Popolnoma električni

Ponudba
in cenik
za leto 2021

Linija opreme

ID.3 Pure*
ID.3 Pure Performance*
ID.3 Pro*
ID.3 Pro Performance*
ID.3 Pro S*
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Baterija/moč

45 kWh / 93 kW
45 kWh / 110 kW
58 kWh / 107 kW
58 kWh / 150 kW
77 kWh / 150 kW

Cena v €1)
30.839**
32.331**
35.289**
36.782**
40.530**

* Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.
** Pridružujemo si pravico do spremembe cene.

Vaš novi
spremljevalec
Že navzven se vam bo videlo, da vozite električni avto. ID.3 namreč tudi s svojo podobo ubira nove poti: zasnova, ki temelji na
popolnoma električni platformi, je omogočila edinstven in samosvoj dizajn z izrazito športnim predznakom. Posebnost modela ID.3
je zelo dolga medosna razdalja s kratkima previsoma. Značilni detajli oblikovne zasnove, kot so okrasni elementi na sprednjem delu
vozila in zadnji usmernik zraka, ter aerodinamično oblikovana karoserija poleg tega poudarjajo njegovo optimalno aerodinamiko.
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Večja
notranjost
Nekatere prednosti električnega avtomobila opazimo šele, ko
se namestimo na enem od sedežev. Notranjost ID.3 je bistveno
prostornejša, kot se zdi na prvi pogled. Zasluga za to gre
popolnoma električni platformi z veliko baterijo, ki je vgrajena v
dnu vozila in omogoča kar največji doseg. Tako boste imeli
kompakten avto s prostornostjo, ki je značilna za vozila srednjega
razreda, in obračalnim krogom, kot ga imajo mali avtomobili.
Motor je vgrajen neposredno na zadnji premi, a prostornina
prtljažnika zaradi tega ni nič manjša. Je pa s tem sprednjima
kolesoma zagotovljen maksimalen prostor za obračanje, kar je
ključ do odlične okretnosti vozila.
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Odločitev je vaša:
Pro Performance ali Pro S
Vprašanje ni, ali je ID.3 pravi za vas, temveč kateri ID.3 je pravi za vas. Izbirate lahko med izvedbama
Pro Performance in Pro S, ki se razlikujeta glede na doseg in pospešek. Pri tem že izvedba Pro
Performance omogoča izrazito prilagodljivo mobilnost po meri uporabnika in je primerna za vse,
ki se vozijo na daljših relacijah. V ID.3 Pro S pa lahko z enim polnjenjem prevozite celo do 549 km
(WLTP). Obe izvedbi sta opremljeni s tehnologijo hitrega polnjenja, ki omogoča, da baterijo
napolnite v kratkem času. Naj bodo torej vaši načrti takšni ali drugačni – s pravo izvedbo modela
ID.3 jih boste zlahka uresničili.
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Serijska oprema
ID.3 Pro Performance* 58 kWh
— 18'' jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 215/55
R18
— Ambientna osvetlitev, 10-barvna
— Baterija s kapaciteto 58 kWh
— Brezžični vmesnik App-Connect Wireless
— Car2X
— Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa
sovoznikove varnostne blazine
— Digitalni radijski sprejemnik DAB+
— Dvobarvno lakiranje s streho v črni barvi
— Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
— Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim
uravnavanjem
— Elektronska blokada zagona motorja
— Enotonska signalna hupa
— e-Sound (elektronsko generiran zvok motorja)
— Funkcija za komfortni zagon motorja Press & Drive
— Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility Set: 12-voltni
kompresor in tesnilno sredstvo za pnevmatike, vklj. z avtomobilskim
orodjem

