
Nya e-up!



Vid snabbladdning tar det endast 60 minuter att ladda 

batteriet från 0 till 80 % via en 40 kW-likströmssnab-

bladdare.  Att ladda batteriet fullt via en laddbox  

(för laddning hemma) eller en allmän laddningsstation 

(3,6-7,2 kW växelström) går på 4 till 5 timmar. Ladd-

ningen kan förprogrammeras, startas och avbrytas via 

en smartphone och appen ”maps + more” (standard) 

liksom via appen We Connect (tillval).

Nya
e-up! 
Nya eldrivna e-up! är en mångsidig fyrdörrarsbil med 

generös standardutrustning som dessutom är idealisk 

i staden och att pendla med. Batterikapaciteten har 

ökat med 70 % jämfört med föregångaren och 

räckvidden är upp till 26mil. Trots sina kompakta 

yttermått är nya e-up! en fullfjädrad bil för fyra. Den 

erbjuder smart mobilitet och utsläppsfri körning – för 

företag, som företagsbil och för privatpersoner.
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Utrustad med bland annat:

• 4-dörrars utförande

• Backkamera, Rear assist

•  Car-net app med fjärrstyrning

• 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''



DEEP BLACK PEARL | T 
PÄRLEMOEFFEKTLACK 

TEAL BLUE | S
SOLID LACK

TORNADO RED | S 
SOLID LACK

TUNGSTEN SILVER | T 
METALLICLACK

COSTA AZUL | T
METALLICLACK

Lackfärger 
Ett färgglatt liv.
Nya e-up! erbjuds i eleganta metalliclacker som Costa 

Azul, Tungsten Silver eller Honey Yellow. Du kan även 

välja den gnistrande pärleffektlacken Deep Black Pearl 

eller standardfärgerna Tornado Red, Teal Blue eller 

Pure White.

Observera att de tryckta färgerna i den här katalogen skiljer sig 

från hur de ser ut i verkligheten. Välkommen in till din närmaste 

återförsäljare och upplev dem på riktigt.

HONEY YELLOW | T
METALLICLACK

PURE WHITE | S
SOLID LACK

S Standard
T Mot tilläggskostnad



Tillval och paket 
Prisvärda lösningar.
Möjlighet till individuell anpassning. ”e-up! style”, en ännu 

mer förfinad version av Volkswagens minsta eldrivna modell.

Stylepaket |  T
• Kontrastfärgat tak

• Lättmetallfälg 16 tum Upsilon

• Sätesklädsel i tyg
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Nya e-up! e-up!
Motorer Elmotor

Drivlina
Växellåda, automatisk  1 vxl (+back)

Motor
Max vridmoment vid r/min 210
Effekt kW (hk) vid r/min 60 (82)
Toppfart km/h 130
Acceleration 0–100 km/h  12,4

Styrsystem
Vändcirkel, m 9,8

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg) 1 229
Totalvikt (kg) 1 530
Max Taklast (kg) 50
Maximalt tillåten släpvagnsvikt (kg) –
Längd min/max (mm) 3 600
Bredd inklusive ytterspeglar (mm) 1910
Bredd exklusive ytterspeglar (mm) 1 645
Höjd max (mm) 1 492

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

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass 2)

CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)* 0 2)

Bränsletyp 
Blandad körning (l/100 km) (WLTP)* 14,7 kWh 2)

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

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

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. 
I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 
eller EMAS.

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

beroende på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan 
den angivna totalvikten och tjänstevikten. Om tjänstevikten höjs minskas 
lastförmågan.

2)  Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en skärpning av kraven 
jämfört med miljöklasserna Euro 5, 2005 och 2005 PM.

*)  Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med 
gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad 
körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den 
1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide 
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som 
baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- 
och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare 
NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle).  
 
Utrustning utöver angiven standardutrustning som påverkar rullomkrets, 
rullmotstånd, vikt och aerodynamik kan inverka på bränsleförbrukning 
och avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och 
andra icke-tekniska faktorer betydelse för den faktiska bränsleförbruk-
ningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusga-
ser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om bränsleförbruk-
ning och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller 
kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är reklamfri 
och oberoende och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi, 
miljö, säkerhet och teknik. Mer detaljerade uppgifter om bränsleförbruk-
ning och utsläpp finns hos Bilregistret. För att se hur fordonsskatten 
beräknas, gå in på www.transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, 
”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i nämnd ordning).”

– Ännu ej fastställt.

Tekniska data

Fakta



Nya e-up!
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www.volkswagen.se

  facebook.com/volkswagensverige

  Instagram: @volkswagensverige

  Twitter: @vwsverige

  youtube.com/volkswagensverige

Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.  
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar  
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.  
Mandarin AB.

Läs mer. 
På volkswagen.se kan du läsa mer om de 
generösa utrymmena, de förutseende och 
interaktiva assistanssystemen, den senaste 
generationens infotainmentsystem och 
uppkopplingsmöjligheterna i nya e-up!  

I vår konfigurator kan du dessutom bygga din  
egen personliga nya e-up! och direkt få veta vad 
den kostar och enkelt räkna ut en månadskostnad. 

Nya e-up! Volkswagen Financial Services 
Finansiering. Försäkring. Mobilitet. 
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet. 
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta 
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till 
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela 
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service.  Allt på en faktura och betalning per månad.

Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 
556944-2253 och bilfinansiering genom  Volkswagen  Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen 
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är 
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se
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