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Sisältö

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita. 

Esitteessä ei oteta kantaa vakio- tai lisävarusteisiin, vaan tämä on enemmänkin kuvasto, jossa on esillä kaikkia varusteita, joita Volkswagenilta on saatavilla. Suomen varustetasot sekä tarjolla olevat lisävarusteet löydät osoitteesta www.volkswagen.fi. 
Rakenna unelmiesi auto volkswagen.fi-sivuston rakennusautomaatilla, jolloin näet autosi tarkat tekniset tiedot, varusteet sekä hinnan.
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03e-up! 

Vaihtaisiko sähköön? Astu sisään! Sen mahdollistaa 

e-up!. Sen tehokas sähkömoottori tuottaa suurta  ajona 

tintoa – ja tekee sen puhtaalla sähköllä ja täysin ilman 

päästöjä toimintamatkan ollessa käytännöllisesti jopa 

180–260 kilometriä1. Löydä kaikki ne ominaisuudet, 

jotka tekevät e-up!:sta täydellisen seuralaisen jokai-

selle päivälle. Myös juuri sinulle! 

1  Todellinen toimintamatka vaihtelee riippuen ajotyylistä, nopeudesta, päällä olevista sähkövarusteista, 
 ulkolämpötilasta, matkustajien ja tavaran määrästä ja tieprofiilista. Tutkimusten perusteella saavutettava 
 toimintamatka vastaa 80 prosenttia asiakkaidemme keskimääräisestä ajomatkasta. Alempi raja-arvo sisältää 
myös vähäistä ajamista moottoritienopeudessa sekä ajamista talven alhaisissa lämpötiloissa. 

e-mobility
up!graded
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e-up! Style erottaa sinut joukosta – niin ympäristön 

kuin muotoilun osalta. Musta tai valkoinen katto sekä 

yhteensopivat ulkopeilien kotelot sekä tummennetut 

sivu- ja takasivulasit tekevät e-up!:sta todellisen kat-

seenvangitsijan. Tyylikkyyttä lisäävät 15-tuumaiset 

blade-kevytmetallivanteet tai 16-tuumaiset ypsilon-

kevytmetallivanteet. Ilmettä täydentävät alumiiniset 

kynnyslistat e-up!-tekstillä, kangasverhoillut istuimet 

cross-kankaalla sekä kojelauta sharkskin yhdessä 

 sinisen Ambiente-tunnelmavalaistuksen kanssa. 

Muotoilu
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05e-up! – Muotoilu ja varustepaketit

e-up!:iin on saatavissa kolme varustepakettia: mukavuuspaketti, 

 avustavien järjestelmien paketti ja talvipaketti. Paketit sisältävät 

 monenlaisia toimintoja, jotka sopivat täydellisesti juuri sinun tarpeisiisi.

Varustepaketit

(Ei kuvaa) Mukavuuspaketti tarjoaa erinomaista näkyvyyttä – myös huonossa 
säässä. Sadetunnistimen lisäksi pakettiin sisältyy automaattinen ajovalojen 
 kytkentä sekä päiväajovalot, Leaving home- ja Coming home -saattovalotoiminto 
sekä korkeussäädettävät etuistuimet. 

(Ei kuvaa) Lisämukavuutta tarjoaa avustavien järjestelmien paketti sekä pysäköin-
tiavustin, joka varoittaa akustisesti ja optisesti auton takana olevista esteistä.1, 2 
Pakettiin sisältyy myös peruutuskamera sekä vakionopeussäädin, joka säilyttää 
kuljettajan asettaman nopeuden tasaisena niin ylä- kuin alamäissäkin alkaen 
 nopeudesta 30 km/h.

(Ei kuvaa) Talvipaketin ansiosta voit nauttia e-up!:n tarjoamasta kyydistä myös 
kylmällä säällä. Pakettiin kuuluvat muun muassa lämmitettävät etuistuimet, 
 sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit sekä lämmitettävä tuulilasi.

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa. 
2  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa 

vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.
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Sisätilat
e-up! ei luo hyvää vaikutelmaa pelkästään ulkoapäin. 

Myös sisätilat tekevät vaikutuksen viehättävällä muo-

toilullaan ja lukuisilla teknisillä yksityiskohdillaan. 

01 Sisätiloissa miellyttävää istuinmukavuutta tarjo-
avat e-up!:n integraali-istuimet verhoiltuna kankaal-
la fusion. Ainoastaan e-up! Stylessa saatavissa ovat 
integraali-istuimet verhoiltuna kankaalla cross.

02 Nahkaverhoillulla monitoimiohjauspyörällä voit 
käyttää kätevästi Infotainment-järjestelmää, monitoi-
minäyttöä ja omaa matkapuhelintasi tarvitsematta 
 irrottaa käsiä ohjauspyörästä.

03 Mittaristoon kuuluvan monitoiminäytön ansiosta 
kuljettajalla on aina tärkeimmät asiat näkökentässä: 
sähköllä ajon oleelliset tiedot, kuten kulutusarvot, 
ajoprofiili ja energian talteenotto, toimintamatka, 
ajankohtainen ja keskimääräinen kulutus tai vaikka 
esinäyttö, ajovalmiusnäyttö ja lataustilan näyttö.

04 Ilmastointilaite Climatronic mahdollistaa ihan-
teellisen sisäilman ja säätää nopeasti sisään tulevaa 
raitista ilmaa esivalitun lämpötilan mukaisesti.

(Ei kuvaa) Uutta takana: istuimien käyttötunnistus 
ilmoittaa, mitkä e-up!:n istuinpaikat ovat käytössä. 
Järjestelmä varoittaa optisesti ja akustisesti, mikäli 
turvavyöt eivät ole kiinnitettyinä. Järjestelmä voi tör-
mäystilanteessa estää myös vapaiden istumapaikkojen 
etu- ja sivuturvatyynyjen laukeamisen.
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07e-up! – Sisätilat
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09e-up! – Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

01 Kaistanpitoavustin Lane Assist pystyy tunnistamaan nopeudesta 65 km/h läh-
tien, onko auto vahingossa ajautumassa pois omalta ajokaistalta. Järjestelmä ohjaa 
kuljettajan huomion takaisin ajotilanteeseen tekemällä korjaavia ohjausliikkeitä.1, 2

02 Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä voi kriittisissä tilanteissa estää autoa 
joutumasta sivuluisuun säätelemällä auton kulkua jarrujen ja moottorinohjauksen 
avulla.1, 2

03 Autoa liikuteltaessa pysäköintiavustin varoittaa kuljettajaa akustisesti ja opti-
sesti auton takana olevista esteistä.

04 Kun peruutusvaihde kytketään päälle, peruutuskamera aktivoituu. Kameran 
kuva näytetään Composition Phone -radion näytössä, minkä lisäksi pysäköinnin 
apuviivat tekevät pysäköinnistä naurettavan helppoa. 

(Ei kuvaa) Myös pienemmissä Volkswageneissa turvallisuus on suuressa roolissa. 
Se tarkoittaa etu- ja sivuturvatyynyjä ja ikkunaturvaverhoja.

(Ei kuvaa) Liikennemerkkien tunnistus3 ilmoittaa liikennemerkeistä ja auttaa kul-
jettajaa keskittymään paremmin liikenteen tapahtumiin.

(Ei kuvaa) Sähköauto on alhaisella nopeudella ajettaessa lähes äänetön, minkä 
vuoksi muut tiellä liikkujat, kuten jalankulkijat ja polkupyöräilijät, saattava havaita 
auton liian myöhään tai ei lainkaan. Kaiuttimen kautta muodostetaan ajon aikana 
noin nopeuteen 30 km/h saakka ajoääntä.

1 Järjestelmärajoitusten puitteissa.
2  Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaan ja kantaa 

vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta. 
3 Osana Volkswagen-sovellusta maps+more, joka on saatavissa Androidille ja iOS:lle.

Lisämukavuutta e-up!:iin tuovat monet kuljettajaa avustavat järjestelmät. 

Kuljettaja harvoin huomaa näitä järjestelmiä, mutta on silti hyvä tietää, 

että ne ovat olemassa.
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Liitettävyys
Nykyaikaisen liitettävyyden ansiosta voit nauttia 

 älypuhelimesi tarjonnasta myös ajon aikana. 

