ID.3

ID.3
När är det egentligen läge att göra skiftet?
Att byta till en helt eldriven bil? Om inte förr, så nu.
ID.3 är helt utvecklad för att ta till vara elbilens alla
fördelar. Den är tyst och komfortabel. Interiören är
rymlig, säkerheten är hög och den erbjuder uppkoppling och körassistans på en ny nivå.
Räckvidden täcker många behov och körprofiler
och om du snabbladdar 30 minuter längs vägen
kan du köra upp till ytterligare 29 mil. ID.3 tillverkas
dessutom helt koldioxidneutralt.
Välkommen till en ny era.
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ID.3
Pro Performance
Med större batteri (58 kWh) och en högre
motoreffekt (204 hk).
Utrustad med bl.a:
• 1-zons helautomatisk klimatanläggning, Climatronic
• 4 högtalare fram, och 1 centerhögtalare i instrumentpanelen
• Adaptiv farthållare med avståndsreglering
• Bluetooth handsfree samt induktiv laddningsfunktion
• Höjdinställbar förarstol
• Laddningskabel typ 2, mode 3, 16 A, 11 kW, längd 6 meter
• Läderklädd multifunktionsratt, uppvärmbar, med touch-knappar
• Lättmetallfälgar 18 tum East Derry med däck 215/55 R18
• Navigationssystem Discover Pro med 10 tums pekskärm
• Ombordladdare 120 kW DC
• Ombordladdare 11 kW AC
• Räckvidd WLTP Combined*: upp till 422 km
• Trådlös App-Connect
• Värmepump
• Ytterbackspeglar uppvärmbara och elektriskt infällbara
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ID.3
Pro S
Med det största batteriet (77 kWh), snabbare
laddning (125 kW DC) och en motoreffekt på
204 hk. Erbjuds med 4 eller 5 sittplatser.
Utrustad med bl.a:
• 1-zons helautomatisk klimatanläggning, Climatronic
• 4 högtalare fram, och 1 centerhögtalare i instrumentpanelen
• Adaptiv farthållare med avståndsreglering
• Bluetooth handsfree samt induktiv laddningsfunktion
• Höjdinställbar förarstol
• Laddningskabel typ 2, mode 3, 16 A, 11 kW, längd 6 meter
• Läderklädd multifunktionsratt, uppvärmbar, med touch-knappar
• Lättmetallfälgar 19 tum Andoya med däck 215/50 R 19
• Navigationssystem Discover Pro med 10 tums pekskärm
• Ombordladdare 125 kW DC
• Ombordladdare 11 kW AC
• Räckvidd WLTP Combined*: 4-sits upp till 552 km, 5-stis upp till 550 km
• Trådlös App-Connect
• Värmepump
• Ytterbackspeglar uppvärmbara och elektriskt infällbara
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Komfort

02

01

ID. Light ger visuell förstärkning
via ljuslisten under vindrutan.

01 ID.Light.
Intelligent belysningskoncept. ID.Light talar till dig genom ljus och gör det enklare
att navigera i trafiken i samverkan med navigationssystemet. Om du använder
röststyrningen kommer en ljussignal att ge respons på din röst. Och när du kliver
ur bilen kommer ID.Light att säga ”hejdå” med en strimma ljus.
02 AR-HUD (projicerad information med augmented reality).
Se framåt med lätthet. Mot målet. HUD står för Head-Up Display och innebär
att information kan projiceras på exempelvis vindrutan i ditt normala synfält.
Där synintrycken från verkligheten kombineras med exempelvis körriktningsanvisningar eller annan information som gör att du får en förstärkt bild av omgivningen. Detta kallas för ”augmented reality” och består av lika delar science fictionkänsla och praktisk vardagshjälp. På två nivåer får du hjälp av pilar. De hjälper dig
med körfältsbyten, och att hålla avståndet till framförvarande bil.

03

04

03 Röstassistent.
Allt under kontroll. På ditt kommando. Nu kan du sluta fumla
med knapparna när du kör. Håll ögonen fast på vägen och tala
om för radion, navigationssystemet eller telefonen vad du vill
få gjort. Kom bara ihåg att säga ”Hej ID.“ innan du ger dina instruktioner.

