
De up!





De up! is dan wel klein, maar hij is op vele gebieden groots. Zo bevat hij technologieën die nog nooit in een 

dergelijk compacte auto zijn toegepast en springt zijn hoogwaardige afwerking direct in het oog.

Iedere up! wordt met de grootst mogelijke zorg gebouwd. We gebruiken topkwaliteit materialen en werken 

met de beste vakmensen. En dat is te merken. Dankzij de vele opties die voor deze auto beschikbaar 

zijn, heeft u de keuze uit meer dan 70 verschillende combinaties. Bediening, schakelaars en displays zijn 

geplaatst op de plek waar u ze intuïtief zou verwachten. Daardoor is niet alleen het interieur visueel aantrek-

kelijk, maar wordt uw rijervaring veiliger en meer ontspannen. U bent volledig in controle.





Met zijn lengte van 3,54 meter is de up! een ultramoderne interpretatie van het Volkswagen design. Onder andere 

door de speciaal ontworpen lichtmetalen velgen, de apart gevormde zijruiten en een volledig glazen achterklep. 

De horizontale lijnen aan de voorzijde en de strak ogende zijpanelen geven de up! het echte Volkswagen uiterlijk. 

Door zijn looks is de up! niet alleen heel eigentijds, maar voldoet hij ook aan de wensen van de toekomst. 



take up!
De take up! is de basisuitvoering van de up!. Alles wat de up! zo geweldig maakt, 

heeft hij standaard aan boord als onderdeel van de basisuitrusting.  

Het praktische interieur heeft veel opbergvakken en uitermate comfortabele  

stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Door onder andere vier airbags en een 

Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP) is de take up! ook nog eens heel veilig.   

Wilt u meer? Dan zijn er voor de take up! veel extra opties waar u uit kunt kiezen.

move up!
U herkent de move up! aan de in kleur meegespoten buitenspiegels en deurgrepen.

Deze uitvoering bevat naast glimmende zwarte decorelementen in het interieur 

en stijlvolle bekleding, ook praktische opties als elektrische ramen, centrale 

deurvergrendeling en een radio/cd-speler 'RCD 215'.



high up! eco up!
De high up! dankt zijn naam aan zijn groot aantal personaliseringsopties en  

zijn zeer uitgebreide standaarduitrusting t.o.v. de move up!, waaronder de 15 inch 

lichtmetalen velgen, mistlampen, een lederen stuurwiel, cruise control en Park 

Distance Control achter. De high up! biedt u een ruime keuze aan bekledingsstijlen 

en kleuren voor het dashpad. Daarnaast bevat hij veel verchroomde details.

De eco up! kenmerkt zich door een laag verbruik en zeer lage CO2-uitstoot. 

Deze up! met krachtige EcoFuel-motor en BlueMotionTechnology is geschikt 

voor aardgas en Groen Gas. Daarbij is hij net zo ruim, praktisch, comfortabel 

en veilig als alle andere up!’s. Deze zuinige up! is verkrijgbaar als take, move  

en high up! uitvoering.

Afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten.



De up! is verkrijgbaar als 2- of als 4-deurs. Of u nu uw kinderen naar voetbal brengt of met uw vrienden op stap gaat, de up! biedt u ongekende mogelijkheden. 

Door slimmer om te gaan met ruimte is er verrassend veel plek voor zowel passagiers als bagage. Met 251 liter heeft de up! zelfs de grootste bagageruimte in zijn klasse. 

De up! 4-deurs is een volwaardige vierzitter  

met veel comfort en ruimte.

U plaatst heel gemakkelijk  

bijvoorbeeld een kinderzitje.

De achterbank is geheel en in delen neerklapbaar. Met neergeklapte bijrijdersstoel kunt u ook 

probleemloos de wat langere objecten vervoeren. 

Zoveel ruimte een klein wonder.





Het zijn de kleine dingen die het hem doen. Het moment waarop je de 

perfecte parkeerplaats vindt, of je favoriete nummer op de radio hoort. 

