
Oferta dla firmy

Twoja konfiguracja:

ID.3 1ST Plus
Lakier:
Szary Manganese Metalik
Czarny

Wnętrze:
Tapicerka ciemno-szara
Dusty z czarnymi
elementami wykończenia

Felgi:
Obręcze aluminiowe czarne
Andoya 7,5J x 19

Silnik: 58 kWh 
150 kW 204 KM / E113MJ

Skrzynia biegów: automatyczna, 1-biegowa

Średni poziom Emisji CO2*:

* D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP. 
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Wyposażenie standardowe

Koła
Obręcze aluminiowe czarne Andoya 7,5J x 19

Opony samouszczelniające się 215/50 R19

Zaślepki na obręcze aluminiowe

Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym

Fotele
Tapicerka siedzeń Comfort Design

3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń

Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości

Fotele przednie, podgrzewane

Oparcie tylnej kanapy dzielone (60/40),
podłokietnik z dwoma uchwytami na napoje,
otwór na długie przedmioty

Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną

Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z
przodu

Multimedia
2 gniazda USB-C z przodu, 2 gniazda USB-C z
tyłu do ładowania

4 głośniki

Antena FM

Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu
smartfona na ekranie nawigacji

Funkcja obsługi głosowej

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Modulator dźwięku - ID.Sound

Radio "Ready 2 Discover"

Sign Assist - system rozpoznawania  znaków
drogowych

System nawigacji satelitarnej Discover Pro

Tuner cyfrowy DAB+

We Connect Plus - mobilne usługi online na 3
lata (zawiera We Connect)

Zewnętrzne
Hamulce bębnowe z tyłu

Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie
kierowcy, convex po stronie pasażera

Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

Podświetlane listwy między reflektorami i
podświetlane wgłębienia klamki

Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek

Przednie amortyzatory

Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją
zasięgu oraz światłami na złą pogodę

Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo
przyciemniane

Tarcze hamulcowe z przodu

Tylne światła w technologii LED z
dynamicznymi kierunkowskazami

Wersja specjalna ID.3 1ST

Wewnętrzne
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z
napinaczami

Deska rozdzielcza standardowa

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą,
podgrzewana

Konsola środkowa zamykana, podświetlana, z
dwoma uchwytami na napoje

Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów
podświetlenia

Podłoga bagażnika

Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych

Wspomaganie układu kierowniczego,
elektromechaniczne

Elektryczne i funkcjonalne
Aktywny tempomat z automatyczną regulacją
odległości ACC oraz funkcją "stop & go"

Bateria 280 A (51 Ah)

Czujnik deszczu

Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba przednia)

Wyposażenie standardowe:
1ST Plus 58 kWh 150 kW / 204 KM
automatyczna, 1-biegowa



Gniazdo CCS do szybkiego ładowania -
umożliwia ładowanie prądem stałym i
zmiennym

Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze
stacji ładującej

Kabel do ładowania z gniazdka domowego

Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic,
dwustrefowa

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
elektrycznie, podgrzewane,
automatycznie obniżane pasażera

Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane

Napięcie robocze 12V

Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu

Pojedynczy sygnał dźwiękowy

Pokrywa bagażnika odblokowywana
elektrycznie

Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego

System Advanced Dynamic Light Assist -
automatyczne światła drogowe

System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie pojazdu

Wybór profilu jazdy

Zabezpieczenie antykradzieżowe (Immobilizer)

Zestaw narzędzi

Ładowanie baterii z mocą 100 kW prądem DC

Ładowanie baterii z mocą 11 kW prądem AC

Bezpieczeństwo
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash
Basic & Front"

Emergency call - automatyczne wzywanie 
pomocy

Isofix - przygotowanie do montażu dwóch
fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz
na siedzeniu pasażera z przodu

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji

Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z
przodu oraz centralna

Sygnalizacja niezapiętych pasów 
bezpieczeństwa

Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach

System Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa
ruchu

System Rear Assist - kamera cofania

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Wyposażenie standardowe:
1ST Plus 58 kWh 150 kW / 204 KM
automatyczna, 1-biegowa



WLTP

Emisja CO2

-

Zużycie paliwa - OTHER

Silnik

Siln ik elektryczny

M oc max., kW kW

Norma emisji spalin EURO 6 AX

Skrzyn ia b iegów, seryjn ie automatyczna, 1-biegowa

Bateria i ładowanie

Akumulator / Alternator A

Waga

Ładowność 416 - 541 kg

M asa własna min . 1.794 kg

Dopuszczalna masa
całkowita

2.260 kg

Osiągi

Prędkość maksymalna 160 km/h

Przysp ieszen ie 0-100 km 7,3 s

Wymiary zewnętrzne

Długość, min ./ Długość,
max.

4.261 mm / 4.261 mm

Szerokość / Szerokość,
max

1.809 mm / 1.809 mm

W ysokość max. 1.568 mm

Rozstaw osi 2.770 mm

Rozstaw kół przód  min . /
max.

1.536 mm / 1.548 mm

Rozstaw kół tył min . /
max.

1.513 mm / 1.525 mm

Wymiary bagażnika

Długość z oparc iami
złożonymi

1.601 mm

Szerokość 1.001 mm

Pojemność bagażn ika
maksymalna

1.267 l

Pozostałe dane

Średnica zawracan ia 10.200 mm

Dane techniczne

D ane na podstaw ie św iadectw  homologacji typu.
Od dnia 1  w rześnia 2018  r. WLTP w  pełni zastąpił now y europejski cykl jezdny (NED C), który stanow ił dotychczasow ą procedurę badania zużycia paliw a i emisji CO 2. Ze w zględu na
bardziej realistyczne w arunki badania w artości zużycia paliw a i emisji CO2 mierzone na podstaw ie WLTP są w  w ielu przypadkach w  liczbach bezw zględnych w yższe od w artości
mierzonych na podstaw ie NED C. Pojazdy z końcow ej partii produkcji w  rozumieniu art. 3  pkt 22  dyrektyw y 2007/46/WE, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane
badaniu zgodnie z NED C, mogą być w prow adzane do obrotu do dnia 31  sierpnia 2019  r. W przypadku pojazdów  z końcow ej partii produkcji, w artości zużycia paliw a i emisji CO2
stanow ią w artości oparte na NED C i nie są porów nyw alne z w artościami opartymi na WLTP. Pojazdy z Roku Modelow ego 2018  uzyskały homologację zgodnie z procedurą NED C,
natomiast pojazdy z Roku Modelow ego 2019  zgodnie z procedurą WLTP.

Szczegóły konfiguracji:
1ST Plus 58 kWh 150 kW / 204 KM
automatyczna, 1-biegowa / E113MJ

Numer VIN: WVWZZZE1ZLP009737

153 590 zł

194 390 zł

Cena modelu (brutto):

Cena katalogowa konfiguracji
(brutto):




