
ID.3 1ST

Siin näidatud sõidukid on tootmiseelsed prototüübid, müügile tulevad autod võivad siintoodust erineda. Siin olevaid pilte ei tohi edasi anda või reprodutseerida.



Pärast Beetle'it ja Golfi alustab ID.3 Volkswageni 
brändi ajaloos uut suure strateegilise tähtsusega 
peatükki – emissioonivaba mobiilsuse ajastut.
ID.3 1ST kehastab klientide jaoks kõige atraktiivsemat konfiguratsiooni, selle 

sõiduulatus on kuni 420 km1 ja selle tähelepanuväärsete omaduste hulka 

kuuluvad järgmised näitajad: 

–  Võimekuslisa2 (0-100 km/h umbes 2 sekundit 

kiiremini)

–  Eksklusiivne disain – 1ST logo roolil ning Play ja 

Pause nuppude disainiga pedaalid

–  Aastajagu tasuta laadimist3  

kuni 2 000 kWh või 600 eurot We Charge'iga

–  Kiire laadimine – 100 kW alalisvooluga ja 11 kW 

vahelduvvooluga

1  Ennustatav sõidulatus vastavalt kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (WLTP) sõidutsüklitele rullstendil (mitte seeriamudel). WLTP sõiduulatus võib seeriamudeli puhul varieeruda sõltuvalt auto varustusest. Tegelik päristingimustes saavutatav sõiduulatus varieerub sõltuvalt 
sõidustiilist, kiirusest, mugavus- või lisavarustusest, sisetemperatuurist, reisijatest/pagasist ja maastikust. Sellegipoolest sõltuvalt kasutusprofiilist saavad 80 protsenti juhtidest sõita 230-330 km väiksema akuga autoga (45 kWh neto), 300-420 km keskmise akuga autoga (58 kWh neto) ja 
390-550 km suure akuga variandiga (77 kWh neto) ilma lisalaadimiseta.

2  Kõikidel ID.3 1ST mudelitel on võimekuslisa, tänu millele on 0-100 km/h kiirendus umbes 2 sekundit kiirem – keskmiselt 7,3 sekundit.
3  We Charge klientidena saavad eksklusiivse ID.3 1ST Special Editioni ostjad tasuta ligipääsu – üheks aastaks alates kasutuselevõtmise päevast avalikes laadimisjaamades maksimaalselt 2 000 kWh või 600 euro jagu (tulenevalt erinevatest arvestussüsteemidest) kuni ühe täitumiseni – IONITY-le, 

meie võimsale laadimisvõrgustikule ja kõikidele We Charge teenusega ühendatud laadimisjaamadele. See tähendab Euroopas üle 150 000 laadimisjaama. IONITY laadimisjaamad töötavad Saksamaal ja enamikus EL riikides rohelise elektriga. Täpsem info on We Charge kasutustingimustes.

Ole esimene

NÜÜD SAAD
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–  Hääljuhtimine

–  Sõidurežiimi valik

–  10-tollise ekraaniga raadio 
Ready 2 Discover

–  ID.Light

–  2 USB-C pesa ees

–  Wireless App-Connect

–  Automaatkliimaseade 
Air Care Climatronic

–  Keyless Start võtmevaba käivitus 

–  Laadimiskaabel Mode 3, Type 2, 16 A

–  Garantii 5 aastat või 100 000 km 
(esimesed kaks aastat 
läbisõidupiiranguta)

–  Kõrgepingeakule – 8 aastat 
või 160 000 km

ID.3 
Standardvarustus
–  Energiasäästlik soojuspump

–  Metallikvärv

–  18-tollised plekkveljed

–  LED-tagatuled

–  Automaatsed LED-esituled

–  Kiiruspiirik

–  Reahoidmisabiline Lane Assist

–  Laupkokkupõrke abi sõidusuunas 
lähiümbrust jälgiva radarisüsteemiga

–  Parkimisabiline Park Distance 
Control – hoiatussignaalid ees ja 
taga olevate takistuste puhul

–  Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine

–  We Connect

–  Akulaadija 7,2 kW – DC akulaadija 50 kW

–  10 värviga meeleoluvalgustus

–  Multifunktsionaalne rool

–  Keskkonsool ja käetugi

ID.3 1ST – Standardvarustus



–  Võimekuslisa2 (0-100 km/h 

umbes 2 sekundit kiiremini)