Een passagier die u dan zeker niet wilt missen: Maps + More. Dit 

kleurentouchscreen navigatie- en informatiesysteem in combinatie met 

de 'RCD 215' biedt u oneindig veel mogelijkheden.



03 Media: ‘RCD 215’ beschikt naast een radio en CD-speler, over een  

 MP3 afspeelfunctie en een poort voor een SD kaart voor  

 maximaal 32 GB.

04  Navigatiesysteem: de e-mobility functies welke het navigatie-

systeem bevat, bestaan onder andere uit: route-range check, 

routeplanning met tussenstops, zicht op het bereik bij huidige 

laadniveau en het handmatig toevoegen van oplaadstations.

05  Telefoon: comfortabel communiceren tijdens het rijden met het 

Bluetooth hands-free systeem en voice-control. 

Het is zelfs mogelijk meerdere telefoons tegelijk te koppelen.
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01  Voertuiginformatie: gegevens zoals het gemiddelde verbruik en 

afgelegde afstand binnen handbereik.

02  ‘Think Blue Trainer’: ‘Think Blue’ betekent duurzame mobiliteit 

van Volkswagen. Maps + More helpt u als bestuurder dit doel te 

bereiken door uw rijstijl te analyseren en u te voorzien van tips 

om zuiniger te rijden.



KLEIN IS
GROOT.

3,54 m

Zo klein als de up! is, zo groot is 

het aantal ijzersterke eigenschappen. 

De up! combineert een iconisch 

design met unieke innovaties op 

het gebied van veiligheid. 



DE VEILIGSTE
AUTO IN ZIJN
KLASSE.

CITY EMERGENCY BRAKING.

Nooit meer een ongeluk bij lage snelheden. Dit innovatieve 

systeem is actief als u tussen de 0 en 30 km/u rijdt en 

waarschuwt u bij een dreigende botsing in het drukke 

stadsverkeer of in de file. Als uw reactie vervolgens 

uitblijft, remt het systeem geheel zelfstandig. Het voorkomt 

ongelukken of houdt de schade beperkt. Dit maakt de up! tot 

de veiligste in z’n klasse. |MU

ELEKTRONISCH 
STABILISATIEPROGRAMMA.

Het Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP) verhindert dat 

uw auto in kritieke situaties plotseling uitbreekt. Zodra een 

uitwijkmanoeuvre onvermijdelijk is, corrigeert ESP de koers 

van uw auto door het wiel met de minste grip af te remmen. 

Hiermee voorkomt het systeem dat u in een slip raakt en 

wordt de kans op een aanrijding geminimaliseerd. |S

PARK DISTANCE CONTROL.

Dankzij Park Distance Control hoeft u geen inschatting meer 

te maken over de exacte lengte van uw auto. Door een 

akoestisch signaal wordt u geïnformeerd over de afstand 

van objecten ten opzichte van de auto. Hierdoor wordt het 

risico op een foutieve inschatting vermeden en helpt het 

systeem om schade te voorkomen. |MU

AIRBAGS.

Elke up! is standaard voorzien van vier airbags voor en 

achter. Die u beschermen tegen ernstig letsel tijdens een 

ongeluk. |S

Standaarduitvoering |S  Meeruitvoering |MU



Beige, dashpad ‘pure white’ | S op high up!

Antraciet, dashpad ‘dark silver’ | S op high up!

Antraciet, dashpad ‘blue’ |MU

Antraciet, dashpad ‘red’ |MU

Antraciet, dashpad 'pure white' |MU

DASHPADS.

De dashpads voor de up! zijn in veel verschillende kleuren leverbaar. Afhankelijk van de

uitvoering van de up!, zijn de varianten ‘dark silver’, ‘red’, ‘blue’, ‘black pearl’, ‘white pearl’ 

verkrijgbaar. Afhankelijk van de gewenste bekleding, zijn er twee kleuren verkrijgbaar 

voor de onderste helft van het dashpad: 'beige' en 'antraciet'. Hieronder ziet u een aantal 

samenstellingsopties. Uw dealer kan u informeren welke opties er voor uw up! beschikbaar zijn.