8

Popolnoma električni ID.3 – Serijska oprema

— Glasovno upravljanje
— Izbira voznega profila
— Klimatska naprava Air Care Climatronic z aktivnim kombiniranim
filtrom
— Kozmetični ogledali v senčnikih, osvetljeni
— LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči
— Naslon za roke za sprednja sedeža
— Omrežni polnilni kabel za gospodinjske vtičnice in javne polnilne
postaje
— Parkirni sistem z opozorilnimi signali za ovire pred in za vozilom
— Prepoznavanje prometnih znakov
— Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
— Pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže na zunanjih zadnjih sedežih in na
sovoznikovem sedežu, tudi za otroške sedeže kategorije i-Size
— Radio Ready 2 Discover z 10'' barvnim zaslonom, občutljivim na dotik,
4+1 zvočnik, 2x USB reža tipa C, naprava za prostoročno teleofniranje
Bluetooth in predpripravo za kasnejšo aktivacijo navigacijjske funkcije
— Senzor za dež
— Sistem za klic v sili eCall
— Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

— Sredinska konzola z 2 držaloma za pijačo spredaj
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Fragment
— Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistemom
za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z
zaznavanjem pešcev in kolesarjev
— Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj z zategovalnikom
— Večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik
— Voznikovo zunanje ogledalo asferično, sovoznikovo konveksno
— Zadnja sedežna klop, nedeljiva, z asimetrično deljivimi in zložljivim
naslonjalom
— Zadnje LED-luči
— Zelena termoizolacijska zasteklitev
— Zračni blazini za glavo in stranski zračni blazini spredaj, s sredinsko
varnostno blazino
— Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove
spredaj in zadaj

* Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.

ID.3 Life 58 kWh

ID.3 Business 58 kWh

ID.3 Family 58 kWh

— Paket Infotainment
— Paket Komfort

— Paket Asistence
— Paket Design
— Paket Infotainment
— Paket Komfort
— Naslonjalo zadnjih sedežev, asimetrično deljivo in zložljivo, z odprtino
za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roke, 2 držali
za pijačo
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow

— Paket Asistence
— Paket Design Plus
— Paket Infotainment
— Paket Komfort Plus
— Naslonjalo zadnjih sedežev, asimetrično deljivo in zložljivo, z odprtino
za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roke, 2 držali
za pijačo
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow

(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)

(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)

(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)
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ID.3 Style 58 kWh

ID.3 Tech 58 kWh

ID.3 Max 58 kWh

— Paket Design Plus
— Paket Infotainment
— Paket Komfort
— Naslonjalo zadnjih sedežev, asimetrično deljivo in zložljivo, z odprtino
za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roke, 2 držali
za pijačo
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow

— Paket Asistence Plus
— Paket Design Plus
— Paket Infotainment Plus
— Paket Komfort
— Naslonjalo zadnjih sedežev, asimetrično deljivo in zložljivo, z odprtino
za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roke, 2 držali
za pijačo
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow
— Vetrobransko steklo iz večslojnega varnostnega stekla, s toplotno in
zvočno izolacijo

— Paket Asistence Plus
— Paket Design Plus
— Paket Infotainment Plus
— Paket Komfort Plus
— Paket Sport
— Naslonjalo zadnjih sedežev, asimetrično deljivo in zložljivo, z odprtino
za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roke, 2 držali
za pijačo
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Pnevmatsko nastavljiva ledvena opora v sprednjih sedežih, z masažno
funkcijo
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete
— Sprednja sedeža ergoActive, električno nastavljiva in z vzdolžno
pomičnim stegenskim delom sedišča
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow
— Vetrobransko steklo iz večslojnega varnostnega stekla, s toplotno in
zvočno izolacijo

(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)
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(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)

(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pro Performance)

ID.3 Pro S Tour** 77 kWh
— Paket Asistence Plus
— Paket Design
— Paket Infotainment Plus
— Paket Komfort Plus
— 4-sedežna izvedba
— Aluminijasta platišča Andoya, 7,5 J x 19, v črni barvi, površina polirana
(4 pnevmatike Airstop® 215/50 R 19), vklj. z varnostnimi kolesnimi
vijaki z zaščito proti kraji
— Baterija s kapaciteto 77 kWh
— Brezžični vmesnik App-Connect Wireless
— Car2X
— Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa
sovoznikove varnostne blazine
— Digitalni radijski sprejemnik DAB+
— Dvobarvno lakiranje s streho v črni barvi
— e-Sound (elektronsko generiran zvok motorja)
— Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim
uravnavanjem
— Enotonska signalna hupa
— Glasovno upravljanje

