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Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)

100% electric: ID.3 – Sumar

03

Pe drumul
spre zero emisii
Volkswagen intră pe un nou drum. Drumul mobilității sustenabile. Iar startul este dat de ID.,
prima familie de automobile pur electrice din producția de serie a mărcii. Scopul: mobilitate
fără emisii locale, eficientă, ecologică și accesibilă tuturor. Încă de la început. Deoarece pentru
modelul 100% electric ID.3 ne-am stabilit drept obiectiv să construim primul Volkswagen
din istorie care să aibă deja de la livrare amprenta de carbon neutră¹. Iar pentru ca automobilul
dumneavoastră ID.3 să avanseze pe întreaga sa durată de viață cu amprenta de carbon neutră¹,
vă oferim variate opțiuni pentru a vă încărca bateria cu energie ecologică.

Bine ați venit în era automobilelor electrice pentru toți.

NOW YOU CAN

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru. Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)

1	Volkswagen evită și reduce pe cât posibil generarea directă de emisii de CO₂. De asemenea, ne obligăm furnizorii să evite și să reducă emisiile la rândul lor. Iar acele emisii de CO₂ ce nu pot fi evitate sau
reduse, în cadrul Volkswagen sau prin impunerea în cadrul rețelei de furnizori, sunt compensate în același volum prin proiecte certificate de protecție a mediului.
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

100% electric: ID.3 – Pe calea emisiilor zero
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Noul dumneavoastră
însoțitor în cotidian

01

01 În semn de bun-venit, la deșchiderea portierelor
din față, șoferul și pasagerul din față vor fi întâmpinați de semnătura luminoasă proiectată pe jos. SO

ID.3 creează o nouă legătură între cel de la volan și automobil.
Încă înainte de a porni la drum. Când vă apropiați din față de automobilul dumneavoastră ID.3, farurile sale IQ.LIGHT LED-Matrix se deschid
asemeni ochilor, cu dotarea opțională Keyless Access. La interior veți fi

02

02 Bun-venit! De cum veți lua loc, veți fi întâmpinat
de ecranul de start ID.3 și veți putea porni neîntîrziat
la drum. S

întâmpinat de ID.Light și de un nou partener de conversație.
Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5;
ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5; emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO

100% electric: ID.3

07

Hello
ID.

În sfârșit cineva care ascultă cu atenție. Datorită funcției de control vocal, la bordul ID.3 multe pot fi
rezolvate prin cuvinte: Când îl apelați cu „Hello ID.“, automobilul dumneavoastră ID.3 semnalează prin
prisma luminilor ID.Light de la bord că vă ascultă pe dumneavoastră sau pe copilotul dumneavoastră.
ID.3 vă asistă fără să fiți nevoit să apăsați niciun buton, atât la navigație, cât și pentru utilizarea
climatizării, a telefonului sau la ascultarea muzicii preferate.

04

03

04 Multimedia în formă nouă: ecranul tactil foarte
mare, de 25,4 cm, este postat în mijlocul bordului, fiind
ușor accesibil atât șoferului, cât și pasagerului din
față. S

03 Selectând opțiunea „Moods“ din meniu, iluminarea ambientală va ilumina panoul de instrumente și
portierele într-o lumină extrem de plăcută. În dotarea
standard aveți la dispoziție 10 nuanțe, iar opțional
chiar 30 de nuanțe, pentru a vă crea atmosfera preferată de fiecare dată. S

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5;
ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5; emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO

100% electric: ID.3
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Noi
forme
Se va vedea din prima clipă că sunteți la volanului unui automobil electric, deoarece ID.3 merge și
vizual pe drumuri noi, cu arhitectura sa bazată pe platforma dedicată exclusiv automobilelor electrice,
ce creează un design individual și nemaivăzut, cu alură sportivă și atractivă: ID.3 are un ampatament
neobișnuit de lung, cu console scurte și jante de mari dimensiuni (minimum 18 inchi). Iar detaliile
caracteristice de design, precum decorul frontal, eleronul atractiv și caroseria aerodinamică optimizează toate coeficientul aerodinamic.

