
Parametry elektromobilu
parametr jednotky hodnota body (10 max.) Komentář

COOL faktor 5,5
FUN faktor 6
ECO faktor 8,5
Dynamika Mini hatchback v prodeji od roku 2013

maximální výkon kW / koní 60 / 82 až 12 000 ot. / min
maximální kroutící moment Nm 210 při 2800. ot. / min
hnaná náprava přední synchronní střídavý motor, jednorychlostní převodovka
zrychlení 0-100 km/h s 12,4
maximální rychlost km/h 130
pohot. hmotnost kg 1139
kilogramový výkon W/kg 53

Baterie a nabíjení
kapacita baterie nominální kWh 18,7 Lithium ion, 374 V
kapacita baterie využitelná kWh 16
aktivní řízení teploty baterie ne
AC rychlost nabíjení kW max. 3,7
DC rychlost nabíjení kW max. 50
DC nabíjecí konektor typ CCS
časovač a limit nabíjení časovač
Vehicle-to-grid ne

Spotřeba a dojezd
spotřeba reálná* kWh/100 km 16,8 výrobce uvádí 11,7
dojezd reálný* / WLTP km 95 / 133
mobilní aplikace ano spuštění klimatizace, jízdní data, nabíjení, poloha
rekuperace brzdné síly ano, 4 stupně

Interiér a praktičnost
design interiéru elegantní jednoduchost a funkčost
dílenské zpracování slušné
tichost obstojná
infotainment
kaplička analogová, přehledná
parkovací senzory a kamera senzory vzadu, kamera za příplatek
tepelné čerpadlo ne
vyhřívání volantu a sedadel sedadla vpředu vyhřívaná, kožený volant ne
kožená sedadla, elektricky ovládaná ne
zadní sedadla dělená 60 / 40
ergonomie a vnitřní prostor ergonomie VW, protor úměrný mini vozu
objem kufru l 250

Exteriér a bezpečnost
design exteriér funkční
LED světla pouze denní svícení
barvy slušný výběr pěkných barev
délka cm 354
šířka bez / se zrcátky cm 165
výška cm 148
světlá výška cm 13,2
rozvor cm 242
podvozek standardní pneumatiky 165/65 R 15
Euro NCAP /  NHTSA bezpečnost *****
inteligentní asistenti ne standardní ESP, ABS, ASR
head up display ne
střešní nosiče příslušenství, 50 kg
tažné zařízení ne

Cena a servis
záruka auto let / km 2 roky 4 roky / 80 000 km za 3 100 Kč
záruka baterie let / km 8 / 160 000
servisní intervaly let / km 2 / 30 000
základní cena s DPH v Kč od 639 000 již nelze objednat

*zdroj: https://ev-database.org/car/1081/Volkswagen-e-Up

Volkswagen e-UP! 18,7 kWh


