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15 juli, 1948: Det var dagen då de för-

sta Volkswagen-bilarna rullade på 

svensk mark. Till färjeterminalen i 

Helsingborg levererades fyra 

”Bubblor” som under stor uppmärk-

samhet kördes till Volkswagens 

huvudkontor i Södertälje – som i dag 

är arbetsplats för fler än 400 personer.

Året efter den historiska resan levere-

rades den första ”Folkvagnen” till sin 

nya ägare Olof Holmgren och bubb-

lorna gjorde snabbt stor succé i hela 

landet. HKH Prins Bertil blev Sveriges 

andra Bubbla-ägare och det dröjde 

inte länge innan bilar levererades i 

rask takt till svenska hushåll. Sju år 

senare var Sverige världens största 

importör av Volkswagen-bilar.

I dag bygger Volkswagen bilar för alla 

tillfällen och behov, perfekt anpassa-

de för det svenska klimatet. Oavsett 

om det är en småbil, familjekombi 

eller sportbil finns det fyra gemen-

samma nämnare: De är energieffekti-

va, säkra, praktiska och levererar 

smart innovativ teknik till alla hem 

och företag.

En up! för alla smaker

För Volkswagen är up! mer än bara 

den minsta bilmodellen: det är en 

symbol för evolutionen. 55 centimeter 

kortare än de första ”Bubblorna” som 

kom till Sverige för nästan 70 år sedan 

– men självklart både rymligare och 

säkrare.

Redan 1998 satte Volkswagen en ny 

standard i klassen för de allra minsta 

bilarna med modellen Volkswagen 

Lupo – då världens första bil med en 

bränsleförbrukning under 0,30 liter 

per mil. På samma sätt satte up! en ny 

standard i klassen vid debuten 2011 

med autobromssystemet City 

Emergency Brake. Och i samma spår 

fortsätter nya up! genom att introdu-

cera innovationer för högre säkerhet 

och bekvämare resor i dag. På samma 

sätt som Bubblan gjorde på sin tid.

Volkswagen i Sverige 
Nya up! En liten stor innovation.
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Nya up!
En modell. Tre versioner. 

Tusen möjligheter.

Aldrig förr har det varit enklare att 

uttrycka sig rätt. Kombinera färger, 

dekorer och utrustning för att skapa  

en up! i din unika stil – och hur du än 

väljer är nya up! en stark karaktär.  

Unik genom tre olika drivlinor med el-, 

gas- och bensinmotorer, trygga säker-

hetssystem, innovativa uppkopplings-

möjligheter och närmast oändligt med 

designkombinationer. Det gör nya up! 

oöverträfflig i sin klass – och nu är  

det upp till dig att skapa din favorit. 

Men oavsett vilken av de 13 lackerna,  

3 takfärgerna, fälgarna, dekorerna och 

inredningarna du väljer garanterar nya 

up! maximal säkerhet, oväntat mycket 

utrymme och en synnerligen hög 

komfort. Det är det som gör att nya up! 

återigen sätter ribban högst bland de 

minsta. 

13Lacker

3
1) 

Tak
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Fälgar Instrumentpanel
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Med högsta säkerhetsbetyg, innovativa 

system för uppkoppling tillsammans 

med din mobiltelefon och två riktigt 

effektiva bensinmotorer är nya high 

up! ett litet underverk som enkelt rym-

mer fullvuxna personer. 

I nya high up! kan du välja mellan två 

effektiva motorer som ger ett ekono-

miskt ägande. En stor nyhet är den 

turboladdade trecylindriga bensinmo-

torn som förvandlar bilen till kompakt 

sportbil med bara 4,7 liters bränsleför-

brukning per 100 kilometer. Med 90 

hästkrafter och 160 newtonmeter ger 

TSI-motorn prestanda som matchar 

en av bilvärldens allra största ikoner: 

1980-talets Golf GTI. 

Utrustningen för säkerhet och bekväm-

lighet bjuder vi på – det enda du behö-

ver göra är att personifiera din bil så 

den passar just dig. 

 

Förvandlar litet 
till stort
high up! 

