
De nieuwe up! GTI



Kleine krachtpatser:  
de nieuwe up! GTI.
Klein, maar geen auto om over het hoofd te zien. Want je ziet het meteen:  

de nieuwe up! GTI doet zijn naam eer aan. Alle details kloppen: van het sportieve  

design van de voorkant en de grille tot de felrode remklauwen en de getinte ruiten achter. 

Met recht een echt GTI-gevoel, samengepakt in 362,8 centimeter.

01    Het GTI-opschrift aan de voorkant, achterkant en zijkant is een duidelijk 
statement. En de rode randen zijn het bijbehorende uitroepteken.   S

02    Exclusief voor de nieuwe up! GTI: de zwart afgewerkte, glanzende  
17 inch lichtmetalen velg ‘Brands Hatch’.   S
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Standaard up! GTI S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: 6,0 (binnen bebouwde kom)/4,1 (buiten bebouwde kom)/4,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 110 (gecombineerd), efficiencyklasse: D.
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Standaard up! GTI S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: 6,0 (binnen bebouwde kom)/4,1 (buiten bebouwde kom)/4,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 110 (gecombineerd), efficiencyklasse: D.



Meer GTI 
per gram.
Krachtpatser en lichtgewicht ineen. Geen wonder dat 

de nieuwe up! GTI je zo gemakkelijk voorbijstreeft. 

Gelukkig ziet de achterkant er ook heel goed uit. 

De verchroomde uitlaat, de zwarte diffuser en 

achterspoiler hebben één ding te zeggen: hier komt  

de sportiefste up! aller tijden. En de krachtigste. 

Daarvoor zorgt de 1.0 TSI-motor met 85 kW (115 pk).

01     Onmisbaar in deze sportversie van de up!: de verchroomde uitlaat.   S

01
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01    De dorpel met up! GTI-belettering benadrukt de 
sportieve uitstraling van het interieur.   S

02    Het interieurontwerp van de nieuwe up! GTI 
is net zo sportief als exclusief. Typisch GTI zijn het 
instrumentenpaneel en de stoelen, maar ook de rode 
sfeerverlichting, de details in chroom en leer en de 
zwarte hemelbekleding ademen sportiviteit.   S

Exclusief
sportief.
Het GTI-gevoel vind je overal terug: in de sportstoelen met de  

typische GTI-bekleding ‘Clark’, op het dashboard ‘Pixels Red’,  

de GTI-versnellingspook en in de rode decoratieve rode stiksels op  

het multifunctionele stuurwiel. Met deze en alle andere dynamische 

details – zoals de elegante chroomelementen – is de nieuwe up! GTI  

een lust voor het oog.

Standaard up! GTI S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: 6,0 (binnen bebouwde kom)/4,1 (buiten bebouwde kom)/4,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 110 (gecombineerd), efficiencyklasse: D.
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Standaard up! GTI S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: 6,0 (binnen bebouwde kom)/4,1 (buiten bebouwde kom)/4,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 110 (gecombineerd), efficiencyklasse: D.



Presteert op straat. 
En online. 
De nieuwe up! GTI geeft ook in termen van infotainment vol gas. Met de ‘maps + more dock’ verbind je je auto 

razendsnel met je smartphone. En je maakt al net zo snel verbinding met je vrienden of je favoriete afspeellijst. 

Met 300 watt biedt het beats soundsysteem een indrukwekkend geluid, dat perfect uit je speakers knalt.

04

01    Soundsystem ‘beats’ is samen met de audio-deskundigen van BeatsAudio 
ontwikkeld. De krachtige 8-kanaalsversterker beschikt over 300 watt.  
Kristalhelder geluid door de high-end speakers die perfect gepositioneerd zijn:  
twee tweeters, twee woofers en twee full-range luidsprekers. De subwoofer  
zorgt voor extra bas.   MU

02    De achteruitrijcamera ‘Rear View’ wordt automatisch geactiveerd als de 
achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Het display in de auto geeft dan het 
gebied weer achter de auto wat door de camera wordt afgedekt.*   MU

03    De lederen GTI-versnellingspook met rode decoratieve stiksels ligt 
comfortabel in de hand - voor nog meer plezier tijdens het optrekken.  S

04    Klein van formaat, groots in de extra’s. Bijvoorbeeld met de radio 
‘Composition Phone’, die je via bluetooth met je smartphone verbindt.  
Of met airconditioning ‘Climatronic’, dat zorgt voor de juiste temperatuur  
en schone lucht. Met het ‘maps + more dock’ kun je eenvoudig je smartphone  
met je nieuwe up! GTI verbinden en navigeer je zo naar de gewenste bestemming. 
De digitale radio-ontvanger DAB+ zorgt voor helder geluid en een bredere 
zenderselectie onderweg.   MU

*Binnen de grenzen van het systeem. 
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Volkswagen Accessoires.
Sportieve weglegging en stoer design zijn standaard voor de nieuwe up! GTI.  

En voor wie nog meer wil: met alle accessoires van Volkswagen maak je er écht jouw  

auto van. Ons complete assortiment vind je in de catalogus bij je Volkswagen dealer.  

Meer informatie staat ook op www.volkswagen.nl. 

03    De surfplankhouder brengt je surfplank veilig naar zijn bestemming: door 
de rubberen bescherming is het transport van een surfplank met een tweedelige 
mast bijzonder veilig.   MU

02    Goed uitgerust op de weg – met de draagsystemen van Volkswagen 
Accessoires. De basis vormen de steunstangen voor de up! GTI, waarop je in 
mum van tijd verschillende houders en dakkoffers monteert. Het innovatieve 
Aero-profiel minimaliseert windsuizen en is getest volgens de strenge City Crash 
Plus-normen.   MU

01    De ruime Comfort-dakbox met een inhoud van 
340 liter heeft een geoptimaliseerd, aërodynamisch 
ontwerp dat onaangenaam suizen minimaliseert.  
De dakkoffer kan aan beide zijden eenvoudig worden 
geopend en is afsluitbaar.   MU

Standaard up! GTI S    Meeruitvoering MU

Brandstofverbruik in l/100 km: 6,0 (binnen bebouwde kom)/4,1 (buiten bebouwde kom)/4,8 (gecombineerd), CO2-uitstoot in g/km: 110 (gecombineerd), efficiencyklasse: D.
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04    Je neemt maximaal zes paar ski's of vier snowboards mee op het afsluitbare 
ski- en snowboard-rek op het dak van je nieuwe up! GTI. Ook gemakkelijk te 
bedienen met dikke handschoenen dankzij de brede openingstoetsen.  
De uittrekfunctie vergemakkelijkt het laden en lossen.   MU

05    Personalisering tot in detail: de vier ventieldoppen hebben het logo van 
Volkswagen in reliëf en beschermen de ventielen optimaal tegen stof, vuil en 
vocht. Geschikt voor aluminium ventielen en voor rubberen of metalen ventielen. 
1 set = 4 stuks.   MU

06    De kofferbakmat past precies, is antislip en vloeistofafstotend. Gebruik je 
hem niet, dan kun je hem oprollen en opbergen om ruimte te besparen.   MU

07    Met de premium USB-kabel kun je je Apple iPhone of andere mobiele 
apparaten van Apple eenvoudig verbinden met het infotainment-systeem van 
je nieuwe up! GTI. Functies als Apple CarPlay in App Connect kun je zo makkelijk 
gebruiken. En natuurlijk worden de apparaten meteen opgeladen. De 30 cm lange 
kabel heeft een hoogwaardige bescherming van textiel en verchroomde metalen 
pluggen met het Volkswagen-logo. Ook beschikbaar voor aansluiting via USB-C en 
Micro-USB.   MU

08    Voor kleine racers: het geoptimaliseerde kinderzitjessysteem G2-3 ISOFIT in 
het originele GTI-ontwerp is ideaal voor kinderen tussen de drie en twaalf jaar  
(15 tot 36 kg). De stoel bestaat uit een zitkussen, een rugleuning en een 
verstelbare hoofdsteun. De zij- en hoofdsteunen bieden optimaal comfort en 
bescherming. In hoogte en helling verstelbaar.   MU

De afgebeelde accessoires zijn geschikt voor de nieuwe up! GTI. Volkswagen Accessoires zijn beschikbaar voor de Duitse markt.  
Je Volkswagen dealer informeert je graag over landelijke afwijkingen.
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