Standaarduitvoering |S  Meeruitvoering |MU
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0202

03

0101

01 Lakkleur Red (G2) | MU

02 Lakkleur White (B4) | S

03 Lakkleur Blue (D7) | S

04 Lakkleur Light Silver Metallic (8E) | MU

05 Lakkleur Dark Silver Metallic (5K) | MU

06 Lakkleur Dark Blue Metallic (Z2) | MU

0 7  Lakkleur White Pearl (0R) | MU

08 Lakkleur Black Pearl (2T) | MU

Standaarduitvoering |S  Meeruitvoering |MU
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Aluminium velg ´Waffle´

Zilver, 5.5 J x 15,

185/55 R 15 band     | MU

*Velgen 07, 08, 09 worden als accessoire via Volkswagen After Sales geleverd. Standaarduitvoering |S  Meeruitvoering |MU

VELGEN.

U heeft de keuze uit verschillende sportieve en 

elegante velgen van 14 tot 16 inch, die speciaal 

voor de up! zijn ontworpen. 

0101

Metalen velg

5 J x 14, 

165/70 R 14 band      |  S op take up! 
en move up!

Aluminium velg ´Spoke´ 

Zilver, 5.5 J x 15, 

185/55 R 15 band      | S op high up!

Aluminium velg ´Spoke´ 

Antraciet, 5.5 J x 15,  

185/55 R 15 band      | MU

Aluminium velg ´Classic' 

Zilver, 6 J x 16,

185/50 R 16 band      | MU

Aluminium velg ´Upsilon´

Zilver 6 J x 16,

185/50 R 162) band      | MU*

Aluminium velg ´Triangle´

Zilver 6 J x 16,

185/50 R 16 band      | MU*

Aluminium velg ´Classic´ 

Zwart, 6 J x 16,

185/50 R 16 band      | MU*
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0303

0404

0505

0606

0707

0101

01 Stoffen bekleding „dots”, antraciet  (JM)     | S op take up!

02 Stoffen bekleding  „structure”, antraciet  (JM en JI)     | S op move up!

03 Stoffen bekleding  „structure”, donker denim – beige (JS)     | S op move up!

04 Stoffen bekleding  „dots”, zwart – antraciet (JK)     | S op high up!

05 Stoffen bekleding  „dots”, beige – grijs – salsa rood (JT)     | S op high up!

06 Stoffen bekleding  „dots”, beige – grijs – bruin (JV)     | S op high up!

07	 Lederen bekleding „squares”, antraciet (OO)     | MU

Standaarduitvoering |S  Meeruitvoering |MU

U kunt kiezen uit verschillende ontworpen integrale stoelen.

Afhankelijk van de stijl die u kiest, zijn er verschillende 

ontwerpen en kleuren beschikbaar.

STOELEN. 



Schadeservice & -herstel.

Al uw voordelen en privileges op een rij. 

APK.
Gratis in combinatie met grote onderhoudsbeurt.

Checkups. 
Gratis Zomer- of Winter- & Aircocheck.

Volkswagen lifestyle producten.
20% korting op alle lifestyle producten.

Mobiliteit.
Altijd een gratis upgrade bij Euromobil autoverhuur.

Ruitenservice & Slim Schadeherstel©.
Snel weer veilig op weg.

Financiering & verzekeren.
Voordeel bij de Volkswagen Bank.

Parkeren.
Zorgeloos parkeren met Park-line en voordelig parkeren op Schiphol.

Ontspanning.
Korting op dagjes uit en overnachting.

Rijvaardigheidstraining.
Korting bij het ANWB Test- en Trainingscentrum.

Onderweg.
Korting bij de Texaco ‘Go the freshway’ shops.