 Älypuhelimesi muuttuu mahtavaksi tiennäyttäjäksi 

 ladatessasi siihen Volkswagenin maksuttoman 

 sovelluksen maps+more sekä valitsemalla autoosi 

Composition Phone -radion sekä pidikkeen. 

01–04 Volkswagen-sovellus maps+more on todelli-
nen monilahjakkuus. Jos älypuhelin on yhdistetty 
Bluetoothiin, voit käyttää nopeasti ja helposti muun 
muassa navigointia offline-tilassa ja päästä milloin 
tahansa käsiksi älypuhelimen yhteystietoihin tai mu-
siikkikirjastoon. Lisäksi voit ajastaa latauksen, hakea 
esiin tiedot akun kapasiteetista ja toimintamatkasta 
tai hakea latausasemia. Yksi sovellus. Lukemattomia 
toimintoja.
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11e-up! – Liitettävyys ja We Connect

Ikään kuin e-up! ei olisi jo riittävän innovatiivinen, mutta Volkswagenilla 

on vielä yksi tekninen huipennus hihassaan: We Connect -sovellus 

ja e-Remote-palvelu, jonka avulla voi käyttää We Connect -portaalin 

 kautta useita auton toimintoja etänä. Se sekä lisää mukavuutta että 

mahdollistaa myös kulutuksen optimoinnin täydellä toimintamatkalla.

e-Remote -palvelun kautta pääset käyttämään useita auton toimintoja. Voit aktivoida e-up!:n lämmityksen 
helposti jo ennen matkan alkamista. Ilman että olet itse autossa voit säätää ilmastointilaitteelle sopivan sisä-
lämpötilan. Jos e-up! on kytkettynä latausasemaan, se odottaa liikkeelle lähdettäessä akku täyteen ladattuna 
ja sisälämpötila sopivaksi säädettynä.

Myös latauksen voi käynnistää ja pysäyttää etänä. Samassa yhteydessä näytetään lataustaso ja jäljellä oleva 
toimintamatka. Heti latauksen alkaessa sovellus näyttää myös jäljellä olevan latausajan. Ilmastointia ja latausta 
voi ohjata myös ajastimella.

Lisäksi voit milloin tahansa hakea esiin ajamiseen liittyvää informaatiota ja nähdä siten omia ajotietoja kuten 
keskinopeuden ja matkaan käytetyn ajan. Voit ajaa entistäkin taloudellisemmin hyödyntämällä näytössä olevia 
tietoja sähkömoottorin kulutuksesta ja muista sähköä kuluttavista laitteista, kuten Climatronic-ilmastointilait-
teesta ja radiosta.

Lisäksi voit nähdä muita autoon liittyviä tietoja. Esimerkiksi ovatko valot vielä päällä tai ovet suljetut. Myös 
 viimeisin pysäköintisijainti nähdään nopeasti näyttöruudulla.

Kaikkia toimintoja voidaan ohjata myös web-portaalin www.portal.volkswagen-we.com kautta.

We Connect
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Jotta e-up! olisi aina käyttövalmiina, Volkswagen tar-

joaa erilaisia latausmahdollisuuksia, jotta auton litium-

ioni-akut olisivat aina täynnä virtaa mahdollisimman 

helposti ja kätevästi.

Latausmahdollisuudet

Yhden latausmahdollisuuden tarjoaa e-up!:n lataami-
nen kotona verkkovirralla normaalista pistorasiasta 
tai sitten auton voi ladata latauskaapelilla tavallisella 
vaihtovirralla julkisesta latausasemasta. Tällöin täy-
dellinen lataus kestää 5 t 27 min – 16 t 12 min1. Yksi 
mahdollisuus on asentaa kotiin kotilatauslaite. Se 
tarjoaa miellyttävät käyttömahdollisuudet ja maksi-
maalisen lataustehon. 

