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03up! – ExteriorA imagema ilustra o motor TSI de 90 cv.
As imagens das páginas seguintes ilustram parte do equipamento opcional.
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05up! – Exterior

Tão individual como 
você próprio: 
o up!
O up! adapta-se ao seu estilo pessoal, e traz mais cor 

ao seu dia-a-dia, oferecendo-lhe inúmeras possibili-

dades de personalização. As três versões de equipa-

mentos take up!, move up! e high up! servem de base 

para configurar o seu up! ao seu gosto. Além disso, 

pode escolher também a sua cor preferida para o 

tejadilho, espelhos retrovisores exteriores, jantes de 

liga leve e a película decorativa para as secções late-

rais do automóvel. O grande teto de abrir panorâmico 

e a porta da bagageira totalmente em vidro e montada 

de série, rematam a imagem individual do up!.
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A imagem ilustra o motor TSI de 90 cv.
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07up! – Exterior
Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

A imagem ilustra o motor TSI de 90 cv. 
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Grande, até ao mais 
pequeno pormenor. 
Equipado para agradar: o up! apresenta-se como um verdadeiro indivi-

dualista. Alguns pormenores opcionais, como o friso decorativo, a luz 

de condução diurna LED ou os espelhos retrovisores exteriores coloridos, 

tornam o up! num automóvel ímpar. Os pormenores de série como, por 

exemplo, os indicadores de mudança de direção no espelho retrovisor 

realçam a sua forte personalidade.

01   Causa impressão – sem qualquer dúvida! Os elegantes faróis dianteiros com 
luz de condução diurna LED não só dão mais brilho ao up!, como também dão 
mais segurança durante a condução diurna. A função é ativada automaticamente 
ao ligar o motor. S

02   Indicadores de mudança de direção e orientadores: os indicadores de mudan-
ça de direção laterais foram integrados nos espelhos retrovisores exteriores. Os 
indicadores de mudança no espelho retrovisor têm a vantagem de oferecer uma 
visualização ainda melhor – e de série. S

03   A característica e pequena grelha do radiador reforça a imagem desportiva do 
up!. Um pequeno pormenor, um grande efeito: o friso decorativo acentua o design 
de qualidade superior. S

04   Tão elegante, quanto útil: os faróis de nevoeiro integrados no pára-choques 
proporcionam mais visibilidade – e vistas deslumbrantes. O
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09up! – Individualização

1)  As pinturas vermelho coral, azul blueberry metalizada e dourado savanna metalizada serão introduzidas 
numa data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

2) Apenas para o up! beats.
3)  Apenas para o cross up!. Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen 

aconselhá-lo-á da melhor forma.
4)  As películas decorativas podem apresentar vestígios de uso ou envelhecimento, passados um a três anos 

perante a incidência solar direta, ou passado um ano, em climas muito quentes. Se a película decorativa 
permanecer durante muito tempo no automóvel, podem verificar-se diferenças visuais entre a zona da 
pintura protegida pela película decorativa e a zona não protegida.

O seu Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as possibilidades de combinação.

Jantes

Frisos decorativos⁴⁾

Tablier

2) 2)

3)
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A sua nova cor preferida: 
colorido.
O up! não é um automóvel qualquer – é o seu automóvel (muito) pessoal. 

Com mais de 1.000 combinações de cores disponíveis, dê expressão 

à sua individualidade. E quem é que pode afirmar, que conduz um auto-

móvel 100% a seu gosto?

Pinturas exteriores

Espelho retrovisor exterior

Pinturas do tejadilho

2)

1)

1)

1) 1)

3)
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11up! – Pacotes

03   Com o pacote Roof o up! é uma verdadeira atração, 
de qualquer perspetiva. Para além da cor do teja-
dilho, os espelhos retrovisores exteriores a condizer 
não passam despercebidos. Os vidros laterais e tra-
seiro escurecidos, rematam o visual. O

(sem imagem)   Estão disponíveis várias pinturas exte-
riores para o up!. Independentemente da pintura que es-
colher, poderá contar sempre com um exigente processo 
de pintura com proteção anti corrosão, que lhe oferece 
uma qualidade de pintura elevada e duradoura. O

* As películas decorativas podem apresentar vestígios de uso ou enve-
lhecimento, passados um a três anos perante a incidência solar direta, 
ou passado um ano, em climas muito quentes. Se a película decorativa 
permanecer durante muito tempo no automóvel, podem verificar-se 
diferenças visuais entre a zona da pintura protegida pela película deco-
rativa e a zona não protegida.

As imagens ilustram o motor TSI de 90 cv.
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Um automóvel pequeno, 
uma grande liberdade.
Ainda mais cor, ainda mais design, ainda mais liberdade – com os vários 

pacotes de equipamentos disponíveis, transforme o up! no seu automóvel 

altamente personalizado. Estão disponíveis vários pacotes para o move up! 

e para o high up!, onde se incluem os pacotes Colour e o pacote Roof, 

permitindo várias combinações de cores.

