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03Το νέο e-up! 

Προτιμάτε ηλεκτροκίνηση; Απλά επιβιβαστείτε! 

Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας του νέου e-up! εξασφαλί-

ζει γερές δόσεις οδηγικής απόλαυσης με μια ρεαλιστική 

αυτονομία 180 έως και 260 χιλιομέτρων1. Ανακαλύψτε 

τώρα όλα αυτά που καθιστούν το νέο e-up! τον ιδανικό 

καθημερινό συνοδό. 

1  Η πραγματική αυτονομία διαφέρει στην πράξη ανάλογα με το στιλ οδήγησης, την ταχύτητα, τη χρήση κλιματισμού 
και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, την εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό επιβαινόντων και τη διαδρομή. 
Το αναφερόμενο εύρος αυτονομίας είναι ενδεικτικό και καταγράφεται ετησίως από το 80 % των χρηστών του 
 οχήματος. Το κατώτατο όριο του εύρους καλύπτει διαδρομές με μέτριες ταχύτητες κίνησης σε αυτοκινητόδρομο 
 καθώς και διαδρομές με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες τον χειμώνα. 

e-mobility 
up!graded
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05Το νέο e-up! – σχεδίαση και πακέτα εξοπλισμού

Για το νέο σας e-up! είναι διαθέσιμα τρία πακέτα εξοπλισμού: πακέτο 

comfort, πακέτο driver assistance και πακέτο winter. Τα πακέτα προ-

σφέρουν ένα πλήθος λειτουργιών που είναι ιδανικά προσαρμοσμένες 

στις ανάγκες σας.

Πακέτα εξοπλισμού

(χωρίς εικ.) Το πακέτο comfort φροντίζει για καλή ορατότητα – ακόμη και σε 
 άσχημο καιρό. Εκτός από τον αισθητήρα βροχής περιλαμβάνει αυτόματο έλεγχο 
φώτων με φώτα ημέρας, τις λειτουργίες «Leaving home» και «Coming home» 
 καθώς και εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα σε ύψος. Β  

(χωρίς εικ.) Ένα επιπλέον βήμα προς την άνεση προσφέρει το πακέτο driver 
assistance με τους αισθητήρες στάθμευσης να προειδοποιούν ηχητικά και οπτικά 
για εμπόδια πίσω από το όχημα.1, 2 Επιπρόσθετα περιλαμβάνεται η κάμερα οπι-
σθοπορείας «Rear View» και το cruise control, το οποίο, μετά τα 30 km/h, διατη-
ρεί σταθερή την ταχύτητα που έχει ρυθμίσει ο οδηγός. Π

(χωρίς εικ.) Χάρη στο πακέτο winter, περνάτε με το νέο e-up! άνετα την κρύα 
εποχή του έτους. Σε αυτό περιλαμβάνονται εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, 
 ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες και εμπρός 
θερμαινόμενο παρπρίζ. Β

1 Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος. 
2  Ο οδηγός πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν 

αποδεσμεύεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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Με το νέο e-up! Style ξεχωρίζετε ξεκάθαρα. Εσείς 

απλά επιλέξτε οροφή και εξωτερικούς καθρέφτες 

σε μαύρο ή λευκό χρώμα, που συνδυάζονται ιδανικά 

με πίσω σκούρα κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 

«Blade» 15". Το στιλ συνεχίζεται και στο εσωτερικό με 

τα διακοσμητικά μαρσπιέ αλουμινίου με επιγραφή 

«e-up!», τα υφασμάτινα καθίσματα σε σχέδιο «cross», 

το ταμπλό σχεδίασης «sharkskin» και τον διακριτικό 

ατμοσφαιρικό φωτισμό να προσδίδουν μια ιδιαίτερη 

εμφάνιση. 

Σχεδίαση

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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07Το νέο e-up! – Εσωτερικό
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Εσωτερικό
Το νέο e-up! δεν έχει μόνο εξωτερικά απολαυστική 

εμφάνιση. Εντυπωσιάζει και στο εσωτερικό, με ελκυ-

στική σχεδίαση και πλήθος τεχνολογιών άνεσης. 