E-nieuwsbrief.
Altijd als eerste op de hoogte van nieuws en aanbiedingen.

Online toegang.
Altijd online toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Volkswagen-rijders hebben bij ons een streepje voor. Bij aankoop van uw Volkswagen ontvangt u gratis 

een persoonlijke Volkswagen Inclusief kaart. Met Volkswagen Inclusief profiteert u van extra aanbiedingen 

en privileges. Voor meer informatie over Volkswagen Inclusief kunt u terecht bij uw Volkswagen dealer of 

op www.volkswagen.nl/volkswagen-inclusief. 

Profiteer ook en haal 100% uit uw Volkswagen!

VOLKSWAGEN INCLUSIEF.



VOLG VOLKSWAGEN OP SOCIAL MEDIA.

Ga naar YouTube voor o.a.

•  Filmpjes van Volkswagen-

modellen

•  Onafhankelijke autotests

• Technische innovaties

• Nieuw en historisch   

 beeldmateriaal

• Instructiefilmpjes

Word onze fan

op Facebook voor o.a.

• Exclusieve previews

• Het allerlaatste nieuws

• Kennis delen met vrienden

• Speciale events

Volg ons op Twitter en LinkedIn voor o.a.

• Het allerlaatste nieuws

• De eerste foto’s

• Exclusieve previews

twitter.com/volkswagenNL Plus.google.com/+volkswagenNL 
youtube.com/volkswagenNL   facebook.com/volkswagenNL

linkedin.com/company/volkswagen-nederland



Elke auto die in Europa wordt verkocht, heeft een offi cieel vastgesteld brandstofverbruik. 
Dit zogenaamde ECE-verbruik wordt gemeten door een onafhankelijke instantie in 
een laboratorium. De auto rijdt daar op een testbank een parcours met drie situaties: 
stadsverkeer, de buitenweg en de snelweg. Voor elke auto die nieuw op de markt komt, is 
deze test verplicht. Deze verbruikscijfers vindt u dus ook in deze prijslijst.

Met het ECE-verbruik kunnen auto’s worden ingedeeld in energieklasses en overheden 
gebruiken het voor subsidies en belastingmaatregelen, bijvoorbeeld om de verkoop van 
zuinige auto’s te bevorderen. Voor u als koper is het ECE-verbruik ook nuttig: het maakt 
het vergelijken van verschillende modellen mogelijk.

Theorie en praktijk
In de praktijk kan het verbruik van een auto afwijken van de ECE-waarde. Bijvoorbeeld 
omdat de ECE-test plaatsvindt in een laboratorium, waar weersomstandigheden geen 
invloed hebben. Andere factoren die het praktijkverbruik beïnvloeden, zijn de samenstelling 
en het gebruik van een auto.

Wat leidt tot een hoger (praktijk)verbruik?
- Vlotte of sportieve rijstijl
- Rijden op brede(re) banden, met belading of een aanhanger
- Gebruik van (stoel)verwarming en airconditioning
- Het maken van veel korte ritten

Wat leidt tot een lager (praktijk)verbruik?
- Rijden met de juiste bandenspanning
- Onderhoud van de auto volgens fabrieksvoorschrift
- Gelijkmatige, rustige rijstijl en het gebruik van cruise control
- Tijdig wisselen van zomer- naar winterbanden

‘BlueMotion Technologies’ van Volkswagen ondersteunen bestuurders bij een zuinige 
rijstijl. Denk aan schakeladviezen in het display van de auto, maar ook technieken als het 
terugwinnen van remenergie en start/stop.

Volkswagen verantwoord rijden
Onder de noemer verantwoord rijden biedt Volkswagen mogelijkheden om zuinig rijden te 
leren. Zo is er voor elke Volkswagen-rijder gratis het online trainingsprogramma e-Driver. 
Onze dealers kunnen u meer vertellen over Het Nieuwe Rijden; samen met de ANWB biedt 
Volkswagen een rijtraining die is toegesneden op de hedendaagse techniek. Meer info vindt u 
op www.volkswagen.nl/verantwoord-rijden.