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• 4-dörrars utförande

•  Ambiente interiör stämningsbelysning (vit)

•  City Emergency Brake, autobromsfunktion 

upp till 30 km/h

• Dimljus med integrerat kurvljus

•  Fäste och anslutning för din Apple- eller 

Android-telefon. Ladda ner en app och få 

tillgång till navigation och mängder med 

andra integrerade funktioner

• LED varselljus

• Luftkonditionering, AC

•  Lättmetallfälgar Radial 15''

•  Radiosystem "Composition Phone" med 

USB-port, AUX IN-uttag och sex högtalare.

01

03
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01  Generell exteriörbild med Design Pack,  
17'' lättmetallfälgar och kontrastfärgat tak  |  T

02  Fäste och anslutning för smartphone  |  S 
Automatisk klimatanläggning  |  T 
Radio Composition Phone  |  S 
Multifunktionsratt  |  T 
Backkamera  |  T

03  LED varselljus och dimljus med 
kurvljusfunktion  |  S

04  Välj bland flera färger på instrumet - 
panelen, här i Pixel Red  |  S

05 Lättmetallfälg Radial 15 tum  |  S

05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en full-
ständig inblick i  vilken utrustning som 
erbjuds i up! finns Produktportalen 
som du hittar i din mobil, läsplattta 
eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig up! på  
volkswagen.se/byggdinbil.  
Här kan du välja olika lack färger,  
fälgar samt tillval och direkt se hur  
din nya bil ser ut och vad den kostar.

02

04
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Gas för klimat 
och plånbok 
eco up!

01

03

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• 4-dörrars utförande

•  Ambiente interiör stämningsbelysning (vit)

•  City Emergency Brake, autobromsfunktion 

upp till 30 km/h

• Dimljus med integrerat kurvljus

•  Fäste och anslutning för din Apple- eller 

Android-telefon. Ladda ner en app och få 

tillgång till navigation och mängder med 

andra integrerade funktioner

• LED varselljus

• Luftkonditionering, AC

•  Lättmetallfälgar Radial 15''

•  Radiosystem "Composition Phone" med 

USB-port, AUX IN-uttag och sex högtalare.

* Källa: Branschorganisationen Energigas Sverige.
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Nya Volkswagen eco up! är inte bara 

snäll mot plånboken – det är också en 

av världens mest miljöeffektiva person-

bilar. Lika säker, bekväm och trygg som 

vanligt med smarta säkerhets- och 

mediasystem, men tankad med förny-

elsebar biogas sjunker koldioxidut-

släppet med mer än 90 procent* och  

eco up! blir både billigare och mer 

klimatsmart att köra jämfört med en 

vanlig bensinbil. Det gör eco-up! till en 

synnerligen smart modell som natur-

ligtvis har samma generösa standard-

utrustning och breda utbud av unika 

stilar som vanliga high up! 

Med fyllda gastankar har eco-up! en 

räckvidd upp till 38 mil. Dessutom finns 

en reservtank med bensin som ger 

ytterligare upp till 22 mils körning.



 

01  Generell exteriörbild med Colour Pack Hot 
Orange och kontrastfärgat tak  |  T

02  Think Blue. Trainer  
03 Ny design på stötfångare och bakljus  |  S
04  11 kg gas och 10 liter bensin ger en 

räckvidd på upp till 60 mil
05  Lättmetallfälg Radial 15 tum  |  S

02

04 05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Bygg din bil!
Skapa en personlig eco up! på  
volkswagen.se/byggdinbil.  
Här kan du välja olika lack färger,  
fälgar samt tillval och direkt se hur  
din nya bil ser ut och vad den kostar. 

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en 
full ständig inblick i  vilken utrustning 
som erbjuds i nya eco up! finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se
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Vi har bytt ut motorn, slopat bränsletanken 

och skippat växellådan. Vi har skapat nya 

e-up! – en rymlig men pytteliten elbil full av 

utrymme och karaktär. Smart paketerat 

mel lan hjulaxlarna sitter batteripaketet som 

fulladdat ger upp till 160 kilometers räck-

vidd. Elmotorn med 82 hästkrafter (60 kW) 

ger full kraft direkt och gör e-up! till en 

ovanligt snabb och smidig citybil utan att 

kompromissa med utrymme vare sig för 

passagerare eller bagage.

