ST

Elsőként.
Első pillantásra.
A Volkswagen Bogár és Golf után az ID.3 egy újabb,
stratégiai szempontból jelentős fejezetet nyit
a Volkswagen történetében: ez a károsanyagkibocsátástól mentes mobilitás kora.
Az ID.3 limitált kiadású 1ST változata tartalmazza a legnépszerűbb
felszereltségi elemeket, akár 426 km-es hatótávolságra képes1,
és az alábbi exkluzív jellemzőkkel rendelkezik az alapmodellhez
képest:
– Nagyobb teljesítmény2: körülbelül 2 másodperccel
gyorsabban éri el 0-ról a 100 km/h sebességet
– Exkluzív dizájnelemek: például 1ST kormánykerék
és Play & Pause pedálok
– Gyorstöltés: 100 kW-os (DC), illetve 11 kW-os (AC)
töltési teljesítmény
– Esőérzékelős ablaktörlők

NOW YOU CAN
Becsült hatótávolság a Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása (WLTP - Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) alapján. A nevezett érték nem egyes jarművekre
vonatkozik, nem része a tájékoztatónak, hanem a különböző jarműtípusok összehasonlítására szolgál, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értéket egyes
többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Így a tényleges hatótávolság valós
körülmények között a sorozatgyártott modellek esetében ettől eltérhet.
2
Valamennyi ID.3 1ST modell 2 másodperccel gyorsabban, átlagosan 7,3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra.
1

A kiadványban szereplő képeket tilos továbbítani vagy reprodukálni, a fotókon szereplő gépkocsi illusztráció.

ID.3
Szériafelszereltség
– Markáns fényezés

– 10 különböző színű hangulatvilágítás

– 18 colos acél kerekek

– Multifunkciós kormánykerék

– LED hátsó fényszórók

– Központi konzol és kartámasz

– LED elülső fényszórók automatikus

– Hangvezérlés (magyar nyelven nem elérhető)

fényszóróvezérléssel

– ECO-üzemmód választó

– Távolságtartó automatika (ACC)

– „Ready 2 Discover” rádió 10 colos kijelzővel

– A jármű előtti és mögötti akadályokra

– ID.Light

figyelmeztető „Park Distance Control”

– Elöl 2 USB-C csatlakozó

– Közlekedési táblát felismerő rendszer

– Vezeték nélküli App-Connect

– We Connect

– „Air Care Climatronic”

– 7,2 kW-os váltóáramú (AC) töltési teljesítmény

– Mode 3 töltőkábel, 2-es típusú, 16 A

– 50 kW-os egyenáramú (DC) töltési teljesítmény

ID.3 1ST
Felszereltségek

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

Az ID.3 szériafelszereltségén túl tartalmazza még:

Az ID.3 1ST Plus felszereltségén túl tartalmazza még:

– 19 colos „Andoya” könnyűfém kerekek

– 20 colos „Sanya” Volkswagen R könnyűfém kerekek

– “Keyless Access” kulcs nélküli nyitás/zárás és megvilágított kilincsek

– Fedélzeti infotainment rendszer kiterjesztett valósággal

– Elöl és hátul 2-2 USB-C töltőaljzat

(AR) rendelkező szélvédő-kijelzővel

– Megvilágított rakodórekesz a középkonzolon 2 db pohártartóval

– „Beats” hangrendszer

– 30 különböző színű hangulatvilágítás

– Kényelmes vezetés „Travel Assist” vezetéstámogató rendszerrel,

– LED-es főfényszóró automatikus fényszóró magasságállítással

„Lane Assist” sávtartórendszerrel, „Emergency Assist”

– LED fényszórókombináció elöl/hátul dinamikus irányjelzővel

vészhelyzet-asszisztenssel és „Side Assist” sávváltást

– Állítható, behajtható és fűtött külső visszapillantó tükrök,

segítő rendszerrel

a jobb oldali parkolóállással
– Sötétített hővédő üvegezés a “B” oszloptól 65%-os fényszűréssel

– Elektromosan állítható ergoActive első ülések
pneumatikus gerinctámasszal

– „Silver” külső stíluscsomag

– Masszázsfunkció

– „Flow”/„ArtVelours” mikroszálas ülésbevonatok

– Panorámatető

– “Rear View” tolatókamera

– „Comfort” telefonelőkészítés indukciós töltéssel

ID.3 1ST
Felszereltség opciók
Fényezések
Moonstone-szürke

Kerekek
Makena-zöld metál

Gleccserfehér metál

Mangan-szürke metál

ID.3 1ST Plus
19 colos
„Andoya” könnyűfém
kerekekkel
Aerodinamikus kialakítás

ID.3 1ST Max
20 colos
„Sanya” Volkswagen R
könnyűfém kerekekkel
Aerodinamikus kialakítás

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

Belső tér
Platinum szürke/Dusty sötétszürke

Belső tér
Platinum szürke/Dusty sötétszürke

Belső tér
Dusty sötétszürke/Electric fehér

Belső tér
Dusty sötétszürke/Piano fekete

Belső tér
Dusty sötétszürke/Piano fekete

Belső tér
Safrano narancs/Electric fehér1

1

Nem kombinálható a Makena-zöld metál színnel.

Töltés
We Charge
Charge
Hozzáférés több mint 150 000

Európa-szerte 400 töltőállomás

Az Elli egy energiaszolgáltató, amely töltési megoldásokat is kínál.

töltőállomáshoz Európában

autópályákon (tervezett mennyiség

Mindenki számára elérhetővé teszi az energiaszállítást – könnyen

2020 végéig)

és kényelmesen. A Volkswagen Csoport tagjaként az Elli lesz az első
szolgáltató a piacon, amely átfogó és zökkenőmentes töltési élményt
képes biztosítani.
A We Charge töltési rendszerek Magyarországon később kerülnek
bevezetésre.

ID. Charger fali töltő típusok
ID. Charger

ID. Charger Pro

– Töltési teljesítmény – akár 7,2 kW (egyfázisú) vagy 11 kW (háromfázisú)

Az ID. Charger Connect tulajdonságain túl tartalmazza még a

– Beépített DC zárlatérzékelő FI A-típushoz

MID minősített fogyasztás mérést, pl. céges járművek vezetőinek

– Dinamikus terheléskezelés (áramszünet elleni védelem) – hardveresen
2020-tól1

ID. Charger Connect
Az ID. Charger készülék tulajdonságain túl:
– Biztonságos és stabil LTE mobilkommunikáció
– Biztonságos adatátvitel (a legújabb szabvány használatával - OCCP 2.0)
– Biztonságos hozzáférés-ellenőrzés RFID-kártyával
– Távoli elérés a Volkswagen We Connect alkalmazás segítségével
(Magyarországon később kerül bevezetésre)
– Wifi/Ethernet kommunikáció

1

Többletköltséggel járó opció.

