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Quer mudar para a e-mobilidade? Força! Com o e-up! 

é possível. Um potente motor elétrico, que lhe pro-

porciona uma boa dose de prazer de condução – com 

uma autonomia até 160 quilómetros em modo pura-

mente elétrico e com zero emissões. Descubra agora 

tudo o que faz do e-up! o seu companheiro diário 

ideal. E o seu companheiro pessoal preferido!

e-up! – Exterior

Para todos os 
dias. Mas nunca 
vulgar.

01   A entrada no mundo da eletromobilidade: muito simples e absolutamente 
confortável para todos os passageiros, pois o e-up! está equipado, de série, com 
quatro portas. S
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As imagens das páginas seguintes ilustram parte do equipamento opcional.
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05e-up! – Design

01   Muito económico: com as jantes de liga leve de 
15" “blade”, o e-up! causa impacto, tanto visual como 
aerodinâmico. S

02   Por vezes, são as pequenas coisas que fazem a 
grande diferença: é por isso que dedicamos muita 
atenção a cada pormenor, como por exemplo, o sofis-
ticado friso decorativo azul na dianteira, que realça 
na perfeição, o emblema Volkswagen. S

03   Quando estamos de frente para alguém, geral-
mente olhamos em primeiro lugar para os seus olhos. 
Para o e-up!, é a situação perfeita. Os marcantes faróis 
de condução diurna LED dispostos em forma de arco, 
bem como os refletores igualmente característicos 
na traseira, são razão suficiente para declarar amor 
à primeira vista. S

Corta nas emissões.
Mas não no estilo.
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07e-up! – Tração e motor

O preconceito de que os automóveis elétricos não são 

adequados para altas prestações desportivas, cai por 

terra logo nas primeiras rotações do e-up!, com a sua 

potência máxima de 82 cv e um binário de 210 Nm. 

Mas também apresenta outros valores sedutores. 

Ou alguma vez pensaria, que seria possível acelerar 

apenas com a energia de uma bateria até aos 130 km/h, 

ou ir dos 0 aos 100 km em 12,4 segundos? 

Motor

1)  Os valores indicados foram apurados segundo os métodos de medição exigidos. Estes dados não se referem a um veículo em particular, nem es-
tão incluídos na proposta. Servem apenas como termo de comparação entre os diferentes tipos de veículos. O consumo de combustível/energia 
e as emissões de CO₂ de um automóvel não dependem apenas do rendimento eficaz do combustível/energia proporcionado pelo automóvel, são 
também influenciados pela condução e por outros fatores de natureza não-técnica (por exemplo, condições ambientais). Equipamentos extra 
e acessórios (componentes 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 in-
dicações sobre consumos de combustível e emissões de CO₂ são válidas de acordo com as tabelas indicadas, em função do formato dos pneus e 

dos equipamentos 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 e emissões de CO₂ de veículos ligeiros de passageiros novos”, disponível gratuitamente em todos os pontos de venda.

2)  A autonomia quotidiana situa-se entre os 120 e os 160 quilómetros. Consoante o estilo de condução, a velocidade, a utilização dos consumidores-
de conforto/secundários como, ar condicionado ou aquecimento do automóvel, número de passageiros/carga adicional, perfil de condução sele-
cionado (normal, ECO, ECO+), temperaturas exteriores frias, perfil do trajeto (cidade/campo/autoestrada), situação do trânsito e topografia, a 
autonomia também pode diminuir ligeiramente.

Motor elétrico

Consumo de energia, kWh/100 km¹⁾, combinado 11,7
Autonomia, km (NEFZ)²⁾ 160
Velocidade máxima, km/h 130
Aceleração (0–100 km/h) 12,4
Emissões de CO₂, g/km¹⁾ 0
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Para nós, “e” não significa apenas elétrico ou emis-

sões-zero. Também é sinónimo de eficiência. O e-up! 

combina um motor elétrico com outras tecnologias 

inovadoras, oferecendo-lhe uma autonomia até 

160 quilómetros. Para uma condução super divertida 

na cidade - e muito mais. 

Uma sedução 
a longo prazo. 