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

01   A escolha é sua. Escolha uma das três cores, para realçar visualmente o espe-
lho retrovisor exterior. As películas decorativas* servem este propósito, na perfei-
ção. Um pormenor a realçar – um tablier a condizer, montado no interior. O

02   Dê mais cor ao seu move up! ou high up! e escolha qual o pacote Colour que 
deseja. O up! causa sensação na estrada, com espelhos retrovisores exteriores 
pintados, com jantes de liga leve brilhantes e películas decorativas coloridas. O
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13up! – InteriorA imagem ilustra o motor TSI de 90 cv.
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Espaço para conforto, 
espaço para individualidade.
O máximo conforto num espaço pequeno. Para além de um espaço sur-

preendente para 4 passageiros, o up! também lhe oferece inúmeras pos-

sibilidades de personalização. A integração para Smartphone e o volante 

multifunções em couro, fazem do up! um verdadeiro multitalento. E para 

que se oriente com toda a rapidez, os comandos e as indicações estão 

localizados precisamente onde são necessários. Não é apenas mais bonito, 

também torna as viagens mais divertidas.
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15up! – Interior

04 – 06   Existem ainda mais possibilidades de configuração para o habitáculo. Consoante a versão de equipa-
mentos, tem à sua disposição vários designs para o tablier em 2D e 3D, em várias cores, a condizer os estofos. 
Um outro destaque: a iluminação ambiente, que dá vida e luz ao painel de instrumentos. O

As imagens ilustram o motor TSI de 90 cv.
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Interior
Os valores interiores são os mais importantes – e o 

up! tem alguns para si. Além disso, o up! seduz pela 

sua generosa oferta de espaço e versatilidade.

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

01   O habitáculo está equipado com confortáveis 
bancos com encostos para a cabeça sem costuras. 
Os requintados estofos em couro artificial* são tão 
macios, quanto elegantes. O

02   A bagageira tem uma capacidade de 251 litros 
com o encosto do banco traseiro levantado. O piso 
de carga variável pode ser inserido em dois níveis: 
para o máximo espaço de arrumação ou para uma 
superfície de carga plana. S

03   Para ainda mais espaço de arrumação, o banco 
traseiro pode ser rebatido de forma repartida ou inte-
gral, consoante a versão de equipamentos. O banco do 
passageiro pode ser totalmente rebatido, para trans-
portar objetos volumosos ou bastante compridos. 

M H O

* Será implementado em data posterior. O seu Concessionário 
Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.
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17up! – Conectividade e Multimédia

01   Mostra-lhe sempre o caminho certo: a nova Volkswagen App “maps + more” para Android ou iOS. Seja em 
2D ou 3D, com o sistema de navegação integrado TomTom chegará em segurança ao seu destino. Não só evitará 
os congestionamentos, como as taxas de Roaming no estrangeiro, graças à possibilidade de navegação offline. 
Outros serviços adicionais como, por exemplo, traffic live, parking live ou a indicação dos preços de combustí-
vel poderão sofrer, em qualquer momento, um acréscimo de custos.

02 – 08   “maps + more” – um autêntico multitalento, que mantém tudo debaixo de olho. Se o seu Smartphone 
tiver sido ligado uma vez por Bluetooth com o rádio “Composition Phone”, pode aceder, em qualquer altura, 
à sua lista telefónica ou a toda a biblioteca de músicas do seu Smartphone – de uma forma rápida e simples, 
graças ao sistema de reconhecimento da escrita. Saiba, ainda, que também está à distância do toque de um 
dedo para obter informações sobre o consumo instantâneo ou sugestões sobre como poupar combustível, 
através do tão apreciado “Think Blue Trainer”. Uma aplicação, inúmeras funções.
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Sempre presente. E sempre em foco.
O e-up! é altamente sedutor, não só pela quantidade de espaços livres que oferece para 

configuração, como também, pela sua forma moderna de conetividade. Por exemplo, com 

a aplicação gratuita da Volkswagen “maps + more” e o rádio “Composition Phone”, equipado 

com um suporte, transforma o seu Smartphone no guia diário ideal.
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Motores a gasolina 1.0 (60 cv)
BlueMotion 
Technology

1.0 (75 cv)
BlueMotion 
Technology³⁾

1.0 (75 cv)
BlueMotion 
Technology⁴⁾

1.0 TSI (90 cv)
BlueMotion 
Technology³⁾

1.0 TSI (90 cv)
BlueMotion 
Technology⁴⁾

Consumos, l/100 km¹⁾ 
caixa velocidades manual: 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 4,9/3,7/4,1 4,9/3,7/4,1 5,0/3,9/4,3 5,5/3,8/4,4 5,7/3,9/4,6
caixa de velocidades manual sequencial ASG: 5 velocidades 5 velocidades 5 velocidades – –
ciclo urbano/extra urbano/combinado 4,7/3,7/4,1 4,9/3,8/4,2 5,1/4,0/4,4 – –
Emissões de CO₂- combinado, g/km¹⁾
caixa velocidades manual: 96 96 100 101 104
caixa de velocidades manual sequencial ASG: 95 97 102 – –

1)  Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem 
estão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível e as 
emissões de CO₂ de um veículo não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível proporcionado pelo veículo, são também influencia-
dos pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra e acessórios (compo-
nentes de montagem peças, etc.) podem alterar parâmetros importantes do automóvel como, por exemplo, peso, resistência ao rolamento e 
aerodinâmica e influenciar, juntamente com as condições ambientais e de trânsito, valores de consumo e de desempenho. As indicações sobre 
consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e dos equipamen-
tos opcionais selecionados. Indicação segundo a diretiva 1999/94/CE na sua versão atualmente em vigor. Para mais informações sobre o consumo 
de combustível oficial e as emissões oficiais de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos, consulte o “Manual de consumos de combustível, 
emissões de CO₂ e consumo de energia de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda. 

2)  Não disponível para o high up!
3) Não disponível para o take up!
4) Disponível apenas para o cross up!
5)  Qualidade do gás H ou L
6)  Os valores indicados aplicam-se ao gás H. Ao utilizar gás L poderão verificar-se valores diferentes em termos de potência, binário, performance e 

consumo. A extensão da flutuação no consumo resulta da tara do veículo incluindo os equipamentos especiais adicionais selecionados. 

Os dados sobre potência e consumo referem-se ao funcionamento do automóvel com gasolina Super sem chumbo, 95 octanas, segundo a norma 
DIN EN 228. Em regra, pode sempre utilizar-se combustível sem chumbo com 95 octanas com um teor de etanol máximo de 10% (E10).

Motores

EcoFuel/gás natural 1.0 (68 cv)²⁾

Consumo gás natural (CNG)⁵⁾, kg/100 km⁶⁾
caixa velocidades manual: 5 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 3,7/2,5/2,9
Consumo gás natural (CNG)⁵⁾, m³/100 km⁶⁾
caixa velocidades manual: 5 velocidades
ciclo urbano/extra urbano/combinado 5,6/3,9/4,5
Emissões de CO₂- combinado, g/km¹⁾, ⁶⁾
caixa velocidades manual: 82

up! – Conforto, Infotainment e motores
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Conforto.
O habitáculo oferece-lhe não só o máximo conforto, como também um 

equipamento que não deixa nada a desejar. Desde ajudantes e anjos 

da guarda invisíveis até à sua temperatura preferida e programas de 

entretenimento pessoais, o up! oferece-lhe tudo o que é preciso para 

tornar cada viagem, numa viagem agradável.

01   Equipado com dois altifalantes, o rádio “Compo-
sition” proporciona-lhe um bom som em viagem. O 
ar condicionado opcional “Climatronic” regula, num 
ápice, a quantidade de ar fresco necessária para obter 
a temperatura desejada que definir. H

02   Ao engatar a marcha-atrás, é ativada a câmara 
traseira de estacionamento opcional “Rear View”. 
A imagem da câmara é reproduzida no monitor a cores 
de 5" do rádio “Composition Phone”. As linhas auxiliares 
facilitam bastante as manobras de estacionamento. O

03   O sensor de chuva regula automaticamente a 
frequência de funcionamento das escovas do pára-
-brisas, em função da intensidade da chuva, permitin-
do-lhe concentrar-se totalmente na condução. O

04   Os faróis automáticos com função “Leaving 
Home” e manuais com função “Coming Home” ilumi-
nam-lhe o caminho. Para uma sensação agradável e 
de segurança. O

05   O volante multifunções em couro do up! permi-
te-lhe comandar uma série de funcionalidades: con-
trole, durante a condução, o sistema de Infotainment, 
as indicações do visor multifunções e, se quiser, 
o seu telemóvel – tudo isto sem ter de tirar as mãos 
do volante. H

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O
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21Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

A imagem ilustra o motor TSI de 90 cv 

up! – up! beats

1643_UP_ME_mit_cross_up_K65.indd   21 24.11.16   11:23

Acompanha qualquer tom: 
o up! beats.
Soa mais que bem: o up! beats mostra o seu lado musical. Seis altifalantes, 

um Subwoofer na cava da roda de reserva e um amplificador digital 

de 8 canais com 300 watts de potência distribuem o Beats Sound origi-

nal em todo o automóvel de uma forma dinâmica, tornando cada viagem 

numa verdadeira Clubtour. 

01 + 02   O coração do up! beats consiste no sistema de 
som de 300 watts, desenvolvido pelos especialistas 
áudio da BeatsAudio™. Dois altifalantes de agudos nos 
pilares A, dois altifalantes de graves nas portas dian-
teiras, dois altifalantes de banda larga atrás e um 
Subwoofer na cava da roda de reserva reproduzem a 
sua música preferida, como se estivesse num estúdio: 
com uma regulação cuidada, um som cristalino e gra-
ves profundos. Para além do “BeatsAudio”, o modelo 
especial up! também seduz pelos seus elementos de 
design, disponíveis com cores a condizer. Os espelhos 
retrovisores exteriores, as películas decorativas* nas 

secções centrais do automóvel e as jantes de liga leve 
com elementos coloridos fazem do up! beats uma verda-
deira atração. No interior, o up! espalha o seu poder de 
sedução através dos frisos da embaladeira, do tablier, 
dos bancos e dos cintos de segurança nas cores da 
marca ou com o emblema da marca. O up! tem tudo 
o que é preciso para construir a imagem perfeita. O

* As películas decorativas podem apresentar vestígios de uso ou enve-
lhecimento, passados um a três anos perante a incidência solar direta, 
ou passado um ano, em climas muito quentes. Se a película decorativa 
permanecer durante muito tempo no automóvel, podem verificar-se 
diferenças visuais entre a zona da pintura protegida pela película deco-
rativa e a zona não protegida.
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Acelere: o eco up!

O eco up! é mais amigo do ambiente. Graças ao efi-

ciente motor a gás natural, não é só a fatura de com-

bustível deste citadino que desce. O eco up! também 

produz menos emissões de CO₂. E se o depósito de 

gás estiver vazio, pode dirigir-se a um dos postos 

de abastecimento de gás natural existentes, com 

a ajuda do depósito de gasolina adicional. Nunca foi 

tão divertido acelerar.

up! – eco up!
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25up! – cross up!
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Preparado para mais 
diversão: o cross up!
O cross up! desperta, ainda mais, a sede de aventura. As jantes de liga leve de 16" e o rail 

do tejadilho desportivo constam entre os pormenores mais sedutores do modelo. Mas há mais: 

os frisos laterais de proteção em preto, as forras das cavas das rodas e o para-cho-ques no design 

“cross” dão o remate perfeito ao visual Offroad. E, graças aos faróis de ne-voeiro de série, 

com caixilho cromado, o cross up! também está preparado para lhe dar toda a diversão, 

faça chuva ou faça sol.*

* Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.
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27up! – Acessórios Volkswagen

01   O suporte de base com perfis de alumínio aerodi-
nâmicos formam a base ideal de todos os compo-
nentes do tejadilho como, por exemplo, o suporte 
para bicicletas, o suporte para esquis e pranchas 
de Snowboard ou para a prática mala de tejadilho. 
O suporte de base vem pré-montado e foi testado 
segundo os mais exigentes requisitos da Volkswagen 
“City-Crash-Plus”. O

02   O suporte para bicicletas aerodinâmico em plás-
tico resistente a UV monta-se e fecha-se facilmente. 
A fixação da armação é fabricada em aço cromado. O

03   Um companheiro ideal para as férias de inverno: 
o suporte para esquis e pranchas de snowboard 

instala-se facilmente sobre o suporte de base. Graças 
à sua prática função de extração, pode ser carregado 
e descarregado. O suporte está munido de um fecho 
e oferece uma utilização bastante simples, mesmo 
com luvas grossas, graças aos botões de abertura 
extra-grandes. O

04   Podemos dar um toque ainda mais desportivo? 
O spoiler do tejadilho confere ao up! um visual ainda 
mais dinâmico. Pormenores sofisticados, como o friso 
de proteção da porta da bagageira cromado ou o fri-
so decorativo na zona inferior da porta conferem uma 
imagem brilhante. A mala de tejadilho aerodinâmica 
oferece-lhe mais espaço de arrumação. Fabricada em 
plástico de alta qualidade, possui fecho e monta-se 

facilmente, graças ao prático sistema de fechos rápidos. 
A mala pode ser aberta a partir do lado do condutor ou 
do passageiro. As operações de carga e descarga são 
muito simples de executar, graças ao seu ângulo de 
abertura extra grande. As malas de tejadilho estão 
disponíveis nas capacidades de 340 e 460 litros. O
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Acessórios Volkswagen
3,60 metros de espaço para ainda mais oportunidades: com os acessórios Volkswagen, 

encontrará uma infinidade colorida de complementos, para configurar o seu up! totalmente 

a seu gosto. É compreensível que procure o máximo de qualidade e precisão. Encontrará 

a oferta completa de acessórios no “Catálogo completo de Acessórios Volkswagen”, no seu 

