
CZY MO!NA SI" ZMIENI#, 
POZOSTAJ$C SOB$?



NEW







NEW



NOWY WE WSZYSTKIM,
ALE W STYLU ZNANYM OD ZAWSZE.
Ypsilon zmieni! si", ale ci#gle pozostaje wyj#tkowy. Narodzi! si" Nowy Ypsilon: miejskie auto osi#gn"!o klas" premium. 
Kompaktowy samochód, ale o wielkim komforcie i imponuj#cym wyposa$eniu. Ekskluzywny, lecz dost"pny dla wszystkich. 
Prawdziwa per!a wzornictwa i technologii w obr"bie zaledwie 3,84 m.





NOWY YPSILON:
SAMOCHÓD, KTÓRY NADA% 
FORM" MATERII.
Doskona!e po!#czenie wyszukanego stylu i si!y materii, Nowy Ypsilon jest wyposa$ony w awangardowe rozwi#zania 
technologiczne i motoryzacyjne, które zbli$aj# go do ma!ego okr"tu fl agowego. 





CHARAKTER NOWEGO YPSILONA:
TECHNOLOGIA
O ZIELONYM SERCU.
Wyposa$ony w pe!n# gam" silników – benzynowych, diesli – Nowy Ypsilon 
!#czy znakomite osi#gi z ograniczon# emisj# spalin i zu$yciem paliwa.





NOWY YPSILON:  



 SAMOCHODU.



Stylistyka samochodu trzydrzwiowego, ale komfort samochodu pi"ciodrzwiowego. Tylne drzwi s# fi nezyjnie wkomponowane 
w nadwozie dzi"ki designerskim rozwi#zaniom, a linia pojazdu jest jednocze%nie p!ynna i smuk!a. Starannie zaprojektowane wn"trze 

zapewnia komfort przestrzenny najwy$szej kategorii oraz jeden z najbardziej pojemnych baga$ników w swoim segmencie. 
Nadzwyczajny komfort w kompaktowym samochodzie miejskim.



EWOLUCJA



ESENCJA LUKSUSU   



  W KOMPAKTOWYM SAMOCHODZIE. Wyposa$enie
szyberdach G
z trzech wersj
dynamiczneg



e Nowego Ypsilona zosta!o zaprojektowane tak, aby udoskonali& jako%& ka$dej sp"dzonej w nim chwili: d'wi"koszczelna kabina daje wyciszenie, 
GranLuce roz%wietlone wn"trze o niezrównanym komforcie dzi"ki siedzeniom typu „slim”. Komfort to tak$e mo$liwo%& dopasowania i wybór

ji wyposa$enia – Silver, Gold, Platinum oraz dwóch wersji wyko(czenia: Romantic Gold oraz Urban Black. Poczynaj#c od wariantu bardziej 
o, ko(cz#c na ekskluzywnym, Nowy Ypsilon zawsze zapewnia idealnie dopasowany styl jazdy.





PRZY TAKICH KOLORACH   



  INNE BLEDN$.               Nowy Ypsilon to niespotykana gama a$ 16 wersji kolorystycznych – w tym 
dwa lakiery trójwarstwowe i cztery lakiery dwukolorowe. Wszystko po to, aby wyj%& naprzeciw ró$norodnym oczekiwaniom i gustom, 
pozostaj#c jednocze%nie wyj#tkowym. 



Trój-
warstwowy

Metaliczny

Pastelowy

Per!owy

Bia!y NUVOLA

Czerwony FIAMMA

Purpurowy AURORA

Niebieski UNIVERSO

BURSZTYNOWY

BR)ZOWY

Szary ARGENTO

Szary PIETRA

Czarny VULCANO

Be$owy SABBIA

Czerwony ARGILLA

Dwukolorowy 

Pastelowy
poza seri#

Czarny VULCANO
Czerwony ARGILLA

Czarny VULCANO
Szary PIETRA

BR)ZOWY
Be$owy SABBIA

Bia!y NEVE

Szary PIETRA
Szary ARGENTO





SKONCENTROWANA   



  TECHNOLOGIA. Zaawansowany technologicznie i ekologiczny, posiadaj#cy system Start&Stop, k
jazdy pozwalaj#cy na ograniczenie zu$ycia paliwa i emisji spalin; SmartFuel – urz#

toczenia, aby po!#czy& wysokie osi#gi z trosk# o %rodowisko. Bezpieczny – z refl ektorami ksenonowymi,
telefonem, nawigacj#  i odtwarzaczem media player poprzez dotykowy ekran i przyciski na kierownicy. W 



który automatycznie wy!#cza silnik przy ka$dym zatrzymaniu pojazdu i uruchamia go przy ruszaniu; EcoTrend – wska'nik oszcz"dnej 
#dzenie zast"puj#ce tradycyjny korek wlewu paliwa, u!atwiaj#ce tankowanie i eliminuj#ce ryzyko wycieku paliwa; opony o niskim oporze 
, tylnymi %wiat!ami LED i systemem parkowania Magic Parking. Interaktywny – z Blue&Me-TomTom LiveTM, integruj#cym zarz#dzanie 
praktyce wygl#da to tak – Ty my%lisz tylko o je'dzie, Ypsilon panuje nad ca!# reszt#. 



miejskie
poza miastem
mieszane                             
CO2  (g/km)                              115                             99                            99

Refl ektory ksenonowe

Blue&Me-TomTom Live™

Wej%cie USB

Start&Stop

Poj. skokowa (cm3)                     1242                         1248                          875
Moc maks.: 
KM-CEE              
Przy obr./min                              5500                       4000                        5500
Maks. moment: 
Nm-CEE  
Przy obr./min                             3000                        1500                        2000
Paliwo                                      benzyna                     diesel                     benzyna
Pojemno%& zbiornika
paliwa (litry)                              

1.2 8v 69 KM 1.3 16v Multijet 
95 KM 

0.9 8v Twin Air 
85 KM

      102                          200                           145

Mocny, respektuj#cy %rodowisko, Nowy Ypsilon oferuje gam" 3 silników:

14,5                          11,4                       11,9

   69 KM                     95 KM                      85 KM

40 l                         40 l                           40 l

163                           183                        176

6,4
4,1
4,9                         

SILNIK Start&Stop

Maks. pr"dko%& 
(km/h)                                          
Przyspieszenie (sek): 
0 ÷ 100 km/h 

OSI)GI

ZU*YCIE PALIWA CEE (I/100 km)

4,7
3,2
3,8

5,0
3,8
4,2



Ilustracje i opisy znajduj#ce si" w niniejszym opracowaniu maj# charakter pogl#dowy. 
Firma zastrzega sobie prawo do wnoszenia, w ka$dej chwili i bez uprzedzenia, niezb"dnych zmian dotycz#cych konstrukcji samochodów, jak i oferty handlowej.
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