Lataaminen tapahtuu nopeiten tasavirralla. Sitä varten 
on olemassa yhä enemmän julkisia latausasemia, 
 joiden viereen voit suoraan ajaa e-up!:lla. Saatavissa 
on myös CCS-pikalatausjärjestelmä, jonka avulla 
akku latautuu 80-prosenttisesti vain 60 minuutissa. 
 Nopeammin ei enää voisi ladata.2 

1  5 t 27 min käytettäessä 7,2 kW/h:n vaihtovirtalatausta (julkinen lataus-
asema tai kotilatauslaite); 16 t 12 min käytettäessä 2,3 kW/h:n vaihto-
virtalatausta (230 V:n pistorasia).

2  Tasavirralla ladattaessa latausvirtaa pienennetään automaattisesti, 
jotta korkeajänniteakkua voidaan suojata ylikuumenemiselta. Useiden 
peräkkäisten pikalatauskertojen jälkeen latausaika saattaa väliaikai-
sesti pidentyä esimerkiksi auton käytön aikana.
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13e-up! – Latausmahdollisuudet

01 – 02 CCS-järjestelmän (Combined Charging System) 
ansiosta e-up! tarvitsee vain yhden pistorasian, jossa 
on kaksi eri pistoketta: vaihtovirtalataus verkkovirta-
pistorasiasta, latausasemista ja kotilatauslaitteesta 
sekä nopea tasavirtalataus CCS-latausasemista.

03 Charge&Fuel Card -kortti (Ei käytössä Suomessa)
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Kojelauta
01 Kojelaudan alaosa: titan black. Kojelauta: black cube
02 Kojelaudan alaosa: titan black. Kojelauta: sharkskin

Oheiset kuvat ovat ohjeellisia. 
Painettuina ne eivät täysin vastaa alkuperäisiä sävyjä. 

Ulkovärit
01 teal blue normaaliväri B2
02 pure white normaaliväri 0Q
03 red normaaliväri G2
04 honey yellow metallic metalliväri G8
05 costa azul metallic metalliväri 3K
06 dark silver metallic metalliväri K5
07 black pearl helmiäisväri 2T
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15e-up! – Kojelauta, ulkovärit ja huolto

Löydä Volkswagenin automaailma.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. Saksassa 
matkatessasi pääset kokemaan jotain ainutlaatuista 
Autostadtissa – Volkswagen-konsernin elämyspuis-
tossa. Sen laajalla alueella voit nähdä ja kokea monen-
laista autoihin ja autoiluun liittyvää. Täällä on mahdol-
lista tutustua Volkswagen-konsernin eri merkkeihin 
näiden omissa yksilöllisissä paviljongeissa. Voit nähdä 
havainnollisesti, kuinka moottori toimii ja seurata auton 
historiallisia kehitysvaiheita. LEVEL GREEN -näyttely 
tuo esiin kestävän kehityksen teemoja. Voit myös 
seurata, miten lapset suorittavat oman ajokorttinsa. 
Tehdaskierroksella pääset tutustumaan autonvalmis-
tukseen käytännössä. Lisätietoja: www.autostadt.com.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamo-
palvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton mää-
räaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä. 
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkal leen 
sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitai-
toisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmiste-
taan auton luotettava toiminta.

Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään 
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden 
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumat-
tomuudelle.

Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävälli-
nen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan 
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpi-
tosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimak-
suja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä 
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopi-
muksen voimassaoloajan.

Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien Volks-
wagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. 
Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa yllättä-
vissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta johtu-
van teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen 
palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto joudutaan 
hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada korjattua 
kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhy-
taikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen. 
Liikkumisturva pysyy voimassa auton koko elinkaaren 
ajan, kun auto huolletaan valmistajan määrittämän 
huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volks-
wagen-huoltojen toimesta ja huollon yhteydessä 
mahdollisesti havaitut viat korjataan.
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www.volkswagen.com
www.volkswagen.de/elektromobilitaet

Volkswagen-jälleenmyyjäsi

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta volkswagen.fi. Tässä esitteessä 
kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei saa 
Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat lisätie-
toja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin ja virhei-
siin pidätetään. DSG® ja TSI® ovat Volkswagen AG:n ja muiden Volkswagen-yhtymään kuu-
luvien yritysten rekisteröityjä tuotemerkkejä niin Saksassa kuin muissakin maissa. ®-merkin 
puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa. 
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