Optimera resan genom bilens fyra olika 

körlägen för maximal räckvidd – och snabb-

ladda enkelt batteriet vid en CCS snabbladd-

ningsstation där det bara tar 30 minuter till 

80 procent av full kapacitet. Naturligtvis går 

det lika bra att ladda via ett vanligt väggut-

tag, men då blir laddningstiden något längre. 

e-up! är dessutom utrustad med det upp-

kopplade systemet Car-Net som via en app 

ger dig möjlighet att exempelvis fjärrstyra 

laddningen, se laddningsnivån, starta klima-

tanläggningen och se var bilen står parkerad. 

 

Sol, vind och 
vatten i tanken 
e-up! 

01

03

 UTRUSTAD MED BLAND ANNAT
• 4-dörrars utförande

• Ambiente interiör stämningsbelysning (blå)

•  Car-net app med fjärrstyrning av en lång 

rad fordonsfunktioner

• Eluppvärmd framruta

• Farthållare

•  Fäste och anslutning för din Apple- eller 

Android-telefon och tillgång till bland 

annat navigation via app

• Klimatanläggning

• LED-signatur varselljus

• Lättmetallfälgar Blade 15''

• Parkeringssensorer bak

•  Radiosystem "Composition Phone" med 

USB-port, AUX IN och sex högtalare
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01 Generell exteriörbild
02  Instrumentbräda "Shark Skin"  |  S 

Multifunktionsratt  |  T
03  Med en laddbox från CLEVER reduceras 

laddtiden med upp till 55%  |  T
04 Batteripaket och elmotor
05 Lättmetallfälg Blade 15 tum  |  S

05

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

Produktportalen
Bilarna på bilderna kan vara extra-
utrustade. För dig som önskar en 
full ständig inblick i  vilken utrust-
ning som erbjuds i nya e-up! finns 
Produktportalen som du hittar i din 
mobil, läsplattta eller dator på  
produktportalen.volkswagen.se

Bygg din bil!
Skapa en personlig e-up! på  
volkswagen.se/byggdinbil.  
Här kan du välja olika lack färger,  
fälgar samt tillval och direkt se hur  
din nya bil ser ut och vad den kostar. 

02

04
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Mulitfunktionsratt
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Utseendet är inte allt. Därför är nya up! 

utrustad med säkerhetsinnovationer och 

tekniker från betydligt större bilklasser 

– mycket redan som standard. 

Autobromssystemet City Emergency 

Brake, ISOFIX-fästen för barnstolar och 

elektroniska stabiliseringssystem för att 

undvika olyckan innan den ens uppstår 

är några av de viktiga teknikerna som 

ingår i standardutrustningen. Och är 

olyckan trots allt oundviklig är karossen 

tillverkad av ultrahållfast stål som tar 

upp krockvåldet och skyddar passage-

rarna och föraren – och det är därför nya 

up! har belönats med högsta betyg i 

krocktestinstitutet Euro NCAP:s tester. 

I standardutrustningen ingår City 

Emergency Brake som genom en 

lasersensor skannar området i upp till  

30 km/h framför nya up! för att upp-

täcka potentiella faror. Om systemet 

upptäcker något som kan orsaka en 

kollision och föraren inte reagerar kan 

systemet automatiskt bromsa för att 

minska eller helt eliminera risken för 

svåra olyckor. 

Nya up! har också fått nya LED-varsel - 

ljus och halvljusautomatik som automa-

tiskt aktiverar halvljus och bakljus vid 

skymning eller när man till exempel kör 

in i en mörk tunnel. up! kan också 

utrustas med farthållare, parkerings-

sensorer och backkamera för att både 

underlätta långresor och parkeringar. 

För  högsta komfort finns tillvalet 

Klimatanläggning Pure Air Climatronic 

som med en luftkvalitetssenor och 

aktivt biogenfilter garanterar högsta 

möjliga luftkvalitet i kupén. 