01 Sare în ochi de la prima privire: folia cu model
hexagonal al pachetului Style „Silver“ pentru exterior, aplicată pe montantul C. Blocurile optice spate cu
un nou design suplu curg dinamic dinspre lateral spre
interior.¹ SO

01

02 Accentuează designul futurist: farurile IQ.LIGHT
LED-Matrix și bandoul luminos adițional ce este trasat din ambele margini spre emblemă. Și încă ceva de
netrecut cu vederea: jantele din aliaj ușor de 20 de
inchi „Sanya“. SO
Dotare standard ID.3

S

Dotare opțională ID.3

SO

02

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5;
ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5; emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea
Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru. Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1	Vedeți nota de subsol 1 de pe ultima copertă.
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

100% electric: ID.3 – Designul
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Mai mult interior
Anumite avantaje asigurate de automobilele electrice sunt vizibile abia
când ați urcat la bord. Pentru că ID.3 este mult mai spațios la interior
decât ați crede privindu-l de afară. Motivul este platforma concepută
special și exclusiv pentru automobilele 100% electrice, ce a fost proiectată în jurul unei baterii mai mari, pentru a putea asigura o autonomie
crescută. Astfel am obținut o compactă cu un spațiu interior similar clasei de talie medie, dar la un diametru de bracare la nivelul automobilelor
mici. Motorul este situat direct deasupra punții din spate, fără a afecta
însă volumul portbagajului. În schimb, roțile dispun de spațiul necesar
unei agilității excelente.

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)

100% electric: ID.3 – Designul
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O nouă
dimensiune a condusului
Ihr neues Elektroauto fährt sich nicht nur dynamischer, sondern vor allem auch entspannter
und digitaler: Das Cockpit wird hier seinem Namen gerecht. Die Bildschirmanordnung im
ID.3 folgt einem klaren Zweck: Nahezu alles, was man zum Fahren und Navigieren braucht,
wandert mehr und mehr in die Frontscheibe. Das neue optionale Augmented-Reality-Head-up-
Display kann hier zum Beispiel Navigationshinweise so auf die Frontscheibe projizieren,
dass diese vom Fahrer so wahrgenommen werden, als wären sie direkt auf der Straße.¹
01

01 ID.3 vă asistă adițional și cu sisteme de asistență
inteligente. Operarea se face intuitiv prin comandă
vocală și comenzi tactile, renunțând la butoane. Chiar
și comutatorul pentru demarare și parcare a fost regândit complet, aflându-se acum pe volan. Astfel este
la îndemână și eliberează mult spațiu în consola centrală. Acest spațiu a fost folosit, printre altele, pentru
display-ul mare al sistemului de infotainment, ce poate
fi folosit de către toți ocupanții automobilului pentru
muzică, servicii digitale și multe altele. Astfel nu doar
cel de la volan are parte de clipe incitante. SO

02

02 Începând de la 60 km/h, asistentul de menținere
a benzii de rulare Lane Assist poate detecta când automobilul părăsește neintenționat banda sa de rulare.
În asemenea cazuri, asistentul atrage atenția șoferului, printr-o intervenție de corecție asupra direcției,
imediat ce apare riscul ca mașina să părăsească neintenționat propria bandă de rulare.² S

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1 Display-ul Head-up cu funcție de realitate augmentată pe distanță mare intră mai târziu în producție.
2	Vă rugăm să aveți în vedere că toate sistemele acționează în anumite limite tehnice și că în continuare se impune ca șoferul să
conducă preventiv și cu atenție. Şoferul trebuie să fie întotdeauna pregătit să intervină, anulând acțiunile sistemului de asistență,
dacă este cazul. Şoferul nu este degrevat de obligația sa de a conduce responsabil automobilul.
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

Dotare standard ID.3

S

Dotare opțională ID.3

SO

03

03 Funcția Travel Assist asigură confort la nivel înalt,
la simpla apăsare a unui buton, oferindu-vă asistență
în situațiile monotone și obositoare din trafic: căci,
mai ales pe autostradă și pe șoselele în stare bună,
Travel Assist menține banda, ținând cont și de distanța față de vehiculele care se deplasează pe același
sens în față, pentru a trece relaxat de blocajele din
trafic și de traficul îngreunat.² SO
100% electric: ID.3 – Sistemele de asistență și Tehnologia AR

15

Noi
orizonturi
Cei care se gândesc la mobilitatea electrică, se gândesc inevitabil și la autonomie.
Cu ID.3 aceasta nu trebuie să vă îngrijoreze deloc. Căci autonomia
sa se situează la 80 % din profilurile reale de condus, în condiții
meteo europene, adică între 300 km¹ și 420 km¹ pentru modelele
ID.3 Pro Performance. Modele cu baterie ID.3 Pro S au chiar o
autonomie între 390 km¹ și 550 km¹.