O sistema de recuperação consiste na recu-
peração da energia produzida na travagem. 
O que acontece no e-up!, através da comuta-

ção de motor de acionamento para motor gerador. 
A energia aqui gerada é alimentada para a bateria de 
alta tensão, onde será armazenada, para uma utiliza-
ção posterior. Os condutores do e-up! podem optar 

entre vários modos de recuperação, com intensidades 
diferentes. Estes modos variam entre uma ligeira 
recuperação da energia com um pequeno atraso, 
até à máxima recuperação da energia, com grande 
atraso. Ao travar com o pedal do travão, o automóvel 
está sempre a recuperar a energia de travagem.

01   Uma ideia sofisticada a rematar a tecnologia de motores do e-up!: a energia 
de travagem é recuperada através do sistema de recuperação, aplicando-se na 
estrada a filosofia “Think Blue.”. Descubra quais as potências adequadas ao motor, 
no lado direito. No e-up! sabe que pode contar com máximo prazer de condução 
como, também, com a fiabilidade da bateria de alta tensão, que lhe oferece uma 
garantia de 8 anos. 

Aliás, a bateria do e-up! está concebida de forma a assentar perfeitamente no 
automóvel, sem prejudicar o espaço existente e garantindo a sua proteção, em 
caso de uma colisão.

1627_e-up_V65.indd   06 09.11.16   13:42



01

02

03

04

09

O e-up! 
e a sua autonomia.

e-up! – Possibilidades de carga

O que é que acontece, na realidade, se tiver de circular mais de 160 qui-
lómetros? Não há qualquer problema, pois mesmo nas viagens que 
excedam a autonomia do e-up!, não tem, naturalmente, que abdicar da 

maior flexibilidade possível. Pode alugar um automóvel com um motor convencio-
nal, sob a forma de mobilidade complementar, mantendo, assim, a sua mobilida-
de (oferta não disponível para o mercado Nacional). 

02 – 03   Graças à tomada CCS Combo, o carregamen-
to pode ser realizado com duas fichas diferentes: 
corrente alternada, através do cabo de carga para as 
tomadas de rede, estações de carga e Wallbox, bem 
como carga rápida de corrente contínua nas estações 
de carga públicas. S

04   Com o Charge&Fuel Card e a respetiva aplicação, 
carregar o seu e-up! é, ainda, mais fácil (indisponível 
para o mercado nacional). 

Em Portugal com o cartão Mobi.E, pode carregar a 
bateria em qualquer ponto de abastecimento público 
do país O

160
 KM¹⁾o 
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ia de 160 km com uma carga de bateria.¹⁾
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Equipamento de série S Equipamento opcional O

Um companheiro económico para todos os dias: O e-up! transforma a 

mobilidade 100 % elétrica e com zero-emissões numa prática quotidiana. 

E prova-o ao longo de uma autonomia de 160 quilómetros. Além disso, 

cerca de 80 % dos condutores, desde profissionais a condutores comuns, 

não conduzem mais de 50 quilómetros por dia.

Para que o e-up! lhe ofereça uma mobilidade ilimita-
da, a Volkswagen oferece-lhe várias possibilidades de 
carga, para que a bateria de iões de lítio integrada es-
teja sempre alimentada com energia suficiente – e 
tudo de uma forma super simples: uma das possibili-
dades passa por disponibilizar-lhe o carregamento do 
e-up! com o cabo de carga para tomadas elétricas do-
mésticas ou com corrente alternada pública, com o 
cabo de carga para estações de carga de corrente al-
ternada. Neste caso, o tempo de carga para um carre-
gamento completo é de seis a nove horas. Ou pode 
optar pela instalação da Wallbox em casa. Além disso, 
tem à sua disposição o máximo conforto e, através da 
ligação doméstica, a máxima potência de carga possí-
vel. Desta forma, é possível, mesmo em casa, reduzir

o tempo de carga até seis horas. A opção de carga 
mais rápida oferece-lhe a carga com corrente contí-
nua. Para o efeito, existem cada vez mais estações de 
carga públicas disponíveis, com as quais pode alimen-
tar o e-up!. Com o sistema de carga rápida CCS, dis-
ponível como opção, são necessários apenas cerca de 
30 minutos para carregar a bateria a 80 %. Mais rápido 
é impossível. Para que o e-up! circule, efetivamente, 
sem emissões de acordo com a filosofia “Think Blue.”, 
e para que a e-Mobility da Volkswagen vingue como 
um produto de vanguarda sustentável, a energia utili-
zada necessária para tal, tem de provir de uma fonte 
regenerativa. É por esta razão que a Volkswagen se 
revela forte na associação da mobilidade elétrica com 
as energias renováveis. 