–  58 kWh3

–  Aastajagu tasuta laadimist4 kuni 

2 000 kWh või 600 eurot 

We Charge'iga

–  1ST Special Editioni kõik 

disainiomadused

–  100 kW alalisvooluga ja 11 kW 

vahelduvvooluga laadimine

ID.3 1ST 
Varustus
Märkimisväärsed 
omadused1

1  Kõik tüübid.
2  Kõikidel ID.3 1ST mudelitel on võimekuslisa, tänu millele on 0-100 km/h 

kiirendus umbes 2 sekundit kiirem – keskmiselt 7,3 sekundit.
3  Energia netokogus
4  We Charge klientidena saavad eksklusiivse ID.3 1ST Special Editioni ostjad tasuta ligipääsu – üheks 

aastaks alates kasutuselevõtmise päevast avalikes laadimisjaamades maksimaalselt 2 000 kWh või 
600 euro jagu (tulenevalt erinevatest arvestussüsteemidest) kuni ühe täitumiseni – IONITY-le, meie 
võimsale laadimisvõrgustikule ja kõikidele We Charge teenusega ühendatud laadimisjaamadele. 
See tähendab Euroopas üle 150 000 laadimisjaama. IONITY laadimisjaamad töötavad Saksamaal 
ja enamikus EL riikides rohelise elektriga. Täpsem info on We Charge kasutustingimustes.
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–  20-tollised valuveljed Sanya Volkswagen R

–  Cockpit teabe- ja meelelahutussüsteem 
koos liitreaalsusega esiklaasinäidikuga

–  Juhiabisüsteem Travel assist, sõiduraja 
hoidmise abisüsteem Lane Assist ja 
hädaabisüsteem Emergency Assist

–  Ümberreastumisabi Side Assist ja 
hädaabisüsteem Emergency Assist

–  Flow kangast/ArtVelours mikrofliisist istmekatted, 
elektriliselt seadistatavad esiistmed, sealhulgas 
istme kaugus, kõrgus, istme ja seljatoe nurk

–  Massaažifunktsioon

–  Panoraamkatuseluuk

–  Pagasiruumi põrand

–  Mobiiltelefoniliides Comfort koos 
induktsioonlaadimise funktsiooniga

–  19-tollised valuveljed Andoya

–  2 USB-C laadimispesa taga

–  Kattega keskkonsool ja valgustatud 
nutitelefonilaegas

–  30 erineva värviga meeleoluvalgustus

–  Automaatsed maatriks-LED-esituled koos 
udutulede ja saabumisvalgustusega

–  LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega

–  Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad 
ja soojendusega peeglid koos reisijapoolse 
peegli alla suunamise funktsiooniga

–  Toonklaasid külg–  ja tagaakendel

–  Välisdisain Silver

–  Flow kangast/ArtVelours mikrofliisist istmekatted

–  Tagurduskaamera

Lisaks ID.3 1ST Plus tasemeleLisaks ID.3 1ST tasemele

ID.3 1ST MaxID.3 1ST Plus 51 480 Hind EUR 
koos km-ga45 810 Hind EUR 

koos km-ga



Glacier White Metallic

Värvid
Makena Turquoise Metallic

Manganese Gray Metallic

ID.3 1ST eelmüügi kogumaht
Baltikumis on 50 autot



07ID.3 1ST – Konfigureerimisvalikud

ID.3 1ST Plus ID.3 1ST Max

ID.3 1ST eelmüügi kogumaht
Baltikumis on 50 autot

Sisemus 
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Sisemus 
Safrano Orange/Electric White   XZ

Design iste ArtVelours
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Torkab unikaalse disainiga silma

Komfortiste ArtVelours
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Maksimaalne mugavus tänu 
elektrilisele seadistatavusele

Sisemus 
Dusty Grey Dark/Electric White   XV

Sisemus  
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Kere- ja interjöörivärvide kombinatsioonid 
Baltikumis



Charge

Elli on energeetika- ja laadimislahenduste pakkuja. Tänu sellele 

on energeetika ülemineku kasud kõikidele kättesaadavad – 

lihtsalt ja pingutusteta. Elli on osana Volkswageni grupist 

esimene turgudel, kes pakub kõikide elektrisõidukite juhtidele 

ja autoparkide haldajatele täielikku ja sujuvat laadimis- ja 

energeetikakogemust. Elli asutati 2018. aastal ning selle 

kontorid asuvad Wolfsburgis, Berliinis ja Münchenis.