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1	Autonomie avansată. Autonomia efectivă depinde de stilul de condus, viteza de deplasare, utilizarea de consumatori
pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul ocupanților mașinii/sarcină și topografie. Drept orientare
pentru fiecare autovehicul servește așa-numitul interval al autonomiei, care prevede valori ce se estimează că vor fi
atinse de 80 % dintre clienții noștri în media anuală. Limita inferioară a acestui interval include și călătorii la viteză
moderată pe autostradă, precum și călătorii la temperaturi exterioare scăzute pe timp de iarnă.
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

100% electric: ID.3 – Autonomie și Performanțe
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Sustenabilitate și
dinamism
Mobilitatea sustenabilă a atins cote mai ridicate ca niciodată. Pentru că mobilitatea
100% electrică cu ID.3 înseamnă și o propulsie puternică pe puntea spate, cu o accelerare
directă, fără schimbări de trepte și fără întreruperea puterii de tracțiune. Astfel plăcerea
condusului atinge cote maxime încă din prima clipă, fără mustrări de conștiință.

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

100% electric: ID.3 – Autonomie și Performanțe
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Dumneavoastră alegeți:
Pro Performance sau Pro S
Întrebare nu este dacă ID.3 vi se potrivește, ci care ID.3 anume vi se
potrivește?
Puteți alege fie Pro Performance sau Pro S. Aceste două linii de echipare
au autonomii diferite, precum și valori diferite pentru accelerare. Linia
Pro Performance vă oferă mobilitate flexibilă, adaptată necesităților
dumneavoastră, fiind varianta care se pretează optim pentru drumurile
mai lungi parcurse fără întrerupere. Cu ID.3 Pro S puteți chiar conduce
pe o distanță de 549 km (WLTP)¹ fără a reîncărca bateria. Ambele modele
sunt optim echipate cu tehnologie de încărcare rapidă, pentru timpi
reduși de încărcare. Indiferent de planurile dumneavoastră, noi avem
modelul ID.3 pe placul dumneavoastră.
Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 02; Clasa de eficiență: A+
1	Autonomie determinată pe standul de probă în varianta de dotarea a fiecărui model ce este cea mai favorabilă autonomiei, conform
noii proceduri de testare, armonizate la nivel mondial pentru autoturisme și autovehiculele comerciale ușoare (World Harmonised
Light Vehicle Test Procedure – WLTP – Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la Nivel Mondial). Autonomia efectivă
conform procedurii WLTP poate să fie diferită în funcție de dotări. Autonomia efectivă depinde de stilul de condus, viteza de deplasare, utilizarea de consumatori pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul ocupanților mașinii/sarcină și topografie.
2 Se referă la emisiile de CO₂ produse la deplasare; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă
utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru. Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.
3	În principiu putem diferenția între două tipuri de sisteme de încărcare: la încărcarea în curent alternativ, redresorul integrat în automobil face convertirea curentului electric alternativ din rețeaua publică, în curentul continuu necesar automobilului. La încărcarea în
curent continuu, curentul electric alternativ este transformat în exteriorul automobilului în curent continuu, de exemplu în stația de
încărcare. Avantajul este că la încărcare este posibilă o putere mai mare, ceea ce scurtează automat timpii de încărcare necesari.

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Flexibil și 100% electric

Autonomie de până la 549 km¹

– Autonomie: până la 426 km (WLTP)¹

– Autonomie: până la 549 km (conform WLTP)¹

– Accelerare: în 7,3 s de la 0 la 100 km/h

– Accelerare: în 7,9 s de la 0 la 100 km/h

– Durata de încărcare în curent alternativ³ 11 kW

– Durata de încărcare în curent alternativ³ 11 kW

0 %–100 %: 6 h 15 min/

0 %–100 %: 7 h 30 min/

în curent continuu³ 100 kW 5 %–80 %: 35 min

în curent continuu³ 125 kW 5 %–80 %: 38 min

–C
 onsum energie electrică în kWh/100 km conform

– Consum energie electrică în kWh/100 km conform

NEDC: mixt 15,4-14,5; emisii de CO₂ mixte în g/km: 02;

NEDC: mixt 14,1-13,5; emisii de CO₂ mixte în g/km: 02;

Clasa de eficiență: A+

Clasa de eficiență: A+

– Capacitatea energetică netă a bateriei: 58 kWh

– Capacitatea energetică netă a bateriei: 77 kWh

– Încălzire/răcire baterie

– Încălzire/răcire baterie

– Putere: 150 kW

– Putere: 150 kW

– Viteza maximă: 160 km/h

– Viteza maximă: 160 km/h

Configurați liniile de echipare după propriile
preferințe, astfel încât ID.3 să devină companionul
dumneavoastră ideal de drum.
Configurați aici

100% electric: ID.3 – Autonomie și Performanțe
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Jante, Culori exterioare și Opțiuni Style

