за документи в сенника на водача
Сенник с вградено огледало, отдясно
Кожен волан (3 спици) с черна бленда и надпис "up!" върху щипката на волана
Кожена дръжка на ръчната спирачка
Кожена ръкохватка на скоростния лост (Само за мех. трансмисия.)
Надпис "up!" върху топката на скоростния лост
Задна седалка неделима, 2 места
Сгъваема задна облегалка, асиметрично делима
Вариращ под на багажното отделение с две нива и възможност за изваждане
Средна конзола с поставка за една чаша отпред и една отзад
Оборудване за пушачи
Хромирани рамки на вентилационните клапи и елементи за управление на радиото и климатичната инсталация
Хромирани рамки на инструментите от арматурното табло
Хромиран превключвател на светлините
Текстилни стелки отпред и отзад с декоративен шев
Декоративни лайстни на праговете с лого "up!"
 = Серийно оборудване
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– = Не се предлага
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white up!
black up!
ФУНКЦИОНАЛНОСТ


Предни ел. стъкла


Eл. отопляеми странични огледала /на водача асферично/


Климатик (Climatic) с поленов филтър


Радио CD MP3-плейър "RCD 215", 2 високоговорителя


Вход за външни аудиоизточници AUX IN


Преносима развлекателно-навигационна система "maps + more"
- Мултифункционален цветен 5" (12.7 см) TFT-Touchscreen дисплей
- Изобразяване на данни за автомобила - информация от мултифункционалния централен дисплей, визуализация на отстоянието за
паркиране при наличен парк-пилот, Think Blue.Trainer - асистент за икономично шофиране
- 2D или 3D възпроизвеждане на данни от навигацията
- Слот за SD карта памет с капацитет до 32GB
- Възпроизвеждане на аудио файлове в MP3 и WMA формат
- Гласово въвеждане на команди
- Навигационни данни за Източна или Западна Европа
- Динамична навигация посредством RDS TMC тунер
- Подготовка за автотелефон (само за телефони с Bluetooth от версия 1.5 и GSM 900/1800 MHz)
- Безжична връзка посредством BLUETOOTH AUDIO, позволяваща възпроизвеждането на съхранената в телефона информация чрез
развлекателно-навигационната система (само при телефони поддържащи A2DP 1.0 - Advanced Audio Distribution Profile и AVRCP 1.4 - Audio Video
Remote Control Profile.)

Отопление на предните седалки
Електронен имобилайзер
Ел. регулиране височината на фаровете
Осветление в бяло на арматурното табло, в червено осветени прекъсвачи през нощта
Индикатор за сервизно обслужване
Централно заключване с дистанционно управление
Регулируем волан във височина
Електромеханично сервоуправление (Servotronic)
Фарове за мъгла с хромирани рингове
Оборотомер
Предупредителен сигнал при непоставен колан на водача
Предни чистачки с програмируем интервал
Задно отопляемо стъкло с интервална чистачка и дюза за почистване
Вътрешно осветление с функция "Забавяне"
Жабка с капак
Функция "Easy entry" при три врати със запаметяване на позицията от страната на водача
Двутонален клаксон
СИГУРНОСТ
ESP - електронна система за контрол на стабилността (Серия при модели с 5ASG. Опционално се поръчва









































































ABS/EBD - антиблокираща система с ел. преразпределение на спирачното усилие





ASR - електронна система за контрол на сцеплението





Асистент за потегляне по наклон (Серия при модели с 5ASG. Опционално се поръчва през пакет.)





Две предни въздушни възглавници





Комбинирани странични и тип "Завесни" въздушни възглавници, отпред





Предни подглавници интегрирани в седалките
Два подглавника на задните места, прибиращи се
Триточкови колани за предните места с обтегачи













Триточкови колани на задните места





ISOFIX подготовка за закрепване на две детски седалки на задната седалка





Автоматично включване на аварийните светлини при внезапно спиране





Заден фар за мъгла
Трета стоп-светлина
Светлоотразителен триъгълник
Предни дискови спирачки

















Задни барабанни спирачки





Резервно колело 5Jx14, стоманено, за 16" джанти





Инструменти и крик



през пакет.)

 = Серийно оборудване


– = Не се предлага

Гаранция на автомобила: Гаранцията за първите 2 години експлоатация е без ограничение в пробега и e с валидност в цяла Европа. За 3-тата и 4-тата години на експлоатация гаранцията е с
валидност само и единствено на територията на България, ограничена е по пробег до 120 000 км и изтича с края на четвъртата година или при изчерпване на заложения пробег от 120 000 км, което
от двете събития настъпи първо. Информация за пълните условия на гаранцията можете да намерете на официалния сайт на Volkswagen за България.
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Гаранция за мобилност: Гаранцията за мобилност е допълнение към гаранцията за нов автомобил и Ви предоставя сигурност и мобилност по време на път. При покупката на нов Volkswagen Вие
получавате автоматично и напълно безплатно гаранцията за мобилност, която се подновява всеки път, когато автомобилът премине задължителната интервална инспекция. На практика услугата
може да покрие целия период на ползване на автомобила, като задължителното условие за ползването й е обслужване на автомобила в оторизираната сервизна мрежа на Volkswagen. Услугата Ви
гарантира, че в случай на повреда, поради която Вашият автомобил не е в състояние да се движи, и не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира, ние ще го
транспортираме до най-близкия оторизиран сервиз на Volkswagen, а на Вас ще предложим заместващ автомобил за времето на ремонта до максимум 3 дни, без ограничение на пробега или 1
нощувка с включена закуска в хотел за Вас и Вашите пътници.
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