01 Στο εσωτερικό του νέου e-up!, τα υφασμάτινα κα-
θίσματα με ενσωματωμένο προσκέφαλο σε σχέδιο 
«fusion» φροντίζουν για  ευχάριστη άνεση. Προαιρετι-
κά διατίθενται τα καθίσματα σε σχέδιο «cross», απο-
κλειστικά με το νέο e-up! Style. Π

02 Με το δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι μπορεί-
τε να χειρίζεστε άνετα το σύστημα Infotainment, την 
οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και το κινητό τηλέφω-
νο, χωρίς να αφήνετε τα χέρια από το τιμόνι. Β

03 Χάρη στον πίνακα οργάνων με την οθόνη πολλα-
πλών λειτουργιών, έχετε συνεχώς τις σημαντικότερες 
πληροφορίες εντός του οπτικού σας πεδίου. Είτε πρό-
κειται για πληροφορίες όπως τιμές κατανάλωσης, 
βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας και αυτονομία, είτε 
πρόκειται για ένδειξη ετοιμότητας οδήγησης και έν-
δειξη διαδικασίας φόρτισης. Β

04 Το σύστημα κλιματισμού Climatronic φροντίζει 
για ιδανικό κλίμα στην καμπίνα και ρυθμίζει ταχύτατα 
τον προσαγόμενο φρέσκο αέρα σύμφωνα με την 
προεπιλεγμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Β

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π  
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09Το νέο e-up! – Συστήματα ασφάλειας και άνεσης

Συστήματα ασφάλειας και άνεσης

01 Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist» 
μπορεί να αναγνωρίζει σε ταχύτητες άνω των 65 km/h αν το όχημα εγκαταλείψει 
ακούσια τη δική του λωρίδα κυκλοφορίας. Με μια διορθωτική υποβοήθηση στο 
 τιμόνι μπορεί να επαναφέρει την προσοχή σας στα κυκλοφοριακά δρώμενα.1, 2 Β

02 Το σύστημα ηλεκτρονικής ευστάθειας μπορεί να αποτρέψει την εκτροπή του 
οχήματος σε κρίσιμες καταστάσεις, επεμβαίνοντας στοχευμένα στα φρένα και στον 
κινητήρα.1, 2 Β

03 Οι αισθητήρες στάθμευσης σας προειδοποιούν ηχητικά και οπτικά για εμπόδια 
πίσω από το όχημα κατά την πραγματοποίηση ελιγμών. Π

04 Επιλέγοντας την όπισθεν ενεργοποιείται η κάμερα οπισθοπορείας «Rear View». 
Η εικόνα της κάμερας εμφανίζεται στην οθόνη του συστήματος infotainment 
«composition phone», ενώ πρόσθετες βοηθητικές γραμμές κάνουν εύκολη τη 
στάθμευση με οπισθοπορεία. Π

(χωρίς εικ.) Ακόμη και στο πιο μικρό σε μέγεθος Volkswagen, η ασφάλεια γράφε-
ται με  μεγάλα γράμματα.  Το νέο e-up! διαθέτει για αυτόν το λόγο εμπρός αερόσα-
κους, πλευρικούς αερόσακους και αερόσακους κεφαλής. Β

(χωρίς εικ.) Η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας3 σας ενημερώνει για σήματα 
κυκλοφορίας και σας βοηθά να επικεντρώνεστε καλύτερα στα κυκλοφοριακά 
 δρώμενα σε καταστάσεις με περιορισμένη ορατότητα. Β

(χωρίς εικ.) Ένα όχημα με ηλεκτροκινητήρα δεν παράγει ιδιαίτερο θόρυβο ειδικά 
όταν κινείται με χαμηλές ταχύτητες και για αυτόν το λόγο ενδέχεται να μην γίνεται 
αντιληπτό από άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία, π.χ πεζούς ή ποδηλάτες. 
Το σύστημα e-sound παράγει μέχρι τα 30 km/h μέσω ενός ηχείου, ένα χαρακτηρι-
στικό θόρυβο κινητήρα. Β

1 Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος.
2  Ο οδηγός πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν 

αποδεσμεύεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο. 
3 Μέρος της εφαρμογής Volkswagen «maps+more» για Android ή iOS.