07

B

01 Jantele din oțel de 18 inchi S
02 Jantele din oțel de 18 inchi „Exterieur-Style“ SO
03 Jantele din aliaj ușor de 18 inchi „East Derry“ SO
04 Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Andoya“ SO
05 Jantele din aliaj ușor de 19 inchi „Andoya Penny Copper“
06 Jantele din aliaj ușor de 20 inchi „Sanya“ SO

09

11

SO

08

07
08
09
10
11
12

White Glacier uni 2Y SO
Mangan Grey metalizat 5V SO
Stonewashed Blue metalizat 5Y
Makena-Turquoise metalizat 0Z
Scale Silver metalizat 1T SO
Moon Rock Grey uni C2 SO

A
B

Exterior Style „Silver“ SO
Exterior Style „Penny Copper“

SO
SO

SO

Toate liniile de echipare ale modelului ID.3 dispun în dotarea standard de plafonul finisat în negru.
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

01

02

03

04

05

A

10

12

06

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO

100% electric: ID.3 – Jante, Culori exterioare și Opțiuni Style pentru interior
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Opțiunile Style
pentru interior
17

13 Decor „Soul Black“ S
14 Decor „Dusty Grey Dark“ SO
15	Interior Style Plus cu tapițerie textilă „Flow“ și
microfibră „ArtVelours“ SO

16

16	Tapițerie textilă „Fragment“
17 Decor „Soul Black“ S
18 Decor „Platinum Grey“ S

18

S

13

20

14

19

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO

15

19	Interior Style Plus cu tapițerie textilă „Flow“ și microfibră „ArtVelours“
20 Decor „Soul Black“ S
21 Decor „Safrano Orange“ SO

21

SO

100% electric: ID.3 – Jante, Culori exterioare și Opțiuni Style pentru interior
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Simplu.
Conectat.
Cu aplicația We Connect ID.¹, aveți automobilul ID.3 permanent sub observație, căci pe
smartphone-ul dumneavoastră puteți verifica date precum autonomia bateriei, nivelul de
încărcare al bateriei sau timpul rămas până la încărcarea sa completă. Aplicația We Connect
ID. vă oferă, de asemenea, posibilitatea de a controla automobilul de la distanță. Astfel
puteți beneficia de temperatura preferată la bord, imediat ce luați loc în automobilul dumneavoastră. Dar și când sunteți la drum rămâneți mereu conectat: We Connect Start¹ vă
informează în timp real cu privire la situația din trafic și la stațiile de încărcare, inclusiv disponibilitate, prețuri și orarul de funcționare. Astfel sunteți mereu optim informat, oriunde
v-ați afla.

Cu We Connect Start și We Connect ID., beneficiați de avantajele interconectării și
mobilității electrice, putând verifica în orice moment statusul automobilului dumneavoastră ID.3 prin intermediul smartphone-ului.
Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1 Vezi nota de subsol 2 de pe ultima copertă.
Este posibil ca imaginile să nu reprezinte integral statusul curent.

100% electric: ID.3 – Soluțiile pentru încărcare
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Simplă ca bună ziua:
încărcarea
We Charge este serviciul pentru toate aspectele legate de încărcare. Volkswagen vă oferă soluția potrivită de încărcare, simplă
și complet integrată:
astfel vă puteți încărca automobilul de acasă, cu propriul ID.
Charger, precum și de la cele 150.000 de puncte de încărcare
din întreaga Europă¹. Fiind integrate în aplicația We Connect ID.²
cu utilizare facilă, încărcările pot fi găsite și administrate cu
ușurință. Astfel beneficiați de o soluție practică și transparentă,
fără complicații la decontare.

Găsiți on-line toate informațiile despre We Charge și soluțiile
de încărcare oferite de Volkswagen.

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1	În sistemul de navigație al automobilului dumneavoastră ID.3 găsiți o listă actuală a punctelor de încărcare.
O ofertă a Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2 Vezi nota de subsol 2 de pe ultima copertă.
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Soluții de încărcare pentru
acasă
Elli¹ este este partenerul nostru de nădejde pentru furnizarea Charger-ului ID, fiind furnizor
de soluții energetice și de soluții pentru încărcare. Astfel, aveți acces neîngrădit la toate
avantajele noilor soluții de mobilitate. Fiind parte a Concernului Volkswagen, Elli le va oferi
soluții complete utilizatorilor automobilelor electrice, precum și managerilor de flote.
Bucurați-vă acasă de soluții de încărcare adaptate individual. Iar dacă doriți, acestea pot
fi alimentate și cu curent ecologic. Alegeți una dintre cele trei variante ale dispozitivului
ID. Charger și profitați de gama de servicii de instalare integrate și complete, de la pre-check-ul
on-line gratuit și până la instalarea finală, oferită contra-cost.