04 Panoramaglastak.
En himmelsvid skillnad: panoramaglastak. Den enorma glaspanelen som täcker takets hela bredd är verkligen iögonfallande. Och går dessutom att se igenom, för att uppleva himmel och sol. Det tonade glaset gör att temperaturen hålls
behaglig även vid starkt solsken.
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e-teknik
01 Batterier och räckvidd.
Pålitlig prestanda. Snabb laddning. Köra till jobbet på
morgonen, lämna barnen i skolan på vägen och sedan
köra hem på kvällen. Var och ett av de tre batteristorlekarna för ID.3 hanterar detta utan problem. Du kan
välja mellan 45 kWh, 58 kWh eller 77 kWh. Det är även
möjligt att snabbladda på cirka 30 minuter (0-80%).
Räckvidd.
I praktiken varierar räckvidden beroende på körstil,
hastighet, användning av utrustning, utomhustemperatur, antal passagerare, mängd bagage samt höjdskillnader. Beroende på förarprofil kan 80% av förarna
köra mellan 230 och 330 km med det mindre batteriet PURE (45 kWh), mellan 300 och 420 km med
mellanbatteriet PRO (58 kWh) och mellan 390 och
550 km med det största batteriet PRO S (77 kWh)
utan behov av laddning.

01

02 Laddning.
Lättare att ladda. Elbilar har en stor fördel. Du kan
ladda dem nästan varsomhelst. Hemma med en laddbox, på parkeringsplatser utrustade med laddstolpar,
hos din Volkswagen-återförsäljare samt hos traditionella tankstationer. I nödfall kan du även ladda i ett
vanligt vägguttag under en kortare tid. För att ladda
ur ett vanligt vägguttag krävs en reseladdare som
säljs som separat tillbehör hos din återförsäljare.
Fler alternativ tillkommer varje dag. Det här leder till
mer flexibla möjligheter att ladda.

03 Acceleration.
En ny känsla i gaspedalen. Blir du nervös av trafikljus?
Det behöver du inte vara i ID.3. Varje stopp ger dig
chansen att återigen susa iväg kvickt och lätt. Slipp
kopplingen och växlande varvtal. Upplev den fina,
jämna accelerationen med fullt varvtal direkt.

03

02
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Design

01 Hälsning.
ID.3 säger ”hej”. Med ljus. ID.3 känner igen dig när du
kommer tack vare nyckeln med tillvalet ”Keyless Advanced” lås- och startsystem. De eleganta strålkastarna LED-matrix (tillval) blinkar till som hälsning.
Även på insidan blir du välkomnad av ID.Light, så du
alltid känner dig som hemma. När du startar bilen, ger
den ifrån sig ett litet ljud så att du vet att ni är på väg.
Även när du stiger ur bilen blir du hälsad med en
blinkning.
01

02

02 Yttre.
Mindre av bil. Mer av ID. En del i den futuristiska designen hos ID.3 är strålkastarna LED-matrix (tillval),
men också den omgjorda Volkswagen-logotypen och
ljuslinjerna som löper från sidorna in mot logotypen.
Redo för framtiden med futuristisk form.

04 Innerbelysning.
Färg skapar stämning. Behaglig miljö för avslappnad körning.
Gör din ID.3 mer personlig, så att den får just din stil. Välj från
10 standardfärger (eller 30 tillvalsfärger) för att skapa en trevlig
innermiljö i bilen.

04

03

03 Interiör – extra rymlig.
Futuristisk och bekväm. Det nya anslaget fortsätter in i
kupén. ID.3 drar fördelar av det helt nya drivningskonceptet som sparar utrymme och ger nya möjligheter.
Upplev en interiör som är i en klass för sig själv, och något
annat än det du vant dig vid i kompakta personbilar.
Inbjudande säten med stort benutrymme, stor pekskärm,
och det anpassningsbara ljussystemet ID.Light ger behagligt omgivningsljus inne i bilen.
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Lackfärger
Moonstone Grey | S
Solid lack

KIngs Red | T
Metalliclack

S Standard
T Mot tilläggskostnad

Makena Turqouis | T
Metalliclack

Glacier White | T
Metalliclack

Scale Silver | T
Metalliclack
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Fälgar

East Derry 18" | S

Andoya 19" | S Pro S T*

Andoya Penny Copper 19" | T*

* Punkteringssats med kompressor utgår.
S Standard
T Mot tilläggskostnad

Sanya 20" | T*
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Klädsel
Klädkod Klädselfärg / Instrumentpanel

Pro Performance

Pro S

TN

Platinum Grey-Soul Black/Black/Black/Black

S

–

XX

Platinum Grey-Soul Black/Black/Black/Black

T

S

SH

Dusty Grey Dark/Soul Black-Dusty Grey Dark/Black/White

T

T

PV

Dusty Grey Dark/Soul Black-Safrano Orange/Black/Black/White

T

T

LO

Soul Black - Dusty Grey Dark - Ceramique/Soul Blac

T

T

Tygklädsel Fragment | S
Platinum Grey XX

Tygklädsel Flow | T
ergoActive framstolar (elinställning på båda framstolarna
och utdragbara lårstöd), finns som tillval.

Tygklädsel Flow | S Pro S Style interiör
Platinum Grey TN

S Standard
T Mot tilläggskostnad
– Ej tillgänglig

Art Velours | T Pro S Style eller Style Plus interiör.
Vit ratt och infotainment
Dusty Grey Dark SH

Art Velours | T Pro S (Style eller Style Plus interiör.
Vit ratt och infotainment)
Dusty Grey Dark Safrano Orange XZ

Tygklädsel med sittytor i Art Velours | T Top Sport Plus interiör.
Svart ratt och infotainment
Soul Black - Dusty Grey Dark - Ceramique/Soul Black LO
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Räckviddstips.
Det finns flera faktorer som påverkar räckvidden på din elbil, som
exempelvis din körstil både på motorvägen och i staden. För att få
energin att räcka längre kan du tänka på hur du kör och hur du
förbereder dig inför resan:
• Kör välplanerat och balanserat. Då kommer du längre, både på
motorväg och inne i stan. När du kör någon av våra ID.-bilar så
påminner bilen dig om när du bör köra lite mer sparsamt.
• Vill du vara energieffektiv kan du sänka värmen och kompensera med
att använda stolsvärme och rattvärme.
• Vi rekommenderar att du undviker att ladda din elbil fullt varje dag,
då mår batteriet som bäst.
ID.3 har tillgång till så kallade Eco-tips och det innebär bland annat en
liten symbol i centraldisplayen att man skall lätta på gaspedalen och låta
bilen rulla eller ”coasta” för att spara energi. Rekuperationen i detta läge,
förstärks om man väljer B-läget istället för D-läget på växelväljaren.

Indikator för effekttillgänglighet
När den mörkblå stapeln har full längd är elmotors maximala
framdrivningseffekt tillgänglig. Om längden på den mörkblå stapeln
minskar, reduceras även framdrivningseffekten.

Volkswagen ID.-konto
För att kunna utnyttja de olika onlinetjänsterna för bilen behöver du skapa ett
Volkswagen ID.-konto. Registrera dig och
lägg till bilen via QR-kod och snabbt och
enkelt kan du då hantera flera funktioner
för bilen såsom klimatreglering, laddning
med mera. Fler tjänster kommer att lanseras senare och blir då tillgängliga med automatik i appen.

Starkare rekuperation, särskilt tydligt med
B-läget aktiverat och även med Eco-assist
Intensiteten avgörs av:
• Högvoltsbatteriets laddningsnivå – ett fulladdat
batteri tillåter inte energiåterhämtning
• Högvoltsbatteriets temperatur
• Elmotorns temperatur och hastighet

Klimatreglering
Värm upp bilen före start på vintern – och
kyl ner den före start på sommaren. Gör du
det under tiden som bilen laddas så tas energin från elnätet istället för från batteriet.
Då får du en behaglig temperatur i bilen
utan att påverka batteriets laddningsgrad.

Luftkonditionering
I We Connect ID. appen kan du se att
klimatregleringen är aktiverad och ett tips
kan vara att övervärma bilen inför avfärd
för att inredningen skall vara ordentligt
uppvärmd eller avkyld. Gör du det under
tiden som bilen laddas så tas energin från
elnätet istället för från batteriet.

ID.3 modellbroschyr oktober 2022
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Utrustningspaket

Komfortpaket Plus | T
• Komfortklimatanläggning, 2-zons Climatronic
• Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

Assistanspaket | T
Infotainmentpaket | T
• Navigationssystem ”Discover Pro” inklusive Streaming & internet
• Bluetooth-gränssnitt ”Comfort”” och induktiv laddningsfunktion

Infotainmentpaket Plus | T
Utöver innehåll från Infotainmentpaketet:
• Augmented Reality Head-up Display, med information projicerad direkt i vindrutan
• 2 extra högtalare bak
• Vindruta i isolerglas

S Standard
T Mot tilläggskostnad

• Backkamera, Rear Assist integrerad i Volkswagenlogon på bagageluckan
• Belysta dörrhandtag
• Keyless Access, nyckellöst tillträde och start inkl Safe
system för dörrlås
• Parkeringsassistent, Park Assist
• Pre-crash passagerskyddssystem
• Stöldskyddslarm

Assistanspaket Plus | T
Utöver innehåll från Assistanspaketet:
• Travel Assist inkl Emergency Assist & Side Assist
(dödavinkelnvarnare)
• Area View, 360 graders vy med bilen projicerad på
infotainment-skärmen.
• Parkeringsassistent, Park Assist Plus med
”Träningsfunktion”

Designpaket exteriör | T
• LED bakljus inkl flytande blinkers
• LED Matrix signatur 750 lumen inklusive Dynnamic Light Assist
• Ljuslist mellan strålkastarna
• Mörktonade rutor från B-stolpen

Stylepaket interiör | T
Designpaket Plus exteriör | T
Utöver innehåll från Designpaket exteriör:
• Panoramaglastak i mörktonat glas med elektriskt jalusi

•Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design
• Ambientebelysning med 30 färger
• Ryggstöd i baksätet delbart, fällbart, med mittarmstöd och 2 mugghållare
• Dörrklädsel med armstöd i konstläder
• Armstöd mellan framstolarna
• Designstolar fram med tygklädsel ”Flow”
• Multifunktionsratt svart
• Interiörfärg ”Platinum Grey/Black” med svart ratt och Infotainmentenhet (standard för versionerna ID.3
Business & ID.3 Family)
Möjlighet till val mellan tre interiörfärger: ”Platinum Grey/Black”, ”Platinum Grey/Black” med vit ratt och
infotainmentenhet, alternativt med orange dekorpaneler.
Möjlighet till val mellan två interiörfärger: ”Platinum Grey/Black”, ”Platinum grey/black” med vit ratt och
infotainmentenhet (standard för versionerna ID.3 Tech, ID.3 Max & ID.3 Tour).

Stylepaket Plus interiör | T

Sportpaket | T

Utöver innehåll från Stylepaket interiört:
• Framstolar, elmanövrerade, ErgoActive, elektriskt höjdställbara med elektriskt inställbart svankstöd,
minnesfunktion och massagefunktion samt manuellt utdragbara lårstöd på båda framstolarna.

• Styvare fjädrar och stötdämpare
• Servotronic Sport, progressiv

Sportpaket Plus (PSG) | T
Utöver innehåll från Sportpaketet:
• Adaptiv chassireglering, DCC (utan sänkning)
ID.3 modellbroschyr oktober 2022
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Tillbehör
Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original Tillbehör till ID.3 ger dig
både mer nytta och nöje i vardagen. Sortimentet är omfattande för att täcka alla tänkbara behov. Här visar vi ett mindre sortiment på några av de mest populära tillbehören.
Du hittar fler hos din Volkswagen-återförsäljare eller på volkswagentillbehor.se

ID. CHARGER

ID. CHARGER CONNECT

• Laddeffekt upp till 11 kW vid trefasinstallation
• Integrerad DC-övervakning (IEC 61851)
• Förberedd för dynamisk lastbalansering

Utöver det som ingår i ID. Charger
• Wi-Fi/Ethernet-anslutning
• Säker och stabil mobilkommunikation med LTE (4G-uppkoppling), tillval mot kostnad
• Säker dataöverföring enligt senaste standarden (OCCP 2.0)
• Säker åtkomstkontroll med RFID
• Fjärråtkomst genom appen Volkswagen We Connect ID
• Fjärruppdatering av programvara

ID. CHARGER PRO
Utöver det som ingår i ID. Charger Connect
• Säker och stabil mobilkommunikation med LTE (4G-uppkoppling), inklusive abonnemang för
hela laddboxens livstid.
• MID-certifierad elmätare, bra för exempelvis förare av tjänstebilar som laddar bilen i hemmet
och vill få ersättning för detta.

Läs mer och beställ din ID. Charger på volkswagen.se

INSTEGSSKYDD
Svart instegsskydd för alla fyra dörröppningar.
Skyddar instegen från repor.
Exakt utskurna för bästa passform och enkel montering.
Art.nr: 10A071310 ZMD

LADDKABEL 230V
Elektriska fordon kan laddas med normala sk. Schucko uttag som är skadefri
och installerad av behörig elektriker. Precis som att ladda en smartphone,
ansluter du laddkabeln till vägguttaget och laddningskontakten i den andra
änden av kabeln i fordonets ladduttag. Lås bilen med fordonsnyckeln – och
laddningsprocessen startar. Förvaringsväska för laddningskabeln ingår i
leveransen.
Laddingskabel Mode 2:
Längd 6 meter: Anslutning: 1-fasström (A): 10 Plug-enhet:
Laddningseffekt, max. (kW): 2.3 :Driftspänning (V): 230V 1AC
Art.nr: 000054412

ILASTNINGSSKYDD

BAGAGERUMSMATTA

Designad att passa din bil perfekt. Den transparenta
skyddsfilmen skyddar stötfångaren mot repor vid in
och urlastning från bagaget.
Art.nr: 10A061197

Skyddar mot fukt och smuts. Kompakt, lätt med exakt passform
för ditt bagagerum. Med ID.3 inskription.
Art.nr: 10A061161 (för bilar med variabelt lastgolv övre position)
Art.nr: 10A061160A (för bilar utan variabelt lastgolv)
ID.3 modellbroschyr oktober 2022
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Tekniska data

Fakta

ID.3
Motorer

Pro Performance

Pro S

Elmotor, Synkron, monterad på bakaxeln

Elmotor, Synkron, monterad på bakaxeln

1 vxl

1 vxl

Drivlina
Växellåda
Motor
Vridmoment Nm vid r/min

310

310

150 (204)

150 (204)

Toppfart km/h

160

160

Acceleration 0–100 km/h (s)

7,3

8,5

Effekt, kW (hk) vid r/min

Laddning
Ombordladdare AC 3 fas (kW)

11

11

Laddningstid AC 7,2 kW AC 0–100 %

9 tim 30 min

ca 11 tim

Laddningstid AC 11 kW AC 0–100 %

6 tim 15 min

7 tim 30 min

Ombordladdare DC (kW)

120 kW

135 kW**

Laddningstid DC 5–80%

35 min (120 kW)

38 min (135 kW)

upp till 422 km

4-sits upp till 552 km, 5-sits upp till 550 km

10,2
Elektromekanisk Servostyrning, Servotronic.

10,2
Elektromekanisk Servostyrning, Servotronic.

Räckvidd WLTP Combined*
Styrsystem
Vändcirkel, meter

Mått/vikter
Tjänstevikt 1) (kg)

1 794

1 794

Totalvikt (kg)

2 260

2 260

0 (ej tillåtet)

0 (ej tillåtet)

Max taklast (kg)
Maximal last på cykelhållarfäste (tillval) (kg)

55

55

Längd (mm)

4 261

4 261

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

2 070

2 070

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 809

1 809

Höjd (mm)

1 568

1 568

150 (140)

150 (140)

Markfrigång (med sportchassi) (mm)
Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen
Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)

1 001

1 001

385 / 1 267

385 / 1 267

Euro 6 AX

Euro 6 AX

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

0

0

15,5 – 16,1

15,5 – 16,1

1601 (1)

Abmessungen

852 (2)

956

1024
(1024
)

Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt
ISO14001. I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade
enligt ISO14001 eller EMAS.
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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.

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.
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 liter/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).

2771
4261 min.
4356 max.
1464 (3)

1444 (4)

1568 max.

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).”
**) Max 135 kW gäller med mjukvaruversion 3.0 eller högre.

Markfrigång 150 mm
(med sportchassi 140 mm)

– Ännu ej fastställt.

1536 min.
1548 max.

1513 min.
1525 max.

1809 min.
1809 max.
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Läss mer.
På volkswagen.se
swagen.se kan du läsa mer om de
generöss utrymmena, de förutseende och
tiva assistanssystemen, den senaste
interaktiva
tionens infotainmentsystem och
generationens
plingsmöjligheterna i ID.3.
uppkopplingsmöjligheterna
nfigurator kan du dessutom bygga din
I vår konfigurator
ersonliga ID.3 och direkt få veta vad den
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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

youtube.com/volkswagensverige
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

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