Concessionário Volkswagen.*

Série no take up! S Série noi move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

A imagema ilustra o motor TSI de 90 cv
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29up! – Acessórios Volkswagen

05   Ideias para além do tejadilho: com a película*
“THIS SIDE up!” em preto, o up! torna-se uma verda-
deira atração em todas as perspetivas. O

06   O spoiler do tejadilho aerodinâmico remata a 
traseira do up!, mantendo os mais altos requisitos. 
Possui uma camada de primário e pode ser pintado 
na cor da carroçaria. O

07   Duradouro e resistente: os guarda-lamas à frente 
e atrás protegem eficazmente o piso inferior, os frisos 
laterais e as portas da sujidade. Além disso, ainda 
reduzem fortemente da perigosa projeção de pedras 
e dos salpicos de água. O

08   A sua casa é a estrada. É fácil perceber porquê: 
basta contemplar a sofisticada película* em design 
autoestrada para o tejadilho e para o capot. Cor: 
branco Amalfi. O

09   Jantes de liga leve de 16" “upsilon”, em preto 
brilhante. O

10   Jantes de liga leve de 14" “merano”, em prata 
brilhante. O

* As películas decorativas podem apresentar vestígios de uso ou enve-
lhecimento, passados um a três anos perante a incidência solar direta, 
ou passado um ano, em climas muito quentes. Se a película decorativa 
permanecer durante muito tempo no automóvel, podem verificar-se 
diferenças visuais entre a zona da pintura protegida pela película deco-
rativa e a zona não protegida.
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31up! – Acessórios Volkswagen

15   Cortados à medida, os tapetes em tecido de alta qualidade “Premium” 
adaptam-se, na perfeição, ao seu up!. Fabricados em veludo de alta qualidade, 
com rebordo duplo e inscrição up!. O

16   Os tapetes em tecido “Optimat” reúnem as vantagens dos tapetes de borra-
cha com a elegância dos tapetes em tecido. O rebordo em forma de U retém a 
sujidade e a humidade. O sistema de fixação integrado na parte dianteira evita 
que os objetos ou os pés escorreguem. Com inscrição up!. O

17   Os tapetes Allwetter em preto são feitos à medida, resistentes e laváveis. 
O sistema de fixação prende os tapetes dianteiros ao piso do automóvel, para que 
não saiam do seu lugar. O

18   Os frisos das embaladeiras, fabricados em aço inoxidável de alta qualidade e 
com a inscrição up! conferem ao seu up! mais individualidade e maior proteção. O

19   A robusta película nos frisos da embaladeira em preto/prata protege a pintura 
da soleira da porta, na zona da entrada dianteira e traseira, contra riscos e danos. 
Um pormenor inteligente e funcional, para que possa sorrir por muito tempo, ao 
olhar para o seu up!. O
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11 – 13   O piso de carga variável pode ser inserido em dois pisos, criando o máximo 
espaço de arrumação ou uma superfície plana de carga. O tapete da bagageira 
natiderrapante protege o piso de carga e está cortado à medida dos contornos da 
bagageira. A película de proteção das arestas de carga transparente e cortada à 
medida previne a formação de danos durante as operações de carga e descarga da 
bagageira. O

14   Graças ao defletor de vento da porta, de fácil manutenção e resistente às 
lavagens automáticas, pode desfrutar de ar fresco, independentemente do tempo 
que faz lá fora. Fabricados em acrílico reciclável de alta qualidade, os defletores 
de vento deixam o vento e a chuva lá fora. O

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O
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26   Os produtos de conservação e limpeza foram 
especialmente desenvolvidos para uma conservação 
duradoura do seu up!, protegendo, ao mesmo tempo, 
os materiais e o ambiente. Todos os produtos pos-
suem certificação ISO e foram ainda testados e auto-
rizados pelo laboratório central da Volkswagen. Para 
mais informações sobre o programa completo de 
produtos de conservação e limpeza, contacte o seu 
Concessionário Volkswagen. O

27   A resistente capa para chave com a requintada 
inscrição up! é fabricada à medida da chave do auto-
móvel: basta colar e seguir viagem. A capa para chave 
no design Wolfsburg ou Volkswagen é uma mais-
-valia visual e estética para a chave do seu up!. O 
conjunto de duas peças coloca-se facilmente e retira-
-se sem danificar a chave. O

28   Personalize o seu up! até ao mais ínfimo porme-
nor: as quatro tampas das válvulas com o emblema 
Volkswagen protegem eficazmente a válvula do pó, 
da sujidade e da humidade. O

up! – Acessórios Volkswagen 

1643_UP_ME_mit_cross_up_K65.indd   33 24.11.16   11:23

20   O conforto pode ser tão prático: o apoio de bra-
ços central com porta-objetos torna a sua vida mais 
cómoda, oferecendo-lhe espaço de arrumação extra 
para tudo o que gosta de ter à mão. O