ID. Charger
– Încărcare facilă

ID. Charger-ul Connect
Suplimentar față de ID. Charger:
–S
 mart laden inkl. einer Internetverbindung und
der Remote-Steuerbarkeit der Ladevorgänge
– RFID-Authentifizierung
– Optional mit LTE/4G und unbegrenztem Datenvolumen

ID. Charger Pro
Suplimentar față de ID. Charger Connect:
– Adițional: contorizare energie certificată MID, de exemplu
pentru cei care conduc automobilul în interes de serviciu

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+

Aflați on-line care ID. Charger este cel optim pentru dumneavoastră și solicitați o ofertă personalizată.

(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1	Oferta Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) pentru energie ecologică este disponibilă exclusiv în Germania. Oferta ID. Charger,
cu instalarea și distribuția directă a wallbox-urilor este disponibilă exclusiv în 10 țări (Germania, Italia, Elveția, Franța, Polonia, Spania,
Suedia, Irlanda, Marea Britanie, Finlanda).
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Anvelopele Originale Volkswagen+ au fost dezvoltate în colaborare cu liderii
de piață în domeniul producției de anvelope. Optați pentru simbolul +,
pentru a vă asigura un plus de:

– Calitate
– Confort
– Performanțe
– Autonomie
01

01 Anvelopele Originale Volkswagen+ sunt disponibile
în varianta de vară și de iarnă la Partenerul dumneavoastră Volkswagen. S

Aveți întrebări cu privire la service?
Sau poate o solicitare sau doriți pur
și simplu să vă informați? Atunci
contactați chiar acum un Partener
Volkswagen din apropierea dumnea-

Volkswagen
Service

voastră.

Partenerul dumneavoastră Volkswagen vă stă oricând la dispoziție: de la schimbul
roților, la verificări. De altfel: intervalele de service ale modelului ID.3 sunt de 2 ani
și nu, de 1 an, cum suntem obișnuiți. Fără limită de kilometri. Iar dacă vi se face
dor de noi în intervalul acest lung dintre verificările de service, vă așteptăm și între
timp pentru lucrări de service pentru roți, de pildă, sau pentru a vă informa cu privire la cele mai actuale noutăți despre gama ID.

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)

Dotare standard ID.3

S

Dotare opțională ID.3

SO

100% electric: ID.3 – Service și Accesorii
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ID.3: personalizat
special pentru
dumneavoastră

ID.3 vă oferă nenumărate posibilități și opțiuni. Descoperiți cu
Accesoriile Originale Volkswagen întregul potențial al automobilului
dumneavoastră ID.3. La paginile următoare puteți vedea o mică
selecție a gamei noastre bogate de accesorii. Informații cu privire
la gama noastră completă de accesorii găsiți la Distribuitorul

02

dumneavoastră Volkswagen.

01

01 Suportul Premium pentru biciclete vă permite să
luați cu dumneavoastră în manieră simplă și confortabilă două biciclete clasice sau electrice. Jantele Leon
din aliaj ușor se potrivesc perfect designului modelului
ID.3 și, fiind extrem de robuste, sunt foarte potrivite
pe timp de iarnă.¹ SO

04
03

02 Dacă doriți un plus de sportivitate elegantă, optați
pentru carcasele cu aspect de carbon sau carcasele
negre pentru oglinzile exterioare. SO
03 Aplicația cu aspect de crom protejează vopseaua
de zgârieturi. SO

04 Flexibilă și ingenioasă: pregătirea pentru suportul
pentru biciclete poate fi completată ulterior, pentru
a vă permite să luați cu dumneavoastră pe suportul
aferent (inclusiv geantă de transport) bicicletele clasice
sau electrice, oriunde ați merge¹. Iar protecția neagră
sau transparentă pragul portbagajului și tăvița pentru
portbagaj are grijă să nu se zgârie mașina la încărcare
și descărcare și la urcarea în automobil. SO

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea
Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru. Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)
1 Disponibil cu linia de echipare ID.3 Pro Performance, masa admisă pe cârlig pentru dispozitivul de remorcare: 55 kg
Imaginile pot fi diferite față de stadiul final al automobilului pentru producția de serie.

Dotare standard ID.3

S

Dotare opțională ID.3

SO

100% electric: ID.3 – Service și Accesorii
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05 Gama de covorașe cu design ID.3 vă protejează
partea inferioară a automobilului de uzură. În aceeași
zonă, pedalierul cu finisaj cu aspect de oțel inoxidabil
conferă interiorului un design și mai atractiv. La fel ca
foliile negre, argintii sau transparente pentru praguri.
SO

A

Covorașe all-weather SO
La fel de flexibile ca automobilul dumneavoastră
ID.3: covorașele all-weather se potrivesc perfect
și protejează automobilul indiferent de vreme.
Covorașele textile „Premium“ SO
Covorașele textile „Premium“ negre mat accentuează look-ul modern al modelului ID.3, purtând și
emblema ID.3.

