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Stroomverbruik in kWh/100 km: 12,9-12,7 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 0 (gebaseerd op de CO2-uitstoot tijdens het rijden, de totale CO2-uitstoot is afhankelijk van de oorsprong van de elektriciteit. Efficiëntieklasse A+.  
Standaarduitrusting S    Meeruitvoering MU    Afbeeldingen op de volgende pagina's tonen deels speciale opties tegen meerprijs.



1  Het genoemde aantal kilometers is de indicatieve maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek.  
Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd  
en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur,  
de verkeerssituatie en het rijgedrag.

e-mobility
up!graded
Overschakelen naar e-mobility? Stap maar in!  

De nieuwe e-up! heeft veel te bieden. Rijplezier door 

de krachtige elektromotor – geheel elektrisch en  

lokaal emissievrij met een bereik tot 260 kilometer1. 

Ontdek nu waarom de nieuwe e-up! jouw ideale 

partner is om je overal naartoe te brengen. Elke dag!
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Met de nieuwe e-up! Style maak je een statement – 

met het design én voor het milieu. Het dak in zwarte 

lak en de gekleurde buitenspiegels in combinatie 

met de getinte zij- en achterruiten maken van de 

nieuwe e-up! een echte blikvanger. De 16-inch 

lichtmetalen velgen ‘upsilon’ versterken dat effect, net 

als de aluminium instapdrempels met e-up!-logo. De 

stoelbekleding in het design ‘cross’ en dashboard in 

‘sharkskin’ met blauwe ambient-verlichting maken de 

look compleet.

Design



Voor jouw nieuwe e-up! zijn drie optionele uitrustingspakketten 

verkrijgbaar: Comfort, Driver Assistance en Winter. De pakketten bieden  

een keur aan functionaliteiten, perfect afgestemd op wat jij nodig hebt. 

Uitrustingspakketten

(geen afbeelding)   Het Comfort pakket zorgt voor goed zicht - zelfs bij slecht 
weer. Naast een regensensor omvat het een automatische koplampschakeling 
met dagrijverlichting, de functies ‘Leaving home’ en ‘Coming home’ en in hoogte 
verstelbare voorstoelen. Standaard in de e-up! Style.   MU

(geen afgebeelding)   Je rijdt extra comfortabel met het Driver Assistance pakket 
met de parkeerassistent die je met beeld en geluid waarschuwt voor obstakels 
achter het voertuig.1,2 In het pakket zitten de achteruitrijcamera ‘Rear View’ 
en een cruise-control-systeem, dat vanaf een snelheid van 30 km/u elke door 
de bestuurder ingestelde snelheid constant houdt, ook bij daling en stijging. 
Standaard in de e-up! Style.   MU

(geen afbeelding)   Met het Winterpakket kom je met je e-up! ontspannen door 
het koude seizoen. Het bevat onder meer verwarmde voorstoelen, elektrisch 
verstelbare en verwarmde buitenspiegels en een verwarmde voorruit.   MU

1 Binnen de grenzen van het systeem.
2  Bestuurder moet altijd bereid zijn om rijassistenten te negeren  

en blijft zelf verantwoordelijk voor het besturen van het voertuig.
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De nieuwe e-up! ziet er niet alleen van buiten goed uit, 

ook de binnenkant maakt indruk – met prachtig design 

en talrijke technische functionaliteiten.  

Interieur

01   Aangenaam zitcomfort door de integraalstoelen 
in het stofdesign ‘fusion’. Exclusief voor de e-up! 
Style is het stofdesign ‘cross’.   S

02   Met het optionele multifunctionele lederen 
stuurwiel kun je het infotainmentsysteem, het 
multifunctionele display en je mobiele telefoon 
gemakkelijk bedienen zonder je handen van het  
stuur te halen. Standaard in de e-up! Style.   MU

03   Dankzij het instrumentenpaneel met multi-
func tioneel display heb je altijd de belangrijkste 
informatie in het zicht: of het nu gaat om 
e-specifieke gegevens zoals batterijgebruik, rij- 
en recuperatieniveaus, actieradius en actueel en 
gemiddeld verbruik of om de performance, de 
rijvaardigheidsindicator en de laadindicator.   S

04   Het standaard Climatronic-
airconditioningsysteem zorgt voor een ideaal 
klimaat in de auto en regelt de aangevoerde verse 
lucht zo snel mogelijk naar een vooraf ingestelde 
wenstemperatuur.   S

(niet afgebeeld)   Nieuw achterin: de stoelbezettings-
herkenning herkent hoeveel zitplaatsen in de e-up! 
bezet zijn. Het geeft een veiligheidsgordelsignaal en 
voorkomt dat de airbags bij lege stoelen geactiveerd 
worden in geval van botsing.   S



01-04
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In de nieuwe e-up! zorgen de rijassistenten voor  

extra comfort. Fijn om te weten dat ze er zijn,  

zelfs al merk je er zelden iets van. 

Rijassistenten

01   ‘Lane Assist’ detecteert vanaf een snelheid van 65 km/u of het voertuig 
onbedoeld van de rijstrook afwijkt. Met corrigerende stuurhulp brengt de  
assistent je aandacht terug naar de weg.1,2   S

02   Het elektronische stabiliseringsprogramma voorkomt slippen in kritieke 
verkeerssituaties door de motor en het remsysteem te beïnvloeden.1,2   S

03   Tijdens het manoeuvreren waarschuwt de parkeerassistent met geluids-  
en visuele signalen voor obstakels achter het voertuig. Standaard in de e-up! Style.   
MU

04   Bij achteruitrijden wordt de achteruitkijkcamera ‘Rear View’ geactiveerd.  
Het beeld is te zien op het display van het radiosysteem "Composition Phone"  
en extra hulplijnen maken achteruit parkeren nog makkelijker.  
Standaard in de e-up! Style.   MU

(niet afgebeeld)   Ook in de kleinste Volkswagen staat veiligheid op één. Daarom is 
de e-up! standaard voorzien van voor- en zij-airbags en op hoofdhoogte.   S

(niet afgebeeld)   De verkeerstekenherkenning3 informeert je over verkeersborden, 
zodat je je beter kunt concentreren op het verkeer.   S

(niet afgebeeld)   Een elektrisch voertuig genereert nauwelijks merkbaar rijgeluid, 
vooral bij lage snelheden. Dat is gevaarlijk als andere weggebruikers, zoals 
voetgangers of fietsers, niet merken dat je eraan komt. Het optionele e-Sound 
produceert tijdens het rijden tot 30 km/u een rijgeluid via een luidspreker.   MU

1  Binnen de grenzen van het systeem.
2  Bestuurder moet altijd bereid zijn om rijassistenten te negeren en blijft zelf 

verantwoordelijk voor het besturen van het voertuig.
3  Onderdeel van de Volkswagen-app ‘maps+meer’ voor Android of iOS.
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01-04   De Volkswagen-app maps+more is een multi-
talent, die je helpt om alles in de gaten te houden. 
Koppel je telefoon via Bluetooth aan het systeem 
en je hebt altijd toegang tot je contactenlijst en je 
eigen muziek. Supersnel en eenvoudig. Maar ook 
voertuiggegevens verschijnen moeiteloos in beeld en 
het actuele brandstofverbruik is altijd onmiddellijk 
beschikbaar. Eén app. Talloze functies.   S
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De voordelen van je smartphone zijn gewoon 

beschikbaar tijdens het rijden dankzij de moderne 

Connectivity. Met de gratis Volkswagen-app 

‘maps+more’ en het standaard radiosysteem 

‘Composition Phone’ inclusief houder is je smartphone 

jouw perfecte gids op elk moment.

Connectivity
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Om te zorgen dat je met je nieuwe e-up! altijd mobiel 

bent, bieden we verschillende laadmogelijkheden, 

zodat je de lithium-ion-accu op elk moment heel 

eenvoudig van vermogen kunt voorzien. 

Laadmogelijkheden

Met de eerste methode laad je de e-up! op via de 
optionele oplaadkabel voor je stopcontact thuis of 
met de kabel voor laadstations met wisselstroom 
(AC-laden). De volledige oplaadtijd ligt tussen de 
5 uur en 27 minuten en 16 uur en 12 minuten1. Je 
kunt ook besluiten om thuis de optionele wallbox te 
installeren, dan is het maximale laadvermogen via je 
huisaansluiting beschikbaar. 

De snelste manier om je accu op te laden is via 
gelijkstroom (DC-laden). Dat kan via de openbare 
laadpalen die op steeds meer plaatsen beschikbaar 
zijn. Met het optionele CSS-snellaadsysteem is de 
accu in 60 minuten alweer tot 80% gevuld2. Sneller 
wordt het niet.

1  5 uur en 27 minuten bij AC-opladen met 7,2 kW/h (openbaar of 
wallbox thuis); 16 uur en 12 minuten bij AC-opladen met 2,3 kW/h 
(230 V-aansluiting).

2  Tijdens het DC-laadproces wordt de laadstroom automatisch verlaagd 
om de hoogspanningsaccu tegen oververhitting te beschermen.  
Met verschillende opeenvolgende snellaadprocessen leidt dit tot een 
langere oplaadtijd, bijvoorbeeld bij continu gebruik van het voertuig.

Stroomverbruik in kWh/100 km: 12,9-12,7 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 0 (gebaseerd op de CO2-uitstoot tijdens het rijden, de totale CO2-uitstoot is afhankelijk van de oorsprong van de elektriciteit. Efficiëntieklasse A+.  
Standaarduitrusting S    Meeruitvoering MU  
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01-02   Dankzij het optionele Combined Charging 
System (CCS) heeft de e-up! maar één laadaansluiting 
nodig voor opladen met twee verschillende 
stekkers: wisselstroom (AC-laden) via de laadkabel 
voor stopcontacten, laadstations en de wallbox en 
gelijkstroom (DC-laden) voor supersnel laden bij 
openbare laadstations.   MU
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Dashboard

01   Instrumentenpaneel onder: titaanzwart. Dashboard: black cube1   S

02   Instrumentenpaneel onder: titaanzwart. Dashboard: sharkskin2   MU

1 Alleen voor de e-up!.
2 Alleen voor de e-up! Style.
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Kleuren

01   teal blue unilak B2   S

02   pure white unilak 0Q   MU

03   red unilak G2   MU

04   honey yellow metallic metallic G8   MU

05   costa azul metallic metallic 3K   MU

06   dark silver metallic metallic K5   MU

07   black pearl pareleffect 2T   MU

De afbeeldingen op deze pagina zijn indicatief. De inktkleuren  
kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.
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Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar. 
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van  
zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
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