Ligipääs üle 150 000 
laadimisjaamale 
Euroopas

400 laadimisjaama maanteedel 
üle Euroopa (planeeritud 
2020. aasta lõpuks)

Laadimine
We Charge
Volkswagen tänab oma kliente nende usalduse eest. 

We Charge klientidena saavad eksklusiivse ID.3 1ST Special 

Editioni ostjad tasuta ligipääsu – üheks aastaks alates 

kasutuselevõtmise päevast avalikes laadimisjaamades 

maksimaalselt 2 000 kWh või 600 euro jagu (tulenevalt 

erinevatest arvestussüsteemidest) kuni ühe täitumiseni – 

IONITY-le, meie võimsale laadimisvõrgustikule ja kõikidele 

We Charge teenusega ühendatud laadimisjaamadele.

Üle Euroopa rajatakse üle 150 000 laadimisjaama. IONITY 

laadimisjaamad töötavad enamikus EL riikides rohelise 

elektriga. Täpsem info on We Charge kasutustingimustes.



09ID.3 1ST – Elli ja laadimine

ID. Charger ID. Charger Pro
Lisaks ID. Charger Connectile

–  Turvaline ja stabiilne LTE mobiilne kommunikatsioon1

–  Turvaline andmeside (kasutades uusimaid standardeid) (OCCP 2.0)

–  Turvaline ligipääsukontroll RFID-ga

–  Kaugligipääs Volkswagen We Connect rakenduse kaudu

–  Wi-Fi/Ethernet kommunikatsioon

–  Tarkvarauuendused distantsilt

–  Plug & Charge (ISO 15118) alates 2020. aasta 
keskel tulevast tarkvarauuendusest

–  EEBUS kommunikatsioon energiahalduse jaoks – 
2020. aasta keskel tuleva tarkvara kaudu

ID. Charger Connect

ID. Charger

–  Laadimisvõime kuni 7,2 kW (ühefaasiline)/11 kW (kolmefaasiline)

–  Integreeritud alalisvoolu vea andur FI Type A jaoks

–  Dünaamiline koormuse haldus (Blackout Protection) 
alates 20201 riistvarast

–  MID sertifikaadiga elektrivoolu monitooring ja 
vähendamine, näiteks äriettevõtete autode juhtidele

Lisaks ID. Chargerile

1 Kaasnevad lisatasud



–  Rehvid Goodyear Ultra Grip 
Performance Seal (+), 215/55 
R18 95T

–  Valuveljed „Loen“, toonis 
Brilliant Silver

–  Kaitseb mustuse eest 

–  Hoiab ära koorma libisemise 

–  Täpselt sobiv ja pestav

–  Hoiab ära vedelike 
väljavoolamise 

–  ID.3 tähisega

–  Sobib täpselt teie ID.3-le

–  Läbipaistev 

–  Kaitseb põrkerauda 
kriimustuste eest 
pagasiruumi täis ja tühjaks 
laadimisel

–  Kinnitub kiirelt ja lihtsalt

–  Täiustab sõidukit visuaalselt 

–  Kaitseb ukselävesid 
kriimustuste ja kahjustuste 
eest

–  Täpselt lõigatud lävepaku 
kaitsekate 

–  Kinnitub lihtsalt

–  Musta värvi, hõbedase 
joonega, esi- ja tagaustele

Talverataste  
täiskomplekt

Pagasiruumi
põhjakate

Laadimisläve
kaitsekate

Lävepaku  
kaitsekate

Lisavarustus, ID.3 väljalaskepakett
18“, hõbe

2165*

Hind EUR koos km-ga

*Hinnad on näidatud ilma paigaldamiskuludeta
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–  Kaitseb mustuse eest 

–  Hoiab ära koorma libisemise

–  Täpselt sobiv ja pestav

–  Hoiab ära vedelike 
väljavoolamise

–  ID.3 tähisega 

–  Sobib täpselt teie ID.3-le

–  Läbipaistev

–  Kaitseb põrkerauda 
kriimustuste eest 
pagasiruumi täis ja tühjaks 
laadimisel