B

06 Covorașul cu două fețe pentru portbagaj îmbină
protecția optimă, cu calitatea, confortul și utilitatea
practică. SO
05

A

B

06

07

07 Cu cablul adițional pentru încărcare, puteți încărca
bateria de la prizele uzuale, în stare tehnică perfectă și
instalate corespunzător. La fel ca la un smartphone,
trebuie doar să introduceți cablul Original Volkswagen

în priză și celălalt capăt în doza pentru încărcare a
automobilului. Covorașul pentru portbagaj protejează
podeaua acestuia de murdărie și uzură. SO

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC:
ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5; ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5;
emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric.
Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO
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11 Sistemul modular pentru călătorii și confort asigură divertisment pe bancheta din spate: suportul
pentru tabletă cu sistem universal și adaptoare universale vă ajută să călătoriți sigur cu dispozitivele mobile. SO

08

11

09

11

10

08 Pentru transportul sigur al tuturor membrilor
familiei, vă oferim scaunele pentru copii, precum și
covorașele ce pot fi introduse sub scaun pentru a proteja bancheta. Jaluzelele sporesc confortul celor mici
și mari care călătoresc pe locurile din spate. SO

Doriți să comandați accesorii pentru automobilul dumneavoastră ID.3 sau aveți întrebări sau poate vă putem oferi consiliere?

09 Cablul Premiu poate fi folosit pentru a încărca
smartphone-ul în consola centrală. SO

Atunci contactați chiar acum Partenerul

10 ID.3. oferă chiar și o cutie termică ce ține băuturile
și gustările reci sau calde. SO

Volkswagen din apropierea dumneavoastră.
11

11

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5;
ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5; emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+
(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru.
Detalii sunt disponibile la volkswagen.de/naturstrom.) Dotare standard ID.3 S Dotare opțională ID.3 SO
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Aveți
întrebări?

Pot să mă urc pur și simplu la volan și să plec la drum?
ID.3 funcționează extrem de intuitiv. Automobilul se activează când vă
apropiați de el și este gata de drum, de cum deschideți ușa. V-ați fixat
centura? Rotiți comutatorul pentru treptele de viteză în poziția „D“,
apăsați pedala „Play“. Gata, călătoria a început deja!

Cât de departe pot ajunge?
Porniți pur și simplu la drum: automobilul ID.3 este pregătit pentru
aproape orice călătorie. Autonomia de până la 549 km (WLTP)¹ și managementul inteligent al încărcărilor conceput de Volkswagen vă asigură
flexibilitate maximă și mobilitate pe diferite distanțe.

Este încărcarea mai complicată decât alimentarea cu
combustibil?
Nu se pierde din plăcerea condusului?

Descoperiți on-line modelul 100% electric ID.3:

La volanul unui ID.3 plăcerea condusului atinge cote extrem de ridicate.

volkswagen.ro/ID3

Căci atunci când conduceți un automobil electric, beneficiați de niveluri
noi și incitante ale accelerației și dinamicii, fără întreruperi ale cuplului.
Încă de la primul metru parcurs.

Dimpotrivă! Este aproape la fel de simplă ca încărcarea unui smartphone.
Încărcarea automobilelor electrice este mai rapidă ca niciodată și se
poate desfășura în timp ce dormiți sau lucrați. De asemenea, numărul
punctelor publice de încărcare crește razant. Iar acasă puteți folosi
ID. Charger. Cu aplicația We Charge veți găsi peste 150.000 de puncte
de încărcare în Europa.²

Consum energie electrică în kWh/100 km conform NEDC: ID.3 Pro Performance: mixt 15,4 – 14,5;
ID.3 Pro S: mixt 14,1 – 13,5; emisii de CO₂ în g/km: 0; Clasa de eficiență: A+

Aveți întrebări, solicitări sau doriți informații?

(Se referă la emisiile de CO₂ produse la condus; emisiile totale de CO₂ depind de proveniența curentului electric. Volkswagen recomandă utilizarea
Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, o nouă companie a Grupului nostru. Detalii găsiți la volkswagen.de/naturstrom.)

Atunci contactați echipa noastră de Customer Care.

1 Vedeți nota de subsol 3 de pe ultima copertă.
2	În sistemul de navigație al automobilului dumneavoastră ID.3 găsiți o listă actuală a punctelor de încărcare.

100% electric: ID.3 – Aveți întrebări?
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Descoperiți universul
Volkswagen

Serviciile Volkswagen. Calitate garantată. Volkswagen
vă acordă o garanție cu durată de patru ani pentru
toate autovehiculele noi, trei ani de garanție pentru
vopsea și caroserie, precum și o garanție de doisprezece ani împotriva coroziunii.
Servicii de intervenții în caz de defecțiune. În cazul în
care autoturismul dumneavoastră Volkswagen prezintă
o defecțiune, serviciul nostru Info Non-Stop, apelabil
cu tarif normal la numărul +4021.405.54.51, vă direcționează către cel mai apropiat service autorizat, indiferent dacă vă aflați pe teritoriul României sau în afara
lui. Pe teritoriul României rețeaua Volkswagen are
o acoperire completă existând peste 30 de puncte
de service autorizat. Informații suplimentare găsiți
accesând site-ul Volkswagen: www.vw.ro sau la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

Porsche Finance Group Romania. Ofertele Porsche
Finance Group Romania sunt adaptate optim exigențelor dumneavoastră și noului dumneavoastră model
Volkswagen.
Porsche Finance Group Romania oferă clienților săi
soluții eficiente și rapide pentru achiziționarea automobilului dorit, conform conceptului „one stop shop“:
achiziționare directă, în showroom, finanțare prin
leasing sau credit, asigurare pentru mașină și o administrare eficientă a flotelor de mașini.
Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul
Porsche Bank: http://www.porschebank.ro/, precum
și la distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

Mai multe informații vă oferă cu plăcere partenerul
dumneavoastră Volkswagen. Serviciile Volkswagen.

1	Volkswagen evită și reduce pe cât posibil generarea directă de emisii
de CO₂. De asemenea, ne obligăm furnizorii să evite și să reducă emisiile la rândul lor. Iar acele emisii de CO₂ ce nu pot fi evitate sau reduse,
în cadrul Volkswagen sau prin impunerea în cadrul rețelei de furnizori,
sunt compensate în același volum prin proiecte certificate de protecție
a mediului.
2 Valabil exclusiv pentru apelurile din țară.
3	Toate informațiile referitoare la garanția Volkswagen, precum și la
garanția Volkswagen pentru vopsea și caroserie sunt aplicabile numai
pentru autovehiculele marca Volkswagen conform ofertei actuale
pentru România, pentru mașinile prevăzute de Volkswagen AG cu un
carnet de service pentru piața din România.
Prestațiile, dotările și serviciile menționate în această broșură sunt parțial
aplicabile exclusiv pentru piața din Germania. Asupra ofertelor specifice
vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen.

100% electric: ID.3 – Serviciile Volkswagen
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100% electric:
0X5.1220.08.14
Ediția: iulie 2020
Rezervat dreptul la modificări și erori
volkswagen.ro
1	Foliile decorative descrise în acest catalog pot prezenta urme de uzură sau învechire după
1 sau 3 ani, sau chiar din primul an de utilizare în zonele geografice foarte calde, ca urmare
a influenței razelor solare directe. Dacă folia decorativă rămâne mai mult timp aplicată pe
automobil, pot apărea diferențe vizibile între suprafața care a fost protejată de folie și suprafața a cărei vopsea nu a fost acoperită de folie.
2	Pentru a utiliza serviciile We Connect, aveți nevoie de un cont de utilizator Volkswagen ID
și trebuie să vă autentificați în We Connect Start cu numele de utilizator și cu parola aferentă. De asemenea, trebuie încheiat on-line un contract We Connect Start separat cu
Volkswagen AG. Aveți la dispoziție 90 de zile de la data livrării automobilului pentru a înregistra automobilul cu aplicația We Connect ID., în vederea utilizării serviciilor We Connect
Start pe întreaga perioadă gratuită agreată. Utilizarea serviciilor on-line mobile We Connect
Start se asigură prin intermediul unei conexiuni la internet integrate. Costurile cu consumul
de date pentru aceste servicii în Europa sunt suportate de Volkswagen AG, acolo unde
există acoperire corespunzătoare. Pentru a utiliza aplicația gratuită We Connect ID., aveți
nevoie de un smartphone cu sistem de operare iOS sau Android și de un card SIM cu opțiune de date, cu un contract existent sau unul nou de telefonie mobilă, încheiat cu un furnizor de servicii de telefonie mobilă. Disponibilitatea serviciilor poate diferi de la o țară la
alta. Aceste servicii vă stau la dispoziție pe perioada contractuală agreată. În perioada contractuală, serviciile pot fi supuse unor modificări de conținut și de setări. Mai multe informații vă sunt puse la dispoziție pe connect.volkswagen-we.com și vă pot fi oferite de către
distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Informații cu privire la costurile serviciilor de
telefonie mobilă vă poate oferi furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă.
3	Autonomie determinată pe standul de probă în varianta de dotarea a fiecărui model ce
este cea mai favorabilă autonomiei, conform noii proceduri de testare, armonizate la nivel
mondial pentru autoturisme și autovehiculele comerciale ușoare (World Harmonised Light
Vehicle Test Procedure – WLTP – Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la
Nivel Mondial). Autonomia efectivă conform procedurii WLTP poate să fie diferită în funcție
de dotări. Autonomia efectivă depinde de stilul de condus, viteza de deplasare, utilizarea
de consumatori pentru confort/auxiliari, temperatura exterioară, numărul ocupanților
mașinii/sarcină și topografie.
Automobilele noastre sunt dotate, în echiparea standard, cu anvelope de vară. Distribuitorul
dumneavoastră Volkswagen vă stă cu plăcere la dispoziție cu informații suplimentare în
acest sens.