Στο νέο e-up!, ένα πλήθος συστημάτων φροντίζει για την ασφάλεια και την 

άνεσή σας. Έτσι η οδήγηση γίνεται πιο απλή και εύκολη όσο ποτέ άλλοτε. 
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Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π  
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11Το νέο e-up! – Συνδεσιμότητα και υπηρεσίες We Connect

Το νέο e-up! αποτελεί συνώνυμο της καινοτομίας υιοθετώντας μια νέα 

γενιά υπηρεσιών: οι υπηρεσίες We Connect με «e-remote» επιτρέπουν 

τον απομακρυσμένο χειρισμό πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου, 

μέσω smartphone, παρέχοντας εξαιρετική άνεση και πρακτικότητα. 

Με το «e-remote» έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω smartphone σε διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου. 
Μπορείτε για παράδειγμα να ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό του νέου e-up!, ρυθμίζοντας την επιθυμητή θερ-
μοκρασία, χωρίς να βρίσκεστε στο όχημα. Όταν το νέο e-up! είναι συνδεδεμένο σε έναν σταθμό φόρτισης, σας 
περιμένει έτοιμο για οδήγηση με πλήρη ηλεκτρική αυτονομία και με την καμπίνα στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Απομακρυσμένα μέσω smartphone, μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την διαδικασία 
φόρτισης, ορίζοντας ένα επιθυμητό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Κατά τη διαδικασία αυτή εμφανίζεται η 
στάθμη φόρτισης και η αυτονομία. Όσο πραγματοποιείται φόρτιση, μπορείτε επίσης να βλέπετε τον υπολειπό-
μενο χρόνο φόρτισης. 

Επιπρόσθετα μπορείτε να αναλύετε την οδηγική σας συμπεριφορά καθώς λαμβάνετε πληροφορίες για τη δια-
δρομή, όπως μέση κατανάλωση ενέργειας, μέση ταχύτητα κίνησης και διάρκεια οδήγησης. Οδηγήστε ακόμα πιο 
οικονομικά αξιοποιώντας τις εμφανιζόμενες συμβουλές για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. 

Θέλετε και κάτι παραπάνω; Μπορείτε να ενημερωθείτε εάν τα φώτα είναι ενεργοποιημένα ή εάν οι πόρτες είναι 
ανοιχτές, χωρίς να βρίσκεστε στο όχημα. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε την τελευταία θέση στάθμευσης 
στην οθόνη του smartphone σας. 

Υπηρεσίες
We Connect
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Συνδεσιμότητα
Χάρη στη σύγχρονη συνδεσιμότητα μπορείτε να απο-

λαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του smartphone και 

κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου. Με την εφαρμογή 

Volkswagen «maps+more» και το σύστημα 

infotainment «composition phone», το smartphone 

γίνεται ο ιδανικός πλοηγός στη διάρκεια της μέρας.

01–04 Η εφαρμογή Volkswagen «maps+more» είναι 
ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Αφού συνδέσετε το 
smartphone σας μία φορά μέσω Bluetooth, μπορείτε 
να χρησιμοποιείτε γρήγορα και εύκολα λειτουργίες 
όπως την offline πλοήγηση και να έχετε ανά πάσα 
στιγμή πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή σε 
ολόκληρη τη μουσική βιβλιοθήκη του smartphone 
σας. Μπορείτε ακόμη να ορίσετε πότε θα ξεκινήσει 
και θα διακοπεί η φόρτιση του οχήματος, να βλέπετε 
πληροφορίες για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας 
και την αυτονομία ή να αναζητάτε σταθμούς φόρτι-
σης. Μία εφαρμογή, αμέτρητες λειτουργίες. Β

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π  
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13Το νέο e-up! – Δυνατότητες φόρτισης

01–02 Χάρη στο σύστημα Combined Charging 
System (CCS), το νέο e-up! χρειάζεται μια μόνο υπο-
δοχή φόρτισης με δύο διαφορετικά φις: ένα φις για 
φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα AC (για οικιακή 
πρίζα, σταθμό φόρτισης ή Wallbox) και ένα φις για 
συνεχές ρεύμα DC (για σταθμό φόρτισης). Π
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Για να είστε πάντα εν κινήσει με το νέο e-up!, 

η Volkswagen προσφέρει διάφορες δυνατότητες 

φόρτισης, και αυτό με έναν εντελώς απλό τρόπο.

Δυνατότητες φόρτισης

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π  

Η ταχύτερη δυνατότητα φόρτισης παρέχεται από 
 δημόσιους σταθμούς φόρτισης με συνεχές ρεύμα DC. 
Στην περίπτωση αυτή, χρειάζονται μόλις 60 λεπτά για 
να φορτίσετε την μπαταρία στο 80 %1. 

Μια άλλη δυνατότητα είναι η φόρτιση του νέου e-up! 
με εναλλασσόμενο ρεύμα AC, μέσω φορτιστή Wallbox 
που είναι εγκατεστημένος είτε σε σταθμούς φόρτι-
σης είτε στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση, ένας 
πλήρης χρόνος φόρτισης μπαταρίας διαρκεί 5 ώρες 
και 27 λεπτά2.

Τέλος, μπορείτε να φορτίσετε το νέο e-up! μέσω οικι-
ακής πρίζας, όπου για μια πλήρη φόρτιση μπαταρίας 
απαιτούνται 16 ώρες και 12 λεπτά. 

1  Κατά τη διαδικασία φόρτισης DC μειώνεται αυτόματα το ρεύμα φόρτι-
σης, για να προστατεύεται η μπαταρία υψηλής τάσης από υπερθέρμαν-
ση. Σε περισσότερες, διαδοχικές διαδικασίες ταχυφόρτισης προκύπτει 
μια προσωρινή αύξηση του χρόνου φόρτισης, π.χ. σε συνεχή λειτουρ-
γία του αυτοκινήτου.

2  Σε περίπτωση φόρτισης με AC 7,2 kW (σε δημόσιο σταθμό φόρτισης ή 
σε Wallbox).
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15Το νέο e-up! – Ταμπλό και χρώματα

Καλώς ήλθατε στον κόσμο
της Volkswagen
Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνησης. 
Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο Wolfs-
burg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα αξιοθέατα 
ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε τις διαφο-
ρετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα ξεχωρι-
στά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακαλύψτε πως 
λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε στο Σπίτι της 
Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή θαυμάστε 
πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμβάνουν το

Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Διαδρομή στο 
Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά τα βήματα 
της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμάστε τις εκτός 
δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια εκπαίδευση 
 οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον περίπατό σας 
στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προτάσεις των 
εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt είναι ανοικτός 
για σας.

H εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε 
στις εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της 
Volkswagen Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές 
σας δίνουν συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα 
ξεπεράσετε με άνεση ακόμα και πολύπλοκες κατα-
στάσεις. Τα πολύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης 
περιλαμβάνουν ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, 
 οικολογική εκπαίδευση, με την οποία μαθαίνετε να 
εξοικονομείτε αποτελεσματικά καύσιμα με μια μικρή 
μεταβολή του τρόπου οδήγησής σας, έως και εκπαί-
δευση για σπορ οδήγηση. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com

Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκ-
προσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς 
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.
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Ταμπλό
01 Ταμπλό: black cube1 Β

02 Ταμπλό: sharkskin2 Π

1 Μόνο για το e-up!.
2 Μόνο για το e-up! Style.

Οι εικόνες σε αυτή τη σελίδα είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί 
να αναπαραγάγει τα χρώματα, όπως είναι στην πραγματικότητα. 

Χρώματα
01 μπλε teal απλό χρώμα B2 Β

02 λευκό pure απλό χρώμα 0Q Π

03 κόκκινο απλό χρώμα G2 Π

04 κίτρινο honey μεταλλικό χρώμα G8 Π

05 μπλε costa azul μεταλλικό χρώμα 3K Π

06 ασημί dark μεταλλικό χρώμα K5 Π

07 μαύρο pearl περλέ χρώμα 2T Π

Βασικός εξοπλισμός Β Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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Το νέο e-up!
9X5.1220.25.72 · Τυπώθηκε στην Ελλάδα 
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών
Έκδοση: Φεβρουάριος 2020 

www.volkswagen.gr

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε 
στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτη-
μένο Έμπορο Volkswagen.
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