ID.3 Limited Edition
Pro Performance – 58 kWh batteri och en motoreffekt på 204 hk.

Standardutrustad med bl.a:
• 1 -zons helautomatisk klimatanläggning, Climatronic
•4
 högtalare fram, och 1 centerhögtalare i instrumentpanelen
•A
 daptiv farthållare med avståndsreglering
•A
 mbientebelysning med 30 färger
•B
 ackkamera, Rear Assist integrerad i emblemet på bagageluckan
•B
 aksäte, delbart, fällbart med mittarmstöd och genomlastningslucka
•B
 elysta fördjupningar för de yttre dörrhandtagen
•B
 luetooth handsfree samt induktiv laddningsfunktion
•F
 ramstolar, manuellt steglöst, höjdinställbara
•K
 eyless Access, nyckellöst tillträde och start inkl. Safe system för dörrlås
•K
 lädsel med sittytor och sidostöd i Art Velours
• L addningskabel typ 2, mode 3, 16 A, 11 kW, längd 6 meter
• L äderklädd multifunktionsratt, uppvärmbar, med touch-knappar
• L ättmetallfälgar 18 tum ”East Derry” med däck 215/55 R18
• Lättmetallfälgar 19 tum ”Andoya” med däck 215/50 R19
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
•N
 avigationssystem Discover Pro med 10 tums pekskärm
•O
 mbordladdare 11 kW AC

Standardutrustning:

•O
 mbordladdare 120 kW DC
•P
 arkeringsassistent, Park Assist Plus, som hanterar gas, broms och växling,
inklusive träningsfunktion för de vanligaste individuella parkeringssituationerna
•P
 edaler i borstat stål i Play & Pause-design
•P
 re-crash, proaktivt passagerarskyddssystem
•R
 äckvidd, eldrift (WLTP) upp till 413 km*
•S
 töldskyddslarm inklusive kupéövervakning och bogseringslarm
•T
 rådlös App-Connect
•V
 ärmepump

Moonstone Grey

•Y
 tterbackspeglar uppvärmbara och elektriskt infällbara

Tillvalsutrustning:

Andoya 19"

Andoya Penny Copper 19"

Sanya 20"

Cykelhållarfäste, avtagbart, monterat
bakom registreringsskylten bak.

Glacier White Metallic

Kings Red Metallic

Makena Turquois Metallic

Scale Silver Metallic

Mangan Grey Metallic

ID.3
Motorer

Pro Performance
Elmotor, Synkron,
monterad på bakaxeln

Drivlina
Växellåda

1 vxl

Motor
Vridmoment Nm vid r/min
Effekt, kW (hk) vid r/min

310
150 (204)

Toppfart km/h

160

Acceleration 0–100 km/h (s)

7,3

Laddning
Ombordladdare AC 3 fas (kW)
Laddningstid AC 7,2 kW AC 0–100 %
Laddningstid AC 11 kW AC 0–100 %

11
9 tim 30 min
6 tim 15 min

Ombordladdare DC (kW)

Upp till 110 kW

Laddningstid DC 5–80%

35 min (110 kW)

Räckvidd, eldrift (WLTP)*

upp till 413 km

Styrsystem
Vändradie, meter

10,2
Elektromekanisk Servostyrning, Servotronic.

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg)
Totalvikt (kg)
Max taklast (kg)

1 794
2 260
0 (ej tillåtet)

Längd (mm)

4 261

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

2 070

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 809

Höjd (mm)

1 568

Markfrigång (mm)

150

Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen
Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)

1 001
385 / 1 267

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)*
Energiförbrukning (kWh/100 km)
blandad körning (WLTP)*

Euro 6 AX
0
15,4

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvändning. I enlighet med förordningen om
producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds
Volkswagens bilägare att kostnadsfritt lämna in
sina uttjänta bilar för återvinning. För mer information om auktoriserade mottagningsstationer
vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001
eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 )	Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer
tjänstevikten individuellt beroende på bilens
utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden
mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten.
Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.

På volkswagen.se kan du läsa mer om de
generös utrymmena, de förutseende och
interaktiva assistanssystemen, den senaste
generationens infotainmentsystem och
uppkopplingsmöjligheterna i ID.3.
I vår konfigurator kan du dessutom bygga
din egen personliga ID.3 och direkt få veta
vad den kostar och enkelt räkna ut en
månadskostnad.

2)	Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär
en skärpning av kraven jämfört med miljöklasserna Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*)	Energideklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och
gäller bil i grundversion. De anges vid blandad
körning kWh/100 km enligt WLTP. ”Combined”
är den kombinerade körcykeln som innehåller
moment med stadstrafik, landsvägskörning
och motorvägskörning. Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste
vara typgodkända enligt den nya Worldwide
Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP),
en testmetod som baseras på en mer realistisk
körcykel och syftar till att ge förbruknings- och
utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New
European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning
som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och
aerodynamik kan inverka på energiförbrukning
och avgasemissioner. Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska
faktorer betydelse för den faktiska energiförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp.
Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar
mest till växthuseffekten. Information om energiförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift
om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från
webbplatsen www.bilsvar.se. Webbplatsen är
reklamfri och oberoende och olika bilmodeller
kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet
och teknik. Mer detaljerade uppgifter om energiförbrukning och utsläpp finns hos Bilregistret.
För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på
www.transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”,
”Fordon”, ”Fordonsskatt”, ”Skattens storlek” i
nämnd ordning).”
– Ännu ej fastställt.
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Läs mer.

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar
som säkerhet. Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig
lägre månadsbetalning och du kan byta till en ny fin bil oftare. Väljer du vår
finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad
under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service.
Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering
Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal
genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253 och bilfinansiering genom
Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group.
Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102.
Volkswagen Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB.
Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