Anumite autovehicule din imaginile acestui catalog sunt echipate cu dotări opționale. Anumite informații cu privire la dotări, servicii și datele tehnice se bazează pe caracteristicile de
pe piața germană și corespund informațiilor disponibile la data tipăririi. Asupra ofertelor specifice vă informează cu plăcere Distribuitorul dumneavoastră Volkswagen. Rezervat dreptul
la modificări și erori. DSG®, 4MOTION® și TSI® sunt mărci înregistrate ale Volkswagen AG
și ale altor firme din cadrul concernului Volkswagen din Germania, precum și din alte țări.
Faptul că o marcă nu este marcată în acest document cu ® nu poate fi interpretat în sensul
că nu ar reprezenta o marcă înregistrată și/sau că ar fi posibilă utilizarea acestei mărci fără
acordul prealabil în formă scrisă din partea Volkswagen AG. Volkswagen acordă o mare atenție
returnării și reciclării autovehiculelor rulate. Astfel este posibilă reciclarea ecologică a tuturor
modelelor Volkswagen, iar acestea pot fi restituite gratuit, dacă sunt îndeplinite dispozițiile
legale. Informații suplimentare în acest sens vă pot fi oferite de distribuitorul dumneavoastră
Volkswagen și sunt, de asemenea, disponibile pe internet, la adresa www.volkswagen.ro.
Valorile indicate pentru consum și emisii sunt determinate conform procedeelor impuse de
lege. Începând cu 01.09.2017, anumite autovehicule noi sunt omologate de tip conform
unei noi proceduri de testare, armonizate la nivel mondial pentru autoturisme și autovehiculele comerciale ușoare (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – WLTP – Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la Nivel Mondial). Aceasta este o procedură
realistă de testare, pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO₂. Începând cu 01.09.2018, WLTP va înlocui treptat ciclul european de conducere (NEDC). Având în
vedere condițiile realiste de testare, valorile de consum și de emisii de CO₂ măsurate conform
WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate conform NEDC. De aceea, începând
cu 01.09.2018, ar putea interveni schimbări în impozitarea și taxarea automobilelor. Informații adiționale cu privire la diferențele dintre WLTP și NEDC găsiți la volkswagen.de/wltp.
În prezent este încă obligatorie comunicarea valorilor conform NEDC. Pentru autovehiculele
noi, omologate de tip în baza procedurilor WLTP, valorile NEDC sunt calculate în baza valorilor WLTP. Valorile WLTP pot fi comunicate opțional până la termenul de la care devine
obligatorie comunicarea lor. Când valorile NEDC sunt comunicate ca intervale, acestea nu
se referă la un anumit autovehicul individual și nu sunt parte integrantă a ofertei, ci servesc
exclusiv comparării diferitelor tipuri de autovehicule. Dotările și accesoriile adiționale (componente suplimentare, mărimea anvelopelor etc.) pot modifica parametrii relevanți ai autovehiculului, ca de exemplu greutatea, rezistența la înaintare și caracteristicile aerodinamice
și, alături de condițiile meteo și de cele de trafic, precum și de modul în care fiecare șofer
conduce, pot influența consumul de combustibil și de energie electrică, precum și emisiile
de CO₂ și performanțele autovehiculelor. Informații adiționale cu privire la consumul oficial
de combustibil și la emisiile de CO₂ oficiale pentru autoturismele noi sunt oferite în „Ghidul
privind consumul de carburant și emisiile de CO₂ pentru toate modelele de autoturisme“,
disponibil gratuit în toate locațiile de vânzare ale Uniunii Europene.