** Vozilo bo mogoče naročiti kasneje.

— Izbira voznega profila
— Kolutne zavore spredaj
— Kozmetični ogledali v senčnikih, osvetljeni
— Naslon za roke za sprednja sedeža
— Nedeljiva zadnja sedežna klop, naslonjalo deljivo in zložljivo, s
sredinskim naslonom za roke
— Obloge vrat in stranic iz penaste folije, aplikacija iz umetnega usnja
— Omrežni polnilni kabel za gospodinjske vtičnice in javne polnilne
postaje
— Parkirni sistem z opozorilnimi signali za ovire pred in za vozilom
— Pedala iz legiranega jekla, z dizajnom »play & pause«
— Pnevmatsko nastavljiva ledvena opora v sprednjih sedežih, z masažno
funkcijo
— Prepoznavanje prometnih znakov
— Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
— Pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže na zunanjih zadnjih sedežih in na
sovoznikovem sedežu, tudi za otroške sedeže kategorije i-Size
— Senzor za dež
— Sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za
matrične LED-žaromete

— Sistem za klic v sili eCall
— Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
— Sprednja sedeža ergoActive, električno nastavljiva in z vzdolžno
pomičnim stegenskim delom sedišča
— Sredinski del sprednjih sedežev in zunanjih zadnjih sedežev v tkanini
Flow
— Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistemom
za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z
zaznavanjem pešcev in kolesarjev
— Tritočkovna avtomatska varnostna pasova spredaj z zategovalnikom
— Vetrobransko steklo iz večslojnega varnostnega stekla, s toplotno in
zvočno izolacijo
— Voznikovo zunanje ogledalo asferično, sovoznikovo konveksno
— Zelena termoizolacijska zasteklitev
— Zračni blazini za glavo in stranski zračni blazini spredaj, s sredinsko
varnostno blazino
— Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove
spredaj in zadaj
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Linije opreme
*ID.3
Pro Performance
58 kWh

ID.3 Life
58 kWh

Paket Infotainment
Paket Infotainment Plus

—
—

●

●

—

—

Paket Design
Paket Design Plus

—
—

—
—

●

—

Paket Komfort
Paket Komfort Plus

—
—

●

●

—

—

—

●

Paket Asistence
Paket Asistence Plus

—
—

—
—

●

●

—

—

Paket Sport
Paket Sport Plus

—
—

—
—

—
—

—
—

Linija opreme
Baterija
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ID.3 Business
58 kWh

ID.3 Style
58 kWh

ID.3 Tech
58 kWh

ID.3 Max
58 kWh

ID.3 Tour
77 kWh

●

●

—

—

—

—

—

●

●

●

—

—

—

—

●

●

●

●

●

—

●

●

—

—

—

—

●

●

—
—

—

—

—

●

●

●

—
—

—
—

●

—

—
—

ID.3 Family
58 kWh

● = serijska oprema ○ = dodatna oprema za doplačilo — = ni možno naročiti za ta model
* Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.

Paketi opreme
Paket Infotainment
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja
— Navigacijski sistem Discover Pro

Paket Infotainment Plus
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja
— Navigacijski sistem Discover Pro
+ 6+1 zvočnikov
+ Projicirni sistem

Paket Design
— Ambientna osvetlitev, 30-barvna
— Matrični LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
— Zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki
— Svetlobna letev med žarometoma
— Zatemnjena stekla od B-stebričkov naprej

Paket Design Plus
— Ambientna osvetlitev, 30-barvna
— Matrični LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
— Zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki
— Svetlobna letev med žarometoma
— Zatemnjena stekla od B-stebričkov naprej
+ Panoramsko strešno okno

Paket Komfort
— Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala navzdol
proti tlom
— Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
— Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
— Usnjen večfunkcijski volan, ogrevan, z upravljanjem na dotik
— Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem
— Osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa
— 2 USB-vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
— Ogrevanje sprednjih sedežev