21   Com o Espresso-AutoSet móvel, é como se tivesse 
o seu próprio café a bordo. Basta ligar a máquina à 
tomada de 12V existente no habitáculo e saborear um 
expresso acabado de fazer. Inclui duas chávenas de 
café resistentes, um guardanapo, 25 cápsulas de café 
e uma caixa de arrumação para o conjunto. O

22   Alta segurança para as crianças: a cadeira de 
criança G2-3 ISOFIT, para crianças entre os três e os 
doze anos (15 a 36 kg) convence pelo seu elevado 
conforto de assento e um manuseamento simples. 
Os estofos podem ser retirados e lavados a 30ºC. 
A cadeira também se encontra disponível com um 
encosto traseiro rebatível. O seu Concessionário 
Volkswagen informá-lo-á sobre a gama completa de 
cadeiras para criança. As capas de proteção dos ban-
cos adequadas e com as práticas bolsas de rede ofe-
recem espaço de arrumação e proteção adicionais 
para os bancos. O

23   Crianças ou cães a bordo? A proteção solar retém 
a radiação solar intensa e também serve de isolamento 
térmico. Pode ser utilizada tanto com a janela fechada, 
como com a janela aberta. O

24   Pode livrar-se rapidamente de pequenos resíduos, 
deitando-os no caixote do lixo. Coloca-se fácilmente 
no suporte para copos e, sempre que necessário, 
retira-se novamente com toda a ligeireza. O seu up! 
fica, assim, sempre agradavelmente limpo. O

25   Graças à mala térmica, está sempre bem abaste-
cido de aperitivos fresquinhos. Bastante prático: 
a mala térmica possui uma capacidade de aproxima-
damente 25 litros e pode transportar garrafas de 
2 litros, em pé. O

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O
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35up! – Tablier
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01 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “preto cube”¹⁾, ²⁾ M O

02 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “pixels vermelho”¹⁾, ²⁾ H O

03 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “pixels amarelo honey”¹⁾, ²⁾ H O

04 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “pixels neutral”¹⁾, ²⁾ H O

05 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “pixels wood”¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

06 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “pixels savanna”¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

07 Painel de instrumentos, em baixo: ceramique. Tablier: “deep dimension”⁴⁾ O

08 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “branco cube”¹⁾, ²⁾, ³⁾ O

09 Painel de instrumentos, em baixo: preto. Tablier: “cross”¹⁾, ⁵⁾ O

Tabliers

1) Não disponível para o up! beats.
2) Também com a parte inferior do painel de instrumentos em ceramique.
3) Disponível apenas com pacote Design.
4) Disponível apenas para up! beats.
5)  Disponível apenas para cross up!. Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel dos estofos, pelo que as amostras reproduzidas servem apenas como referência. 

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

1643_UP_ME_mit_cross_up_K65.indd   34 24.11.16   11:23



01

02

03

04

05

06

07

08

09

12

11

13

10

37up! – Pinturas exteriores

1643_UP_ME_mit_cross_up_K65.indd   37 24.11.16   11:23

Pinturas exteriores

01 branco pintura lisa B4 S

02 azul teal pintura lisa B2 S

03 vermelho pintura especial G2 O

04 branco pure pintura lisa 0Q O

05 vermelho coral pintura especial N7* O

06 prata tungsten pintura metalizada K5 O

07 amarelo honey pintura metalizada G8 O

08 azul costa pintura metalizada 3K O

09 branco edelweiß¹⁾ pintura metalizada K8 O

10 azul blueberry pintura metalizada S8* O

11 laranja habanero pintura metalizada V9 O

12 dourado savanna pintura metalizada 8F* O

13 preto pearl pintura nacarada 2T O

*Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.
1) Não disponível para o mercado Nacional.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel das pinturas exteriores, pelo que as amostras reproduzidas servem 
apenas como referência. 

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O
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39up! – Jantes
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Jantes

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O

01 Jantes de aço de 14" com tampão integral¹⁾, ²⁾ S

02 Jantes de aço de 14" com tampão integral*
03 Jantes de liga leve de 15" “radial”, tampão central em branco²⁾ O

04 Jantes de liga leve de 15" “fortaleza”, tampão central em branco¹⁾, ²⁾, ⁴⁾ M

05 Jantes de liga leve de 16" “triangle black”, tampão central em preto¹⁾, ²⁾ O

06 Jantes de liga leve de 16" “la boca white”, tampão central em branco*
07 Jantes de liga leve de 16" “la boca black”, tampão central em preto¹⁾, ²⁾ H

