e-up!
Prisliste udskrevet pr. 11.07.2020
Vejledende priser. Priserne er tilpasset NEDC2, læs mere her
Forbrugsangivelser er baseret på WLTP (www.volkswagen.dk/wltp).
Find modeller til hurtig levering www.volkswagen.dk/lager
e-up! er inkl. mulighed for Clever Unlimited med standardinstallation
Varianter

El
Model
0,0 EL - 83 HK

Gear

CO2

Km/l

Afgift **

1 trins AUT

0

62,5

330,-

Energiklasse

5 døre
184.995,-

Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
** Grøn ejerafgift pr. halvår. Gældende ved ny fabriksbestilling
Med Clever Unlimited får du ubegrænset opladning på installeret ladeboks hjemme og Clevers netværk til fast månedlig pris: kr. 749 /md. Fast månedlig pris for Clever Unlimited Network – ubegrænset opladning på Clevers netværk: kr. 625/md.
Læs mere på clever.dk/cleverunlimited. Clever Unlimited-abonnementer med/uden installation af ladeboks udbydes af Clever A/S, Støberigade 14, 3. sal, 2450 København SV, uafhængigt af Skandinavisk Motor Co. Alle priser er oplyst inkl. moms og
forudsætter indgåelse af abonnementsaftale med bindingsperiode på 6 måneder for kunden. Clever A/S kan dog altid opsige aftalen med 3 måneders varsel. Mindsteprisen til e-Up er kr. 4.494 med Clever Unlimited
og med Clever Unlimited Network kr. 3.750. Priserne forudsætter betaling via Betalingsservice – ellers tillægges gebyr på kr. 49/md. Priserne gælder ved samtidigt køb af e-Up hos autoriserede Volkswagen-forhandlere
og gælder både for privat- og erhvervskunder, dog ikke kunder der anvender bilen som hyrevogn. Den leverede ladeboks er Clevers ejendom og installeres af Clever på en valgfri privatadresse i Danmark.
Kunden er erstatningsansvarlig for evt. skader, tyveri m.v.
Kan installationen af ladeboksen ikke udføres uden ekstra ydelser, som beskrevet i afsnittet om ”Bestemmelser for installation af ladeudstyr” i Clevers salgs- og leverancevilkår, som findes på clever.dk/vilkaar,
vil installationen medføre yderligere omkostninger for kunden. Kunden afholder omkostninger til nedtagning og returnering af ladeboks ved ophør af abonnementet. Læs mere på clever.dk/installation.
Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den mængde strøm, der er brugt til opladning gennem Clevers ladeboks. Tilbagebetalingen følger gældende tilbagebetalingssats, som kan findes på clever.dk/tilbagebetaling.
For privatkunder gælder der 14 dages fortrydelsesret fra endelig aftaleindgåelse. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte varer. Clevers fulde vilkår og betingelser findes på clever.dk/vilkaar.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

e-up!
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 11-07-2020
Udstyrspriserne er vist med 0% i afgift
Standardudstyr − Ikke muligt
15" letmetalfælge Blade

4.495

16" letmetalfælge Upsilon (Kun ifm Stylepakke)

2.495

Car-Net e-remote forberedelse 3 år

1.295

CCS ladedåse
Giver mulighed for DC opladning (hurtigopladning med op til 40kW)

4.395

Designpakke eksteriør
15" letmetalfælge "blade" og tonede ruder bag

4.095

Designpakke interiør
Ambientebelysning, invendige dørhåndtag i krom, dash pad i farven "Shark Skin"

1.595

Donkraft og hjulnøgle

125

e-Sound

1.100

Ladekabel mode 2
Nødkabel / "Mormor kabel"

1.400

Multifunktionslæderrat
Multifunktionslæderrat samt læderbetrukket håndbremse og gearstang.

2.395

Opbevaringspakke
Variabel bagagerumsbund samt netadskillelse
Stylepakke
Sort eller Hvidt tag, 15" letmetalfælge "Blade", Ambientebelysning, Forsædebetræk i designet "Cross", Tonede ruder, Dash pad i designet "Shark Skin" samt indvendige dørhåndtag i krom

595
7.500

e-up!
Udstyrsliste, fabriksmonteret, udskrevet pr. 11-07-2020
Udstyrspriserne er vist med 0% i afgift
Lakering
Teal Blue

0

Pure White

1.200

Tornado Red

1.200

Costa Azul Blue Metallic

3.300

Deep Black Pearl

3.300

Honey Yellow Metallic

3.300

Tungsten Silver Metallic

3.300