Säkerhet

Som en vanlig minibil, fast säkrare

 
MER SÄKERHET OCH TRYGGHET

•  Regnsensor som automatiskt startar 

och anpassar intervallfunktionen 

efter väderförhållandet

•  Dubbla krockkuddar fram och sido-

krockkuddar som skyddar överkrop-

pen för de främre passagerarna i 

händelse av en sidokollision

•  Mulitfunktionsratt där flertalet funk-

tioner kan manövreras med båda 

händerna kvar på ratten

•  Kurvljusfunktion som lyser upp områ-

det vid sidan av bilen för att lättare 

upptäcka fotgängare och andra hin-

der. Aktiveras i lägre hastigheter när 

ratten vrids eller blinkers används.

•  Backkamera som gör det lättare 

att upptäcka föremål bakom bilen. 

Aktiveras när backväxeln läggs i.

City Emergency Brake Elektronisk stabilitetsprogram
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Maps + more
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Låt din smarta mobiltelefon bli en del 

av bilen – och få navigation, färddator, 

mediasystem och körtips på köpet. 

Genom att koppla in en Apple iOS- eller 

Android-telefon till nya up! förvandlas 

telefonen till en integrerad enhet med 

funktioner för säkrare och enklare resor.

Appen ”Maps + More” ger kartdata och 

navigering i Europa även i nedkopplat 

läge för att undvika höga roamingav-

gifter utomlands. Samtidigt integreras 

såväl bilens färddator med kördata och 

status i appen, liksom ljudsystemet för 

både musikuppspelning och telefon-

samtal. Appen är gratis att ladda ner 

och använda till nya up! 

Till det standardmonterade radiosys-

temet ”Composition Phone” ingår en 

mobiltelefonhållare och anslutning 

för telefoner i storlek upp till iPhone 

6 Plus samt sex högtalare, USB- och 

AUX IN-ingång, Bluetooth-gränssnitt 

och en 5-tumsskärm på mittkonsolen 

där radio, ljud och bilens funktioner 

också kan styras – självklart även utan 

inkopplad mobiltelefon.

 

 Infotainment

Koppla in & koppla upp

Genom att ansluta en 

mobiltelefon med Apple 

iOS- eller Android-

baserat operativsystem 

och Volkswagen-appen 

"Maps + more" till nya 

up! integreras telefonen i 

bilen och ger såväl navi-

gation och fordonsdata 

som tillgång till trådlös 

handsfree och media-

enheter. 

Appen stödjer även hand-

skrift direkt på skärmen 

och kan ge körtips för 

lägre förbrukning.

Spela lagrad musik eller från t.ex Spotify Färddatorinformation Navigera även utan uppkoppling

Välj bland flera olika mätarfunktioner Ring och prata handsfreeThink Blue. Trainer hjälper dig köra snålt och miljövänligt



Lackfärger

Ett färgglatt
liv
Lev livet i färg! Att skapa sin unika up!  

har aldrig varit enklare än nu. Med 13 

exteriörlacker, 3 takfärger, designpaket, 

färg paket och 5 stilar för instrument-

panelen finns det en unik up! för alla 

situationer och smaker. 

Förutom takfärger och exteriörlacker 

finns prisvärda designpaket med 

3D-dekalerad instrumentpanel, exteriöra 

designdekaler och färgade backspegel-

skåpor. Dessutom finns färgpaket som 

innehåller lättmetallfälgar med match-

ande backspegelskåpor och dekaler.  

Från och med nu kan du själv bestämma 

om du vill bli sedd – eller bara se bra ut. 

S Standard 
T Mot tilläggskostnad

CORAL RED | S
SOLID LACK

WHITE | S
SOLID LACK 

TEAL BLUE | S
SOLID LACK

PURE WHITE | S
SOLID LACK

TORNADO RED | S
SOLID LACK
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TUNGSTEN SILVER | T
METALLICLACK

BLUEBERRY | T
METALLICLACK

HONEY YELLOW | T
METALLICLACK

SAVANNA GOLD | T
METALLICLACK

COSTA AZUL | T
METALLICLACK

WHITE SILVER METALLIC | T
METALLICLACK

DEEP BLACK PEARL | T
PÄRLEMOEFFEKTLACK 

HABANERO ORANGE | T
METALLICK 
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Klädslar och fälgar

Känsla som 
består
Gör dig hemmastadd med rätt stil både inne 

och ute. Nya up! kommer med fyra möjliga 

klädslar med såväl tyg som läder och velour. 