Wat u moet weten over brandstofverbruik.
Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Brandstof tot nadenken
Think Blue.

Kijk voor meer informatie op www.hetnieuwerijden.nl

Schakel de boordcomputer naar het scherm ‘Actueel verbruik’.

Rijd in de hoogst mogelijke versnelling, dus met zo min mogelijk toeren.

Kijk ver vooruit en laat de auto lang uitrollen, bijvoorbeeld voor een rood stoplicht.

Gebruik zaken als airco en (stoel)verwarming alleen indien nodig.

Check minimaal maandelijks uw bandenspanning.

Vermijd korte ritten.

Gebruik de juiste kwaliteit motorolie.

Voorkom onnodige luchtweerstand van uw auto.

Vermijd onnodige bagage in uw auto.

Duurzaam
Volkswagen investeert op allerlei gebieden in een 
duurzame toekomst. Onder meer met de bouw van 
milieuvriendelijkere fabrieken. Daarnaast is elke nieuwe 
Volkswagen voor 40% gemaakt van gerecycled materiaal 
en is hij voor 85% recyclebaar. Kijk voor meer informatie op www.volkswagen.nl/thinkblue.

Recycling
Wist u trouwens dat iedere nieuwe Volkswagen voor 40% gemaakt is van gerecycled materiaal en 
voor 85% recyclebaar is?

Tips om zelf zuinig te rijden



AUTOSTADT 
WOLFSBURG. 

Themapark Autostadt
Autostadt, hét themapark van Volkswagen. Dit 25 hectare grote park in het Duitse Wolfsburg 

staat voor puur amusement voor jong en oud. Een onvergetelijke ervaring die u beslist niet 

mag missen!

Merken paviljoens
Onder de vlag van Volkswagen vindt u hier naast Volkswagen ook andere wereldberoemde 

automerken als Lamborghini, Audi, Seat, ŠKODA en Volkswagen Bedrijfswagens. In de 

paviljoens maakt u interactief kennis met de boeiende wereld achter deze automerken. Een 

belevenis op zich!

Autogeschiedenis en de kunst van ontwerpen
In het Zeithaus neemt u een indrukwekkende duik in de geschiedenis van de auto, inclusief 

een uitgebreide collectie historische auto´s. Wilt u weten hoe een auto precies wordt 

ontworpen? Breng dan een bezoek aan de CarDesign Studios en verbaas uzelf!

Rijvaardigheidstrainingen
Test of verbeter uw rijvaardigheid met één van de trainingen. Zoals de Touareg- en Tiguan-

training waar u rijdt over een off-road parcours met uitdagende obstakels. Tijdens de 

veiligheidstraining leert u om te gaan met onverwachte situaties en met de bespaartraining 

om nog zuiniger te rijden.

Kinderamusement
Kinderen vermaken zich opperbest in Autostadt. In KinderWelt leren kinderen van vijf 

tot elf jaar spelenderwijs de regels van het verkeer door bijvoorbeeld met mini-Beetles te 

rijden op een parcours. Na de theorie- en praktijktest krijgen uw kinderen een welverdiend 

kinderrijbewijs.

Rondleiding Volkswagen fabriek
Een van de hoogtepunten is de rondleiding door de Volkswagen fabriek. Met een treintje rijdt 

u door de productiehallen en wordt u getoond hoe met de grootste precisie op kilometerlange 

lijnen een Volkswagen wordt gebouwd en gemonteerd.

Vragen of meer informatie?
Ga voor méér informatie en boekingen naar uw Volkswagen dealer of autostadt.de. 



De up!
Gedrukt in Nederland
Wijzigingen voorbehouden
Uitgave: december 2014
Bestelnummer: 1VWBRUP-1

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

Plus.google.com/+volkswagenNL