Paket Komfort Plus
— Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala navzdol
proti tlom
— Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
— Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
— Usnjen večfunkcijski volan, ogrevan, z upravljanjem na dotik
— Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem
— Osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa
— 2 USB-vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
— Ogrevanje sprednjih sedežev
+ Prtljažno dno z možnostjo izgradnje
+ Klimatska naprava Air Care Climatronic z aktivnim kombiniranim filtrom in 2-conskim uravnavanjem
temperature

Paket Asistence
— Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
— Proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemom Front Assist
— Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom
— Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami

Paket Asistence Plus
— Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
— Proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemom Front Assist
— Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom
— Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami
+ Asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist in asistenca za
zaustavitev v sili Emergency Assist
+ Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist

Paket Sport
— Športno podvozje
— Progresivno krmiljenje

Paket Sport Plus
Na voljo bo kasneje.

Popolnoma električni ID.3 – Paketi opreme
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Nov način
vožnje
Vožnja z vašim novim električnim avtomobilom ne bo le bolj dinamična, temveč predvsem
bolj sproščena in digitalna. ID.3 poenostavlja vožnjo z inteligentnimi asistenčnimi sistemi.
Upravljanje poteka intuitivno z glasovnimi ukazi in dotikom, brez klasičnih tipk.

14

Popolnoma električni ID.3

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko od hitrosti 60 km/h naprej prepozna, da bo
ID.3 nenamerno zapeljal s svojega voznega pasu. V tem primeru lahko s korekturnim posegom
v krmiljenje usmeri voznikovo pozornost nazaj na dogajanje v prometu.
Opcijski sistem Travel Assist ob pritisku na tipko poskrbi za vozno udobje na najvišji ravni, saj
vam pomaga v monotonih in utrujajočih voznih situacijah.
Še posebej na avtocestah in dobro vzdrževanih hitrih cestah lahko sistem Travel Assist namesto
vas ohranja smer na voznem pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj vozečih
vozil. Poleg tega boste z njim lahko ostali sproščeni tudi v zastojih in počasnih kolonah.
Popolnoma električni ID.3
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Tour

○

○

○

488,–

Paket Exterieur Style "Silver"
— Strešna letev in strešni stebrički v srebrni izvedbi, odprtina za zajem zraka in pragovi v tehnično sivi kovinski barvi
— Dvobarvni polni kolesni pokrovi
(ni možno v kombinaciji z luskasto srebrnim kovinskim lakom)

○

○

○

○

○

○

○

○

488,–

Tour

Max

○

Max

Tech

○

Tech

Style

○

Style

Family

○

Family

Business

○

Business

Life

Paket Exterieur Style "Penny Copper"
— Strešna letev in strešni stebrički v bakreni izvedbi, odprtina za zajem zraka in pragovi v tehnično sivi kovinski barvi
— Dvobarvni polni kolesni pokrovi
(ni možno v kombinaciji z makensko turkiznim kovinskim lakom)

Life

Cena v €1)

Pro
Performance*

Pro
Performance*

Stilski paketi / dodatna oprema

Cena v €1)

Predpražniki

Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj

○

○

○

○

○

○

○

○

110,–

Tehnična oprema

Priprava za nosilec za kolo

○

○

○

○

○

○

○

—

389,–

Toplotna črpalka

○

○

○

○

○

○

○

○

1.351,–

Univerzalni
— adularno siva

●

●

●

●

●

●

●

●

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

Laki

Kovinski
— ledeniško bela, kovinska
— makensko turkizna, kovinska
— manganovo siva, kovinska
— luskasto srebrna, kovinska
— oprano modra, kovinska
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607,–
760,–
607,–
607,–
607,–

● = serijska oprema ○ = dodatna oprema za doplačilo — = ni možno naročiti za ta model
* Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.