01   Com uma Wallbox, obtém até mais 55 % de potência de carga (logo, 
menor tempo de carga) do que numa operação de carga através de uma 
tomada doméstica. A Wallbox e a instalação são fornecidas por um par-

ceiro de cooperação. Para mais informações sobre esta proposta, consulte o seu 
Concessionário Volkswagen. O

De A a B com “e”.

1)  A autonomia quotidiana situa-se entre os 120 e os 160 quilómetros. 
Consoante o estilo de condução, a velocidade, a utilização dos consu-
midores de conforto/secundários como, ar condicionado ou aqueci-
mento do automóvel, número de passageiros/carga adicional, perfil de 
condução selecionado (normal, ECO, ECO+), temperaturas exteriores 
frias, perfil do trajeto (cidade/campo/autoestrada), situação do trânsito 
e topografia, a autonomia também pode diminuir ligeiramente.
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11e-up! – Equipamento
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Tudo à vista.
Tudo à mão.
O e-up! faz boa figura, não só por fora.

Também é sedutor por dentro - com um design 

atraente e inúmeras características técnicas.

Equipamento de série S Equipamento opcional O

* A “maps + more” Dock só é compatível com o rádio 
“Composition Phone”.

01   Dá gosto sentarmo-nos nos bancos integrais com 
regulação em altura, para o condutor e passageiro. 
Os sofisticados estofos em cinza Beam conferem ao 
e-up! um design inconfundível. S

02   O que é mais importante, está debaixo de olho: 
sejam as informações e-específicas como, valores 
de consumo, modos de condução e de recuperação, 
autonomia, consumos momentâneos e médios, ou 
a previsão da potência, a indicação da prontidão de 
marcha e a indicação da operação de carga. Graças à 
transparência do painel de instrumentos combinado 
com visor multifunções, irá estar sempre super bem 
informado durante a viagem. A “maps + more” Dock 
permite-lhe emparelhar o seu Smartphone com o 
e-up!.* S

03   O e-up! garante uma boa climatização mesmo no 
interior: com o Climatronic de série, que não só regula 
constantemente a temperatura, mas também evita a 
entrada de odores desagradáveis. S
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13e-up! – Sistemas de assistência à condução e “maps + more“

maps + more
O e-up! seduz não só pela quantidade de espaços livres 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”, o seu Smartphone transfor-

mar-se-á no seu guia diário ideal.

01   “Think Blue. Trainer.”: “Think Blue.” é a meta da 
Volkswagen, para alcançar uma mobilidade sustentável. 
E o sistema “maps + more” dá o seu contributo em 
cada viagem, analisando o comportamento de condu-
ção e disponibilizando valiosas sugestões para uma 
condução ecológica.

02 – 05   “maps + more” é um autêntico multitalento, 
que mantém tudo debaixo de olho. Se estiver ligado 
por Bluetooth, 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 consu-
mo instantâneo ou sugestões sobre como poupar 
combustível, através do tão apreciado “Think Blue. 
Trainer.”. Uma aplicação, inúmeras funções.
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Equipamento de série S Equipamento opcional O

Sistemas de assis-
tência à condução 01   A função de Emergency City Breaking fornece um contributo valioso para uma 

condução segura. Através de um sensor laser integrado na zona superior do vidro 
dianteiro, o sistema monitoriza o trânsito que circula em frente, bem como os 
obstáculos existentes até uma distância de 10 mt. O sistema reage numa gama de 
velocidade até 30 km/h e, em caso de emergência, cria uma pressão de travagem 
suficientemente forte, para reduzir a gravidade de uma colisão ou reduzir inclusi-
vamente a própria colisão.* O

02   Durante a manobra de estacionamento, o sistema “ParkPilot” avisa-o da exis-
tência de obstáculos atrás do automóvel, por meio de sinais sonoros: quanto mais 
os sensores de ultrassons se aproximarem do obstáculo, mais rápida é a frequên-
cia do sinal sonoro.* O

03   Permite a visibilidade desimpedida na zona atrás do automóvel, e ajuda a 
estacionar. A câmara traseira de estacionamento “Rear View” facilita o estaciona-
mento, ilustrando a zona por detrás do automóvel no sistema do aparelho de 
navegação, tendo em conta o campo de visão limitado da câmara. As linhas auxi-
liares adicionais apoiam a manobra de estacionamento.* O

04   Em situações críticas, o Programa Eletrónico de Estabilidade pode evitar que 
o veículo fuja, atuando diretamente na gestão dos travões e do motor.* S

(sem imagem)   Consoante a inclinação (subida/descida), o sistema de regulação 
da velocidade pode, a partir de uma velocidade de 30 km/h, manter a velocidade 
selecionada a uma velocidade constante - uma mais valia em conforto, principal-
mente em trajetos mais longos. O

(sem imagem)   Para além dos airbags dianteiros para o condutor e para o passa-
geiro, também estão montados, de série, airbags laterais de grande dimensão. 
Estes airbags podem proteger a cabeça e os membros superiores dos passageiros 
da frente, em caso de colisão. S

(sem imagem)   Um automóvel elétrico gera, principalmente a baixas velocidades, 
um ruído de circulação praticamente impercetível, pelo que outros utilizadores 
da estrada como, peões ou ciclistas só os detetam eventualmente muito tarde, 
ou nem sequer os detetam. Consoante o automóvel, um altifalante instalado gera 
durante a circulação, a uma velocidade de até 50 km/, um ruído semelhante a um 
motor de combustão (e-Sound). O

*Dentro dos limites do sistema.
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15e-up! – Car-Net, tablier e pinturas exteriores 

Tablier

01 Painel de instrumentos em baixo: preto¹⁾. Tablier: sharkskin S

1) Também com a parte inferior do painel de instrumentos em ceramique.

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

Pinturas exteriores

01 azul teal pintura lisa B2 S

02 branco pure pintura lisa 0Q O

03 vermelho coral pintura lisa N7²⁾ O

04 prata tungsten pintura metalizada K5 O

05 amarelo honey pintura metalizada G8 O

06 branco edelweiss pintura metalizada * K8
07 preto pearl pintura nacarada 2T O

2) A introduzir posteriormente. Aconselhe-se junto do seu Concessionário 
Volkswagen.

* Indisponível para o mercado Nacional.
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e-up! to go. 
Como se o e-up! não fosse, já, suficientemente inovador, a Volkswagen ainda preparou uma 

outra atração técnica: uma aplicação para Smartphone que, em conjunto com o Car-Net Portal, 

permite a utilização remota de muitas funções do automóvel. Não só é extremamente confortável, 

como também lhe permite arrancar com a máxima autonomia e otimizar o consumo.

Com Car-Net e-Remote, tem acesso a diversas fun-
ções do automóvel. Pode, assim, ativar a climatização 
estacionária do e-up!, muito facilmente, mesmo an-
tes da viagem. Mesmo não estando no automóvel, 
pode consultar a temperatura exterior e ativar a cli-
matização no habitáculo, para a temperatura preten-
dida. Se o e-up! estiver ligado a uma estação de carga, 
ele pode estar pré-climatizado e operacional, com 
autonomia elétrica total.

Também a operação de carga pode ser iniciada e pa-
rada, confortavelmente a partir do exterior. São, aqui, 
indicados o nível de carga e a autonomia. Assim que o 
veículo estiver em carga, é possível consultar o tempo 
de carga restante. As funções “climatizar” e “carregar” 
também podem ser pré-definidas através de um 
temporizador.

Além disso, pode consultar, a qualquer momento, 
informações sobre o comportamento de condução e, 
assim, visualizar os dados pessoais da condução, como 
a velocidade média e a duração da viagem. Para uma 
condução ainda mais eficiente, utilize as informações 
exibidas sobre o consumo do e-motor, da recuperação, 
bem como de outros consumidores elétricos como, 
por exemplo, Climatronic ou rádio.

Além disso, são sempre indicadas as informações re-
lativas ao automóvel. Por exemplo, se os faróis ainda 
estão ligados, ou se as portas estão fechadas. Também 
pode visualizar, num instante, no visor, o lugar onde 
estacionou da última vez.

Para terminar, todas as funções podem ser comandadas 
a partir do portal web www.volkswagen.com/Car-Net

Equipamento de série S Equipamento opcional O
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O seu Concessionário Volkswagen

Alguns veículos reproduzidos neste folheto 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 Con-
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 autorização 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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