–  Kinnitub kiirelt ja lihtsalt 

–  Rehvid Goodyear Ultra 
Grip Performance Seal (+), 
215/55 R18 95T

–  Valuveljed „Loen“, toonis 
Black Gloss

Pagasiruumi
põhjakate

Laadimisläve
kaitsekate

Talverataste
täiskomplekt

Lisavarustus, ID.3 väljalaskepakett
19“, must

2406*

Hind EUR koos km-ga

*Hinnad on näidatud ilma paigaldamiskuludeta

–  Täiustab sõidukit visuaalselt

–  Kaitseb ukselävesid 
kriimustuste ja kahjustuste 
eest 

–  Täpselt lõigatud lävepaku 
kaitsekate

–  Kinnitub lihtsalt

–  Musta värvi, hõbedase 
joonega, esi- ja tagaustele

Lävepaku
kaitsekate

ID.3 1ST – Tarvikud



–  Ohutu jalgrattahoidjasüsteemide 
kasutamine

–  Eemaldatav kärukonksu ots

–  Paindlikult kasutatav

–  Võimalik vastavalt vajadusele kiiresti 
ja lihtsasti paigaldada/eemaldada

–  Klassi väikseim, kergeim ja kompaktseim

–  Kannab kuni kaht jalgratast

–  Võimalik täielikult kokku pakkida ning 
pagasiruumis hoida

–  Maksimaalne transportimiskaal 50 kg

Kärukonks vaid jalgrattahoidjale Volkswageni originaaljalgrattahoidik 
Compact II 

Transpordipakett kahele jalgrattale
1293*

Hind EUR koos km-ga

*Hinnad on näidatud ilma paigaldamiskuludeta
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–  Ohutu jalgrattahoidjasüsteemide 
kasutamine

–  Eemaldatav kärukonksu ots

–  Paindlikult kasutatav

–  Võimalik vastavalt vajadusele kiiresti 
ja lihtsasti paigaldada/eemaldada

–  Klassi väikseim, kergeim ja kompaktseim

–  Kannab kuni kaht jalgratast

–  Võimalik täielikult kokku pakkida ning 
pagasiruumis hoida

–  Max maksimaalne transportimiskaal 50 kg

Kärukonks vaid jalgrattahoidjale Volkswageni originaaljalgrattahoidik 
Compact III 

Transpordipakett kolmele jalgrattale
1328*

Hind EUR koos km-ga

*Hinnad on näidatud ilma paigaldamiskuludeta

ID.3 1ST – Tarvikud



–  Moodne kahekihiline välimus

–  Pooleldi läbipaistev 
pealismaterjal võimaldab külma 
hõbeda ja valge värvimängu

–  Eemaldatav kapuuts

–  Kontrastset värvi küljetaskud

–  Elastsed kätised ja vöökoht

ID. embleemiga kerge 
naiste kevadsügisjope

Nüüd on see võimalik

–  Matt pind koos läikega pehme 
tekstuuriga kirjaga „Now you can.“ 

–  Lekkekindel ja BPA-vaba

–  Vaakumtihendiga isolatsioon

–  Hoiab vedelikud jahedana 
12 tundi ja soojana 8 tundi"

Roostevabast terasest 
joogipudel topeltseintega, 
500 ml

94 Hind EUR 
koos km-ga

22 Hind EUR 
koos km-ga



Koge oma autos 
elektrilist sõitu
Pole oluline, milline auto teil on - rakendus võimaldab teil oma isiklikus autos oma 
sõiduprofiilisalvestada ja seda Volkswagen ID.3- ga võrrelda. Teie praeguse auto ja 
isikliku profiili põhjal ütleb rakendus teile, kas elektriauto vastab teie 
sõiduvajadustele.

Saate informatsiooni oma läbitud distantsi, arvestusliku energiatarbe ja CO2 heite 
ning teie sõidustiili kogukulu kohta võrreldes Volkswagen ID.3, e-Golfi või e-up!-i 
vastavate näitajatega. Lisaks saate liitreaalsuse (AR) abil tutvuda uue e-mobiilsuse ja 
ID.3-ga ning auto sisemust ja välimust uurida. 

Lae alla tasuta Volkswagen 
EV Check rakendus.

Lae alla tasuta Volkswagen 
EV Check rakendus.

https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub

