e-up!
83PS
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιπποδύναμη (PS/kW)

83 / 61

Ροπή (Nm)

210

Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)

11,9

Χωρητικότητα Μπαταρίας (kWh)

32,3

Αυτονομία (km)

256

Μέση Κατανάλωση (kWh/100km)

14,5

Χώρος αποσκευών (lt) /
με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα

250 / 923

Φόρτιση AC 7,2kW (100% φόρτιση)

5 ώρες & 27 λεπτά

Φόρτιση DC 40kW (80% φόρτιση)

60 λεπτά

Βασικός Εξοπλισμός
Ζάντες αλουμινίου "blade" 5 J x 15
Φώτα ημέρας τεχνολογίας LED
Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος
Προφυλακτήρες εμπρός - πίσω στο χρώμα του αμαξώματος
Lane Assist
Σύστημα Infotainment "Composition Phone". Περιλαμβάνει:
Έγχρωμη Οθόνη 5'', Θύρες USB / SD card / Aux In, Σύνδεση Bluetooth, 6 ηχεία
Ψηφιακή λήψη ραδιοφωνικού σήματος DAB+
Υπηρεσίες We Connect
Υπηρεσίες We Connect Plus (e-remote) - Συμβόλαιο για 3 έτη
Αυτόματος μονοζωνικός κλιματισμός Climatronic
Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι
Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Κεντρική κονσόλα με 1 ποτηροθήκη εμπρός & 1 ποτηροθήκη πίσω
Ταμπλό σχεδιασμού 2D "Black Cube"
Πλήρως αναδιπλούμενο 60:40 πίσω κάθισμα

Driving Profile (eco, eco+)
Υποδοχή φόρτισης CCS για εναλλασσόμενο ρεύμα AC και συνεχές DC
Καλώδιο φόρτισης για οικιακή μπρίζα & για Wallbox
Σύστημα διασύνδεσης με Smartphone. Περιλαμβάνει:
Αποσπώμενο βραχίονα στηριξης smartphone
Αpplication "VW maps+more dock" με Navigation (Χάρτες offline)
Πρόσβαση στα μουσικά αρχεία του smartphone, πληροφορίες οχήματος
Think Blue Trainer
Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας μέσω Navigation του smartphone
Comfort Pack. Περιλαμβάνει:
Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος εμπρός καθίσματα
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (2 κλειδιά)
Αισθητήρα φώτων με λειτουργία Coming Home / Leaving Home
Αισθητήρα βροχής
Winter Pack: Περιλαμβάνει:
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός
Θερμαινόμενο παρμπρίζ
Ηλεκτρικοί / θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, βαμμένοι στο χρώμα του
αμαξώματος
Storage Pack: Περιλαμβάνει:
Γάντζο συγκράτησης τσάντας στο πορτμπαγκάζ
Ρυθμιζόμενη (σε 2 επίπεδα) και αποσπώμενη βάση χώρου αποσκευών
Δίχτυ συγκράτησης μικροαντικειμένων στο χώρο αποσκευών
Πίνακας οργάνων. Περιλαμβάνει:
Ένδειξη φόρτισης / Ηλεκτρονικό ταχύμετρο / Στροφόμετρο / Μετρητή ανάκτησης
ενέργειας (PowerMeter) / Υπολογιστή ταξιδίου με ένδειξη μέσης ενέργειας /
Ένδειξη επιπέδου ενέργειας, υπολειπόμενη αυτονομία / Ψηφιακό ρολόι
Immobilizer / ABS με ASR / ESP με Hill Hold Control
e-Sound (Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα)
Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού με απενεργοποίηση αερόσακου συνοδηγού
Εμπρός πλευρικοί αερόσακοι και κουρτίνας
Ζώνες τριών σημείων εμπρός με προεντατήρες / ζώνες τριών σημείων πίσω
Προετοιμασία Isofix με Top Teather για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω
καθίσματα
Προσκέφαλα οδηγού - συνοδηγού ενσωματωμένα στα εμπρός καθίσματα
2 προσκέφαλα πίσω (ρυθμιζόμενα καθ' ύψος)
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός
Ανακλινόμενα πίσω πλευρικά παράθυρα
Ντουλαπάκι στη θέση του συνοδηγού
Kit επισκευής ελαστικών
Ενδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικών

