
Naujasis up! 

Modelio
kodas Išpildymas Variklis Galia Transmisija Vidutinės de-

galų sąnaudos CO2 emisija Kaina EUR
su PVM

Kodas Tipas Tipas kW / AG Tipas l/100km g/km  EUR su PVM

1222AV take up! 1.0l BMT 44 / 60 5MAN 4.1 96 9 780

1222DV take up! 1.0l BMT 55 / 75 5MAN 4.1 96 10 384

1222CV take up! 1.0l BMT CNG* 50 / 68 5MAN 2.9 kg  (CNG) 82 12 169

1222A1 load up! 1.0l 44 / 60 5MAN 4.4 101 10 348

1224DV high up! 1.0l BMT 55 / 75 5MAN 4.1 96 11 948

1224DW high up! 1.0l BMT 55 / 75 Semi Auto 4.2 97 12 688

* CNG - arba suslėgtos gamtinės dujos 

Atkreipkite dėmesį:       
· Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. · Aktualiausią informaciją 
galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. · Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. · Kainininkas išleistas 01.10.2016. 
Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.           
 

www.volkswagen.lt 
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IŠORĖS ĮRANGA
2 durys ● ●
4 durys, atveriami galiniai šoniniai langai ●
Plieniniai ratlankiai 5J x 14, vasarinės padangos 175/65 R14 (modeliams su 55 kW varikliu 165/70 R14 vasarinės padangos) ●

Plieniniai ratlankiai 5J x 14, vasarinės padangos 165/70 R14 ●

Lengvojo lydinio ratlankiai "radial" 5,5J x 15, vasarinės padangos 185/55 R15 ●
Juodos spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ● ●
Kėbulo spalvos išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai ir durų rankenos ●
Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos ● ● ●
Kėbulo spalvos bamperiai ● ● ●
65% užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas ●
VIDAUS ĮRANGA
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "lane" ● ●
Medžiaginiai sėdynių apmušalai "beam" ●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ● ● ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, nepadalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ●
Nepadalinta vientisa galinė sėdynė, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas (padalinimas 60:40) ●
Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su dangčiu ● ● ●
Vidurinė konsolė su gėrimų laikikliais priekyje ir gale ● ● ●
Oda aptrauktas vairas, rankinio stabdžio rankena ir pavarų perjungimo svirties rankena ●
Veidrodėliai skydeliuose nuo saulės ●
Baltos spalvos aplinką sudarantis interjero apšvietimas ●
SAUGUMO ĮRANGA
Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės ● ● ●
Kombinuotos galvos ir šoninės oro pagalvės priekyje ● ● ●
Elektroninė stabilizavimo programa su įkalnės asistentu, ABS, ASR, EBV ir MSR ● ● ●
Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo) ● ● ●
Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu, įrankių komplektas ir domkratas, ne CNG modeliui ● ● ●
Padangų remonto komplektas (12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė), įrankių komplektas ir 
domkratas, tik CNG modeliui

●

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu ● ● ●
Elektroninis imobilizatorius ● ● ●
Priekiniai rūko žibintai su pasukimo šviesomis ●
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA   
2 sėdimosios vietos, N1 kategorija ●
Elektriniai langų kėlikliai priekyje ● ● ●
Šildymo ir vėdinimo sistema ● ● ●
Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● ●
Iš vidaus nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ● ●
Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai ●
"Start-Stop" sistema su rekuperaciniu stabdymu, tik BMT modeliams ● ●
Nustatomos ir nuimamos bagažinės grindys ●
Lygios bagažinės grindys ●
Skiriamoji sienelė tarp sėdynių ir bagažinės ●
Krovinio tvirtinimo kilpos ●
Įlipimo pagalba "Easy Entry" vairuotojo pusėje, tik 2 durų automobiliuose ●
Paruošimas radijo sistemai ● ●
Radijo sistema "Composition" su CD diskasukiu ir SD kortelių skaitytuvu, AUX-IN lizdu ir MP3 palaikymu ●
Paketas "Sound Plus" (6 garsiakalbiai – 4 garsiakalbiai priekyje, 2 garsiakalbiai gale) ●
Multifunkcinė indikacija "Plus" ●
Šildomos priekinės sėdynės ●
Cigarečių uždegiklis ir išimama peleninė ir priekyje ● ● ●
Automobilio literatūra ● ● ●
3 metų garantija ● ●
2 metų garantija ●
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GARANTIJA
Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 80 000 km EA5 67
Pratęsta garantija - iki 4 metų arba iki 120 000 km EA6 126
Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 100 000 km EA8 180
Pratęsta garantija - iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 277
SPALVA
Balta kėbulo spalva B4B4 0
Mėlyna kėbulo spalva B2B2 0
Raudona kėbulo spalva G2G2 167
Kėbulo spalva "Pure White", ne CNG modeliui 0Q0Q 167
"Metallic" kėbulo spalva XXXX 387
"Metallic" kėbulo spalva "Edelweiss", ne CNG modeliui K8K8 387
DURYS
4 durys, atveriami galiniai šoniniai langai W4A ● 450
RATLANKIAI IR PADANGOS
“La boca”, juodos spalvos
- Lengvojo lydinio ratlankiai 6J x 16
- Vasarinės padangos 185/50 R16

PJ5 405

RADIJO SISTEMOS / PRISIJUNGIMO GALIMYBĖS
Radijo sistema “Composition”
- CD diskasukis ir SD kortelių skaitytuvas
- AUX-IN lizda 
- MP3 palaikymas

RFY ● 328

USB sąsaja, taip pat ir iPod/iPhone įrenginiams UI5 61
KLIMATIZAVIMO SISTEMOS
Oro kondicionierius PH1 524
Oro kondicionierius "Climatronic" PH5 803
FUNKCIONALUMAS IR KITA ĮRANGA
Vairuotojo paketas
- Akustinis įspėjamasis signalas kliūties gale atveju
- Pastovaus greičio palaikymo sistema

PCD 281

Asistavimo vairuotojui paketas
- Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu
- Avarinio stabdymo funkcija
- Automatinis važiavimo šviesų įjungimas su atskiromis dienos važiavimo šviesomis, “Leaving Home” funkcija 
ir rankiniu būdu valdoma “Coming Home” funkcija
- Lietaus sensorius

PSA 318

Be modelio ir variklio identifikavimo užrašų automobilio gale, ne CNG modeliui 0NA 0

● - bazinė įranga                - papildoma įranga
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