maps + more dock
Altijd bij de hand. Altijd up-to-date.

Gratis
downloaden.
Scan de QR-code voor
meer informatie over
‘maps + more dock’
en de app*.
* Uw provider brengt mogelijk extra kosten in rekening voor het dataverbruik.

		
Brandstofverbruik van de nieuwe
up! in l/100 km: gecombineerd tussen 4,4 en 4,1.
CO2-emissie in g/km: gecombineerd tussen 101 en 95,
efficiëntieklasse: C-B. De afbeelding toont optionele
uitrusting van de up!

‘maps + more dock’: van alle gemakken voorzien.
De perfecte smartphone-integratie voor de nieuwe up!. Met de
‘maps + more dock’ en de ‘Volkswagen maps + more’ app heeft u onderweg
altijd navigatie, uw muziek en belangrijke gegevens binnen handbereik.
Vanaf de move up! uitvoering is de auto al standaard voorzien van ‘maps +
more dock’. Samen met de gratis app ‘Volkswagen maps + more’ voor iOS
en Android* is deze Bluetooth-integratie elke dag opnieuw uw ideale gids.
Maps + more dock:
• Flexibel docking-station met houder voor smartphones tot 14 cm
• Verbinding maken via Bluetooth
• Opladen en data-uitwisseling via USB
• Eenvoudig te bedienen dankzij de telefoonhouder
* De app is compatibel met Android (vanaf 4.4 en hoger) en iOS (vanaf 8.1 en hoger).

Volkswagen maps + more. Dé app voor uw up!
De app ‘Volkswagen maps + more’ is uw slimme reisgenoot die u perfect op de hoogte houdt.
En met de handschrift-herkenning kunt u eenvoudig muziek, contacten of bestemmingen
selecteren via het touchscreen.

Nooit meer de weg kwijt.
In de nieuwe app is een TomTom™ navigatie-systeem in 2D en 3D geïntegreerd.
U omzeilt niet alleen de files, maar dankzij de offline navigatie óók de
roamingkosten in het buitenland.

Uw favoriete muziek onderweg.
Hoelang u ook onderweg bent, vanaf nu komt er nooit meer een nummer
twee keer langs. Met de mediafunctie komt uw volledige playlist op uw
telefoon uit de speakers.

Vrienden aan de lijn en handen aan het stuur.
Houd contact, vooral met de weg. Met de belfunctie inclusief handsfree-systeem
wordt u niet afgeleid en bereikt u uw bestemming wel zo veilig.

Zicht op belangrijke gegevens.
De toerenteller en koelvloeistof-temperatuur direct op uw display.

Intelligente data.

De Think Blue. -trainer.

Blijf op de hoogte van interessante gegevens zoals uw
gemiddelde brandstofverbruik, de kilometerstand, reistijd
en gemiddelde snelheid.

Analyseert data en geeft belangrijke informatie en tips
om efficiënter te rijden. Zo bespaart u brandstof en geld.

In geval
van nood.
Bel voor meer informatie
0800-VWSERVICE,
direct vanuit de app.