Life

Business

Family

Style

Tech

Max

Tour

Platišča

Pro
Performance*

Platišča
Cena v €1)

Aluminijasta platišča East Derry, 7,5 J x 18, v črni barvi/polirana
4 platišča s pnevmatikami 215/55 R 18, vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji

○

○

○

○

○

○

○

—

653,–

Aluminijasta platišča Andoya, 7,5 J x 19, v črni barvi/površina bakrena
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 215/50 R 19, vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji

○

○

○

○

○

○

○

—

1.251,–

Aluminijasta platišča Andoya, 7,5 J x 19, v črni barvi/polirana
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 215/50 R 19, vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji

○

○

○

○

○

○

○

●

1.196,–

Aluminijasta platišča Sanya, 7,5 J x 20, v črni barvi/polirana
4 platišča s pnevmatikami Airstop® 215/45 R 20 z individualno vgradnjo,
z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji

○
—

○
—

○
—

○
—

○
—

○
—

○
—

—
○

1.793,–
601,–

18-palčno jekleno platišče S

18-palčno jekleno platišče
Exterieur-Style DO

18-palčno aluminijasto platišče
East Derry DO

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo resnične reprodukcije sedežnih prevlek, lakov in platišč.
* Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.
Serijska oprema S Dodatna oprema DO

19-palčno aluminijasto platišče
Andoya DO

19-palčno aluminijasto platišče
Andoya Penny Copper DO

20-palčno aluminijasto platišče
Sanya DO

Popolnoma električni ID.3 – Platišča
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Barve lakov

Adularno sivaS S

18

Ledeniško bela, kovinska DO

Makensko turkizna, kovinska DO

Manganovo siva, kovinska DO

Luskasto srebrna, kovinska DO

Oprano modra, kovinska DO

Popolnoma električni ID.3 – Barve lakov

Notranjost

Notranjost
temno siva/električno bela

Tkanina Fragment

Notranjost
temno siva/klavirsko črna

Notranjost
žafranovo oranžna/električno bela (ni možno v kombinaciji z makensko turkiznim lakom)

Tkanina Flow
Popolnoma električni ID.3 – Notranjost
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Mere
ID.3
Zunanje mere

Dolžina/dolžina z vlečno kljuko, mm
Širina/širina vklj. z zunanjima ogledaloma, mm
Višina maks., mm
Medosna razdalja, mm2)
Kolotek spredaj/zadaj, mm

4.261
1.809/2.070
1.568
2.770
1.536–1.548

Višina maks. z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm2) 2.048
Notranje mere
1. sedežna vrsta

Prostor za glavo (s panoramsko streho), mm2)

1.024 (997)

2. sedežna vrsta

Notranja širina, mm
Prostor za glavo, mm2)

1.464
956

Notranja širina, mm

1.444

Dolžina, sedežna klop pokonci/zložena, mm
Širina med kolesnima ohišjema, mm

852/1.601
1.001

Prostornina prtljažnika, l

385–1.267

Obračalni krog, m

pribl. 10,2

Prtljažnik

Drugi podatki
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Motorji
Motor, menjalnik, elektrika

Baterija/sistem polnjenja

Pro Performance Upgrade 150 kW

Pro S 150 kW

Motor – vrsta/število ventilov na valj

sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM)

sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM)

Največja moč, kW (KM)

150 (204)

150 (204)

Največji navor, Nm pri vrt./min

310

310

Vrsta menjalnika

1-stopenjski avtomatski menjalnik

1-stopenjski avtomatski menjalnik

Tip baterije

litij-ionska

litij-ionska

Kapaciteta baterije v kWh (neto)

58

77

150 (204)

150 (204)

Trajanje polnjenja, izmenični tok, 7,2 kW , 100 % SoC0

9:30

–

Trajanje polnjenja, izmenični tok, 11 kW , 100 % SoC

6:15

7:30

Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 100 kW6), 80 % SoC

0:35

–

Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 125 kW , 80 % SoC

–

0:38

Masa praznega vozila2)

1.794

1.934

Dov. skupna masa

2.260

2.280

Nosilnost

416–541

343–421

Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj

1.050/1.260

1.070/1.260

Dov. oporna obremenitev vlečne kljuke/
dov. obremenitev strehe

–/0

–/0

Največja hitrost, km/h

160

160

Pospešek (0–100 km/h), s

7,3

7,9

Funkcionalni, km4)

390–426

513–549

Električna moč, kW (KM) pri vrt./min
4)

5)

7)