Snygga, högklassiga och exklusiva med kon-

staterande sömmar och läckra mönster.

Till nya up! finns fälgar i olika storlek, design 

och till och med i flera olika färger. Redan i 

standardutrustningen ingår stabila och säkra 

15-tums lättmetallfälgar, men flera 16- och 

17-tum stora lättmetallfälgar finns att välja 

genom såväl färgpaketen som tillvalslistan. 

Det kallar vi för individualisering.  

Din bil – dina villkor.

H high up!
EC eco up!
E e-up!
S Standard
T Mot tilläggskostnad

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
BEAM | S H EC E
ANTHRACITE/QUARTZ

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
ART VELOURS | T H EC
SAVANNA GOLD ANTHRACITE

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
BEAM | S H EC
ANTHRACITE-CERAMIQUE RED

KOMFORTSTOL MED 
TYGKLÄDSEL  
BEAM | S H EC
ANTHRACITE HONEY/ 
YELLOW-CERAMIQUE
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LA BOCA WHITE 16" | T H ECRADIAL 15" | S H EC

LA BOCA GOLDBEIGE 16" | T H EC

POLYGON 17" | T H EC POLYGON FORTANA RED 17" | T H EC

POLYGON SANDSTORM YELLOW 17" | T H EC

TRIANGLE BLACK 16" | T H ECBLADE 15" | S E

LA BOCA BLACK 16" | T H EC LA BOCA HOT ORANGE 16" | T H EC
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Instrumentpanel

Som ett vardagsrum, 
fast snabbare
Något att förvånas över. Kupén i nya up! är inte 

som andra småbilars. Här finns bekväma fram-

säten med inbyggda nackstöd och ett baksäte 

med utrymme även för fullvuxna. Dessutom 

med 251 liters bagageutrymme! Nya up! är både 

stor och bekväm på insidan – och du väljer själv 

inredningen.

Med fem olika instrumentpaneler, klädslar och 

utseenden skapar du enkelt din egen stil. 

Dessutom med ombonad orienteringsbelysning 

i vitt för high up! eller blått för eldrivna e-up! 

H high up!
EC eco up!
E e-up!
S Standard
T Mot tilläggskostnad

INSTRUMENTPANEL PIXELS RED
RED | S H EC

INSTRUMENTPANEL PIXELS HONEY YELLOW
HONEY YELLOW | S H EC

INSTRUMENTPANEL PIXELS NEUTRAL 
GREY | S H EC
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INSTRUMENTPANEL PIXELS WOOD 
WOOD | T H EC

INSTRUMENTPANEL PIXELS SAVANNA GOLD 
SAVANNA GOLD | T H EC

INSTRUMENTPANEL SHARKSKIN 
GREY | S E
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Tillval och paket 

Prisvärda  
 lösningar
Med generös standardutrustning som 

autobromsen City Emergency Brake 

och smarta uppkopplingsmöjligheter 

för mobiltelefonen är nya up! både 

ombonad, säker och exklusiv redan från 

start. Men med prisvärda och välfyllda 

utrustningspaket kan du förgylla nya 

up! ännu mer – som med avancerat 

ljudsystem från BeatsAudio, pano-

ramasoltak och backkamera. Bland 

annat.

H high up!
EC eco up!
E e-up!
S Standard
T Mot tilläggskostnad

PREMIUMPAKET | T H 
• Farthållare

• Multifunktionsdisplay plus manöverdel

•  Parkeringssensorer bak (ParkPilot)

• Soltak i glas,  skjut- och tiltbart

•  Lättmetallfälgar "Triangle Black" 16'' , glanssvarvad yta

• Däck 185/50 R 16

• Stöldhämmande hjulbultar

• Innertak i svart

•  Mörktonade sidorutor bak och bakruta, 65 % ljusabsorbering

BEATS PAKET | T H 
•  Ljudsystem från BeatsAudio med 300 watts effekt,  

sex högtalare och en maffig baslåda

DRIVEPAKET | T H EC 
• Farthållare

• Multifunktionsdisplay plus manöverdel

•  Parkeringssensorer bak (ParkPilot)  

− varningsljudsignal vid hinder bakom bilen

22    |    Nya up! modellbroschyr oktober 2016



  Nya up! modellbroschyr oktober 2016    |    23 

DESIGNPAKET I T H EC
•  Instrumetpanel i 3D-effekt, utvändig 

dekorstripes på sidorna och back spegel-

kåpor i kontrasterande färg.

