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Το αμιγώς ηλεκτρικό Golf καθιστά 
την ηλεκτροκίνηση πιο ρεαλιστική από 
ποτέ. Με αυτονομία έως 316 km και 
επιτάχυνση 0-100 km σε 9,6’’, που
συνδυάζεται με 290 Nm ροπής, 
το e-Golf προσφέρει μια πρωτόγνωρη 
εμπειρία οδηγικής απόλαυσης. 

e-Golf Το μοντέλο της Volkswagen που κάθε του έκδοση διαμορφώνει τη νέα αντίληψη
για το αυτοκίνητο, δεν θα μπορούσε να λείπει από την πρωτοπορία
της ηλεκτροκίνησης, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά τη φήμη του πιο
δημοφιλούς και επιτυχημένου μοντέλου της μάρκας.   
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e-up!

Με ελκυστικό σχεδιασμό, μηδενικές 
εκπομπές ρύπων και τεχνολογία που 
εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις καθώς 
και με μια σειρά από έξυπνα συστήματα 
και λειτουργίες, η οδήγηση του νέου 
e-up! είναι μια πραγματική απόλαυση.

Το νέο e-up! βάζει την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης στην καθημερινότητά σας.
Γνωστό από την ικανότητά του και την ευελιξία του για τις δραστηριότητες 
της πόλης αλλά και τις κοντινές εξορμήσεις, τώρα θα σας καταπλήξει και 
με την προσαρμοστικότητά του στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.  

ID FAMILY.
Η ηλεκτροκίνηση με το DNA της Volkswagen.

Ηλεκτροκινητήρας e-up! 83 PS (61 kW)*

Μέση κατανάλωση (kWh/100 km)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

Τελική ταχύτητα (km/h)

Επιτάχυνση (0-100 km/h)

Αυτονομία (km) *Οι μετρήσεις έχουν γίνει με την μέθοδο WLTP.

14,5

210/0-2.800

130

11,9”

έως 260

Ηλεκτροκινητήρας e-Golf 136 PS (100 kW)*

Μέση κατανάλωση (kWh/100 km)

Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.)

Τελική ταχύτητα (km/h)

Επιτάχυνση (0-100 km/h)

Αυτονομία (km)

15,4

290/0-3.000

150

9,6”

έως 316

Εναλλακτικοί τρόποι
φόρτισης

Τεχνικά στοιχεία

Για να παραμένoυν το e-up! και το e-Golf
σε κίνηση, υπάρχουν 3 εναλλακτικοί
τρόποι φόρτισης:
1.  Σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης
2. Με το σύστημα φόρτισης wallbox
στον χώρο της επιλογής σας. 
3. Από οποιαδήποτε πρίζα οικιακού ρεύματος.

Οικιακό ρεύμα (πρίζα
230 V, έως 16 Α, 2,3 kW)

 

DC

AC

AC

 

80%

100%

100%

 

45 λεπτά - 1 ώρα

5 1/2 ώρες

16 - 17ώρες

 

Τρόπος φόρτισης Ρεύμα

 

Ποσοστό φόρτισης

 

Διάρκεια φόρτισης

Στη Volkswagen έχουμε ένα όραμα: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έρχεται για να κάνει τη ζωή σας καλύτερη.
Τόσο έξυπνο ώστε να καταλαβαίνει κάθε σας λέξη και τόσο δικτυωμένο, ώστε να είναι πάντα κοντά σας
με τεχνολογίες που σας δίνουν απεριόριστη ελευθερία και έμπνευση για νέες ανακαλύψεις.

Αυτό το όραμα γίνεται ήδη μια υπέροχη πραγματικότητα και σε λίγους μήνες θα αλλάξει την καθημερινότητά σας.
Ετοιμαστείτε να υποδεχθείτε τη νέα σειρά ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volkswagen, ID FAMILY.

Το νέο e-up! και το e-Golf
καταρρίπτουν την πεποίθηση ότι
τα ηλεκτροκίνητα οχήματα δεν έχουν 
υψηλές επιδόσεις. Το νέο e-up! 
διαθέτει απόδοση 83 PS και ροπή
210 Nm, τελική ταχύτητα 130 km/h 
και επιτάχυνση 0-100 km σε 11,9”.
Το e-Golf αντίστοιχα διαθέτει
μέγιστη απόδοση 136 PS και ροπή
290 Nm, τελική ταχύτητα 150 km/h 
και επιτάχυνση 0-100 km σε 9,6”.

Σύστημα Wallbox
(έως 16 Α, 7,2 kW)

 

Δημόσιος σταθμός
φόρτισης (125 Α, 40 kW)
 