Mase, priklopne obremenitve, kg

Vozne zmogljivosti

Doseg

Popolnoma električni ID.3 – Motorji
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Dinamika
s trajnostnim pristopom
Okolju prijazna vožnja še nikoli ni vzbujala tako dobrega občutka. Popolnoma
električna mobilnost v ID.3 namreč pomeni tudi zmogljiv zadnji pogon z neposrednim
pospeševanjem brez prestavljanja in prekinitev v prenosu pogonske moči motorja.
To zagotavlja užitek v vožnji že od prvega metra – in sicer brez slabe vesti.
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Popolnoma električni ID.3 – Dinamika
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Enostavno
povezan
Aplikacija We Connect ID. vam omogoča popoln pregled nad vašim ID.3. Z njo lahko
statusne informacije – npr. stanje napolnjenosti baterije, doseg ali preostali čas polnjenja
– kadarkoli preverite na svojem pametnem telefonu. Z aplikacijo We Connect ID. lahko
poleg tega upravljate vozilo na daljavo. Tako v notranjosti svojega ID.3 lahko vzpostavite
želeno temperaturo že pred začetkom vožnje. Povezani ostanete tudi med vožnjo: storitve
iz paketa We Connect Start vas v realnem času obveščajo o prometni situaciji in polnilnih
postajah, vključno z informacijami o razpoložljivosti, cenah in odpiralnih časih. Bodite torej
tudi na poti vedno na tekočem.
S storitvami We Connect Start in aplikacijo We Connect ID. lahko uživate v prednostih
popolnoma povezane in 100-odstotno električne mobilnosti ter ohranite pregled nad
svojim ID.3 prek pametnega telefona.
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Popolnoma električni ID.3 – Možnosti polnjenja
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Enostavno
polnjenje
We Charge je storitev, ki zelo poenostavlja polnjenje.
Volkswagen je pripravil rešitev, ki je enostavna, celovita in
popolnoma integrirana: doma lahko baterijo polnite na svoji
stenski polnilni postaji ID. Charger, na voljo pa vam je tudi
150.000 polnilnih točk po vsej Evropi. Aplikacija We Connect
ID. vam pri tem omogoča, da na enostaven način najdete
polnilne postaje in transparentno upravljate vsa polnjenja.
Poleg tega tudi obračunavanje poteka kar se da preprosto.
Vse o storitvi We Charge in Volkswagnovih možnostih
polnjenja lahko najdete na spletu.
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ID.3 – Motorji

Razlage opomb
1) MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
2) Vrednost za prazno vozilo skladno z DIN 70020; glede na vgrajeno opremo lahko navedena vrednost odstopa.
3) Masa praznega vozila z voznikom (68 kg), prtljago (7 kg) in 90-% polnim rezervoarjem za gorivo, izmerjena v
skladu s trenutno veljavno različico direktive 92/21/EGS.
4) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (7,2 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti
baterije (SoC = State of Charge).
5) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti
baterije (SoC = State of Charge).
6) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (100 kW) od 0-% do 80-% napolnjenosti
baterije (SoC = State of Charge).
7) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (125 kW) od 0-% do 80-% napolnjenosti
baterije (SoC = State of Charge).

ID.3 – Razlage opomb
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Popolnoma električni ID.3
Porsche Slovenija d.o.o.
Produktni management VW OV
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Izdaja: oktober 2020
Internet: www.volkswagen.si

V tej tiskovini navedene informacije o cenah, tehničnih podatkih in opremi ustrezajo stanju v času priprave za tisk. Izrecno si pridržujemo
pravico do sprememb modelskih izvedb, opreme in serijskega obsega, vrednosti porabe in emisij ter cen. Pred sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe se natančno pozanimajte o opremi oz. serijskem obsegu, vrednostih porabe in emisij ter ceni izbranega vozila. Asistenčni sistemi
imajo fizikalne in sistemske omejitve; voznika ne odvezujejo njegove odgovornosti za upravljanje vozila. V navodilih za uporabo vozila se
poučite (pred svojo prvo vožnjo), v kolikšni meri vam pomaga posamezni asistenčni sistem.

Vaš partner Volkswagen