08 Jantes de liga leve de 16" “la boca hot orange”, tampão central em preto¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ O

09 Jantes de liga leve de 16" “la boca goldbeige”, tampão central em preto¹⁾, ²⁾, ⁶⁾ O

10 Jantes de liga leve de 16" “la boca uranogrey”, tampão central em cinzento*
11 Jantes de liga leve de 16" “kalamata”, tampão central em preto¹⁾, ⁸⁾ O

12 Jantes de liga leve de 17" “polygon”*
13 Jantes de liga leve de 17" “polygon fortana red”*
14 Jantes de liga leve de 17" “polygon sandstorm yellow”*

1) Não disponível para up! beats, move up! e high up!.
2) Não disponível para cross up!, move up! e high up!.
3) De série com up! beats, com tampão central em vermelho.
4) Disponível apenas para move up!.
5) Equipamento opcional com up! beats, com tampão central em vermelho.
6) Disponível apenas com pacote Colour.
7) Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.
8)  Disponível apenas para cross up!. Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

*Não disponível para o mercado Nacional.
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Combinações possíveis

up! – Estofos e combinações possíveisEquipamento de série S Equipamento opcional O Não disponível  –

Versões de equipa-
mento e modelos

Estofos Tablier Painel de instru-
mentos, 
em baixo

Alcatifa Forro moldado 
do tejadilho

br
an

co
 B

4

az
ul

 te
al

 B
2

ve
rm

el
ho

 G
2

br
an

co
 p

ur
e 

0
Q

ve
rm

el
ho

 c
or

al
 

N
7³

⁾

pr
at

a 
tu

ng
st

en
 

m
et

al
iz

ad
o 

K5

am
ar

el
o 

ho
ne

y 
m

et
al

iz
ad

o 
G

8

az
ul

 c
os

ta
 

m
et

al
iz

ad
o 

3K

br
an

co
 e

de
lw

ei
ß 

m
et

al
iz

ad
o 

K8

az
ul

 b
lu

eb
er

ry
m

et
al

iz
ad

o 
S8

³⁾

la
ra

nj
a 

ha
ba

ne
ro

 
m

et
al

iz
ad

o 
V

9

do
ur

ad
o 

sa
va

nn
a

m
et

al
iz

ad
o 

8F
³⁾

pr
et

o 
pe

ar
l 2

T

take up! Estofos no padrão “lane”
antracite/JM – antracite preto cinza claro S S O O O O O O O O O O O

move up! Estofos no padrão “fusion”
cinza/KB “preto cube” antracite preto cinza claro S S O O O O O O O O O O O

petrol/KH “preto cube” antracite preto cinza claro S S – O – O – O O – – – O

cinza/KQ “preto cube” ceramique preto cinza claro S S O O O O O O O O O O O

petrol/KP “preto cube” ceramique preto cinza claro S S – O – O – O O – – – O

high up! Estofos no padrão “beam”
cinza/EB “pixels vermelho” antracite preto preto – – O – O – – – – – – – –

“pixels amarelo h” antracite preto preto – – – – – – O – – – – – –
“pixels neutral” antracite preto preto S S O O O O O O O O O O O

vermelho/EC “pixels vermelho” antracite preto preto S – O O O O – – O – – – O

“pixels neutral” antracite preto preto S – O O O O – – O – – – O

cinza/EE “pixels amarelo h.” antracite preto preto S – – O – O O – O O – – O

“pixels neutral” antracite preto preto S – – O – O O – O – – – O

cinza/EG “pixels vermelho” ceramique preto cinza claro – – O – O – – – – – – – –
“pixels amarelo h.” ceramique preto cinza claro – – – – – – O – – – – – –
“pixels neutral” ceramique preto cinza claro S S O O O O O O O O O O O

vermelho/EH “pixels vermelho” ceramique preto cinza claro S – O O O O – – O – – – O

“pixels neutral” ceramique preto cinza claro S – O O O O – – O – – – O

cinza/EI “pixels amarelo h.” ceramique preto cinza claro S – – O – O O – O O – – O

“pixels neutral” ceramique preto cinza claro S – – O – O O – O – – – O

Estofos couro artificial “squares”³⁾
preto/OO “pixels neutral” antracite preto preto O O O O O O O O O O O O O

Estofos em microfibra “ArtVelours”³⁾
savanna/HP “pixels neutral” antracite preto preto O – – O – O – – O – – O O

savanna/HQ “pixels neutral” ceramique preto cinza claro O – – O – O – – O – – O O

cross up! Estofos no padrão “cross”²⁾
JO “cross” preto preto preto S – O O – O O O O – O O O

JC “cross” preto preto preto S – – O – O – – O – O – O

up! beats Estofos no padrão “beats”
85 “deep dimension” ceramique preto cinza claro – – S S – O – – O – – – O

3) Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen aconselhá-lo-á da melhor forma.

Contacte o seu Concessionário Volkswagen para saber mais informações sobre as possibilidades de configuração. 
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Estofos

01 Estofos “lane” antracite JM S

02 Estofos “fusion” cinza KB + KQ M O

03 Estofos “fusion” petrol KH + KP M O

04 Estofos “beam” cinza, com debrum em quartzo EB + EG H O

05 Estofos “beam” vermelho,com debrum em ceramique EC + EH H O

06 Estofos “beam” cinza, com debrum em amarelo honey EE + EI H O

07 Estofos em couro artificial “squares” preto OO*
08 Estofos em microfibra “ArtVelours” savanna HP + HQ*
09 Estofos “beats” 85¹⁾ O

10 Estofos “cross” com debrum em laranja habanero JC²⁾ O

11 Estofos “cross” com debrum em quartzo JO²⁾ O

1)  Disponível apenas para up! beats.
2)  Disponível apenas para cross up!. Será implementado em data posterior. O seu Concessionário Volkswagen 

aconselhá-lo-á da melhor forma.
* Indisponível para o mercado Nacional.

Os processos de impressão não permitem uma reprodução fiel das guarnições decorativas, pelo que as 
amostras reproduzidas servem apenas como referência.

Série no take up! S Série no move up! M Série no high up! H Equipamento opcional O
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Volkswagen Driving Experience. 

Numa ação de formação sobre condução segura, os 
nossos profissionais do volante mostram-lhe o com-
portamento mais correto a adotar em situações ines-
peradas. Para mais informações contacte o seu Con-
cessionário Volkswagen. 

Serviço Volkswagen. 

Onde quer que se encontre, poderá sempre recorrer 
ao abrangente serviço de assistência Volkswagen dos 
nossos 35 Concessionários. Para além da garantia 
obrigatória, a Volkswagen concede-lhe ainda uma ga-
rantia de 2 anos Volkswagen¹⁾ em todos os veículos 
novos, uma garantia de 3 anos para a pintura da car-
roçaria¹⁾ bem como uma garantia de 12 anos contra 
perfurações da chapa por corrosão¹⁾.

Mobilidade Volkswagen. 

Serviço de desempanagem no próprio local, veículo 
de substituição ou despesas de alojamento num ho-
tel. Se submeter o seu Volkswagen periodicamente às 
inspecções previstas no Plano de Assistência, poderá 
usufruir das vantagens da garantia de mobilidade 
LongLife.

A Autostadt – uma viagem ao mundo da mobilidade.

A entrega do seu veículo novo pode transformar-se 
numa ocasião memorável na Autostadt, em Wolfs-
burg. Na sua viagem ao mundo da mobilidade terá 
oportunidade de conhecer as diversas marcas que 
compõem o Grupo Volkswagen. Terá oportunidade 
de acompanhar os vários passos da produção de um 
veículo, de se inteirar das últimas novidades sobre o

tema sustentabilidade visitando a exposição “LEVEL 
GREEN” ou deixar os seus filhos pequenos tirar a 
carta de condução infantil. Chegado o momento da 
entrega, o seu assistente pessoal entregar-lhe-á a 
chave do seu automóvel e dar-lhe-á todos os porme-
nores importantes, antes de iniciar a sua viagem de 
regresso a casa. Para informações mais detalhadas, 
contacte o seu Concessionário Volkswagen.

up! – Assistência

1)  Todas as informações sobre a garantia Volkswagen bem como sobre 
a garantia da pintura da carroçaria só se aplicam a veículos novos 
da marca Volkswagen, de acordo com a atual gama de ofertas. O seu 
Concessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças especí-
ficas em vigor no seu país.
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Pequenos conselhos, 
grande flexibilidade.
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O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste catálogo são apresentados com equipamentos opcionais. 
Todas as indicações sobre equipamentos e características técnicas referem-se ao mercado 
alemão e correspondem aos conhecimentos existentes por altura da impressão. O seu Com-
cessionário Volkswagen informá-lo-á sobre as diferenças específicas em vigor no seu país. 
Reservado o direito a alterações. BlueMotion®, DSG®, e TSI® são marcas registadas da 
Volkswagen AG e de outras empresas do grupo Volkswagen na Alemanha e noutros países. 
O facto de um símbolo neste documento não estar assinalado com ® não significa que este 
símbolo não seja uma marca registada e/ou que este símbolo possa ser utilizado sem a auto-
rização escrita prévia da Volkswagen AG. A Volkswagen garante a retoma e valorização de 
veículos antigos. Assim, todos os veículos Volkswagen são ecológicos e podem ser devolvidos 
gratuitamente, desde que cumpram as disposições legais. Para mais informações, contacte 
o seu Concessionário Volkswagen.
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