Finns i två färgkombinationer:  

Pixels Savanna Gold eller Pixels Wood

COLOR PACK LA BOCA 16'' I T H EC
• Lättmetallfälgar La Boca bi-colour 16''

• Dekorstripe

• Backspegelkåpor i kontrastfärg

Finns i två färgversioner:

Hot Orange eller Gold Beige

COLOR PACK POLYGON 17'' I T H EC
• Lättmetallfälgar Polygon bi-colour 17''

• Dekorstripe

• Backspegelkåpor i kontrastfärg

Finns i två färgversioner:

Fortana Red eller Sandstorm Yellow

Pixels Savanna Gold Pixels Wood

Hot Orange 

Sandstorm Yellow

Gold Beige

Foratana Red
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Bygg din bil 
 Skapa din drömversion

I bilkonfiguratorn på volkswagen.se kan du 

bygga ihop din egen personliga version av 

nya up! Testa dig fram mellan olika lackfär-

ger och kombinera med fälgar och klädslar. 

Välj sen dina tillval och du kan enkelt se vad 

din drömversion kostar samt räkna ut en 

månadskostnad.
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Finansiering

Serviceavtal

Försäkring

  Volkswagen 
 Finansiering 
Nyckeln till mobilitet

Det finns mängder av sätt att 

finansiera sitt bilköp, från att 

 be låna huset till att betala  kontant, 

eller kanske ännu  enklare – via 

någon av Volkswagens  flexibla och 

förmånliga finansieringsformer.

Enkel hantering för företaget

Vi erbjuder finansiering med rest-

skuld eller restvärde där bilen fung-

erar som  säkerhet. Finansieringen 

följer bilens värdeminskning. Det 

ger dig lägre månads  betalning och 

du kan byta till ny bil oftare.

Rabatt på försäkringen

Väljer du vår finansiering kan du 

även teckna Volkswagen Försäkring 

till förmånliga villkor. De flesta 

kunder, oavsett ålder och bostads-

ort, brukar uppfatta försäkrings-

premien som för delaktig.

 
Serviceavtal med en  
fast månadskostnad

Om du även kombinerar med ett 

service avtal får du en fast månads-

kostnad  under hela avtalstiden och 

kontroll på  kostnaderna för service. 

För mer information:  
volkswagen.se/finansiering

 

 

 



Nya up! high up! 75 hk high up! TSI 90 hk eco up! e-up!
Motorer Trecylindrig 1,0-liters  

bensinmotor.
Trecylindrig 1,0-liters 

turboladdad bensinmotor.
Trecylindrig 1,0-liters  

motor för gas och bensin.
Elmotor

Drivlina
Växellåda  man/aut 5 vxl / ASG5 5 vxl / – 5 vxl / – – / 1 vxl (+back)

Motor
Max vridmoment vid r/min 95/3 000–4 300 160/1 500–3 500 90/3 000 210
Effekt kW (hk) vid r/min 55 (75) /6 200 66 (90) / 5 000–5 500 50 (68) /6 100 60 (82)
Toppfart km/h man/aut 173 / 173 185 / – 164 / – – / 130
Acceleration 0–100 km/h  man/aut 13,5 / 14,9 9,9 / – 16,3 / – – / 12,4

Styrsystem
Vändcirkel, m 9,8 9,8 9,8 9,8

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) man/aut 928 / 940 1 000 / – 1 033 / – – / 1 229
Totalvikt (kg) man/aut 1 330 /1 330 1 360 / – 1 380 / – – / 1 530
Max Taklast (kg) 50 50 50 50
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) man/aut – – – –
Längd min/max (mm) 3 600 3 600 3 600 3 600
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1 910 1 910 1 640 1910
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 645 1 645 1 645 1 645
Höjd max (mm) 1 504 1 504 1 500 1 492

Bagageutrymme
Längd uppfällt/nedfällt säte (mm) 632 / 1 252 632 / 1 252 605 / 1 230 632 / 1 252
Volym uppfällt/nedfällt säte (liter) 251 / 959 251 / 959 213 / 913 251 / 959

Miljö- och bränsledeklaration Certifieringsgas 
 Nm3 kg

Bensin  
liter

CO2-utsläpp (g/km) man/aut 101 / 105 108 / – 79 / – 82 / – – / 0 2)

Bränsletyp Blyfri 95 Blyfri 95 Fordonsgas Blyfri 95
Stadskörning (l/100km) man/aut 5,4 / 5,5 6,1 / – 5,5 / – 3,6 / – 5,6 / –
Landsvägskörning (l/100km) man/aut 3,8 / 4,0 3,9 / – 3,8 / – 2,5 / – 3,9 / –
Blandad körning (l/100km) man/aut 4,4 / 4,5 4,7 / – 4,4  / – 2,9  / – 4,5 / – – / 11,7 kWh 2)

Övriga tekniska data
Fordonsskatt (kr) man/aut 360 360 360* 360*

*Miljöklassad modell, skattebefriad första 5 åren.
Uppgifter tillgängliga vid trycktillfället.

 Teknisk data 

Fakta
Nya up! är utrustad med effektiva 

motorer för högsta effektivitet och 

låga ägandekostnader. Här kan du 

kontrollera teknisk data för såväl  

bensin-, gas- som elmotorer med 

manuella och automatiska växellådor, 

samt dimensioner och kapaciteter. 

För dig som önskar en fullständig 

inblick i utrustning och teknisk data 

har vi skapat Produktportalen. Där 

hittar du detaljerad information om 

exempelvis alla mått, markfrigång, 

hjulrekommendationer och mycket 

annat.

produktportalen.volkswagen.se
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Bränsleförbrukning och avgascertifieringsvärden
Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta 
i enlighet med riktlinje 1999/94/EG och gäller bil i 
grundversion. Bränsleförbrukningen påverkas även 
till stor del av yttre omständigheter såsom kör- och 
vägförhållanden. Större hjuldimensioner än angiven 
standardutrustning liksom eftermonterad tillbehörs-
utrustning kan påverka rullomkrets, rullmotstånd och 
aerodynamik och därigenom även bränsleförbrukning 
och avgasemissioner för mer detaljerad information 
vänligen kontakta er återförsäljare. För flertalet 
modeller anges ett spann för bränsleförbrukning och 
utsläpp vilket beror på att modellen kan utrustas 
med flera alternativa hjuldimensioner från fabrik. 
Volkswagens modeller är helbils godkända och mer 
detaljerade uppgifter om bränsle förbrukning och 
utsläpp finns hos Bilregistret. 
För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på 
www.transport styrelsen.se (klicka på ”Väg”, ”Fordon”, 
”Fordonsskatt”, ”Hur bestäms skattens storlek” i 
nämnd ordning).

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvänd-
ning. I enlighet med förordningen om producent-
ansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens 
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta 
bilar för återvinning. För mer information om 
 auktoriserade mottagnings stationer vänligen gå  
in på www.bilsweden.se.

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifie-
rade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsan-
läggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Tilläggsinformation till tabellen  
(markerat som fotnoter i tabellen)
1)  Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer 

tjänste vikten individuellt beroende på bilens 
utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden 
 mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten.

  Om tjänstevikten höjs minskas  lastförmågan. 
Fordonsskatten kan variera beroende på 
 tjänstevikten.

2)  Angivna värden fastställda enligt föreskrivet 
mätförfarande (NEDC). Elförbrukning och räckvidd  
påverkas av en rad faktorer, även icke-tekniska  
så som till exempel klimatförhållande, vikt och 
körstil. CO₂-utsläpp anges utan hänsyn till eventu-
ella utsläpp i själva elproduktionen.

up! e-up!
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Skissen ovan visar up! i 2-dörrarsutförande.  
I Sverige erbjuds up! endast i 4-dörrarsutförande men alla mått är samma som för 2-dörrarsutförandet.
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