ID.3 1ST

ID.3 1ST: с нулеви емисии
още от самото начало
Volkswagen тръгва по нов път. По пътя на по-устойчивата и екологична мобилност, който започва оттук.
С новия ID. в серийно производство влиза нашата първа изцяло електрическа моделна фамилия.
Нейната мисия е да осигури по-ефективно и по-екологично пътуване за всички – без локални емисии
и още от самото начало. Целта пред изцяло електрическия ID.3 е пределно ясна – създаване на първия
модел на Volkswagen в историята, който да притежава неутрален въглероден баланс1 още в момента
на предаването на клиента. В лицето на ID.3 1ST тази визия вече е претворена в реален автомобил на
пътя. Направете първата крачка в една нова ера в индивидуалната мобилност. С възможностите за
зареждане с екологична електроенергия можете да пътувате природосъобразно с Вашия нов ID.3 1ST
през целия му експлоатационен живот.

Елате с нас по пътя към нулевите емисии и открийте изцяло електрическия ID.3 1ST.

NOW YOU CAN

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: комбиниран 14.5; емисии на CO₂ в г/km:
0; клас на енергийна ефективност: A+
(Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от
произхода на електроенергията.
1 Емисиите на CO₂ се ограничават и по възможност избягват директно от Volkswagen, а поддоставчиците също биват задължени за тяхното намаляване и избягване. Емисиите на CO₂, които не могат
да бъдат намалени и избегнати от Volkswagen или чрез съответните задължения по веригата на доставките, биват съответно компенсирани чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.

ID.3 1ST – Въведение
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Be the 1ST

Базово оборудване
ID.3 модели

Усещането да бъдете първи винаги е приятно – зад
волана на ID.3 1ST Вие ще се наредите сред пионерите
на новата устойчива мобилност от Volkswagen и ще

– Универсално лаково покритие

имате възможност да се насладите на изключителните

– Задни LED светлини

възможности и удобства на специалното издание.

– LED фарове с автоматично управление
на дългите светлини

– Индиректно вътрешно осветление,
10 цвята
– Мултифункционален волан
– Подлакътник

– Ограничител на скоростта

– Гласово управление

– Асистент за спазване на лентата за

– Избор на режим на шофиране

– Performance-Upgrade1
движение “Lane Assist”

– Радиосистема „Ready 2 Discover“

(около 2 сек. по-бързо ускорение от 0 до 100 км/ч)
– Авариен спирачен асистент „Front Assist“

с екран с диагонал 25,4 см (10 инча)

– Уникален дизайн – например волан във 1ST стил и
– Сензори за паркиране със сигнализация

– ID. Light

педали с дизайн „Play & Pause“
за близки препятствия в предната и в

– 2 USB-C гнезда отпред

задната част

– Приложение App-Connect3

– Бързо зареждане – с постоянен ток със 100 кВт
или с променлив ток и 11 кВт
– Система за разпознаване на пътни знаци
– Услуги We Connect Start2
– Зарядно устройство за акумулаторната
Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
комбиниран 14.5; емисии на CO₂ в г/km: 0; клас на енергийна
ефективност: A+
(Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от произхода на електроенергията.
1 Всички модели ID.3 1ST разполагат с Performance Upgrade, който осигурява с около 2 сек. по-добро ускорение и съответно
могат да ускорят от 0 до 100 км/ч за около 7,3 сек.
2 За използване на услугите We Connect е необходимо да разполагате с потребителски акаунт Volkswagen ID и трябва да
влезете в We Connect с Вашето потребителско име и парола. Освен това трябва да имате сключен онлайн отделен We Connect
Start договор с Volkswagen AG. След предаване на автомобила разполагате със срок от 90 дни, за да го регистрирате чрез
приложението We Connect ID. App и да използвате услугите на We Connect Start през цялото време на договорения гратисен
период. Използването на мобилните онлайн услуги We Connect Start се осъществява посредством вградена в автомобила

батерия със 7,2 кВт, възможност за зареждане с постоянен ток с 50 кВт
връзка с интернет. Произтичащите от това разходи за мобилен пренос на данни в рамките на територията на Европа и на
покритието на мобилните мрежи се поемат от Volkswagen AG. За използване на безплатното приложение We Connect ID. App
трябва да разполагате със смартфон с операционна система iOS или Android, както и със SIM карта с възможност за пренос
на данни като част от съществуващ или специално сключен договор с мобилен план между Вас и Вашия мобилен оператор.
Предлагането на описаните в пакетите отделни услуги може да се различава в отделните държави. Услугите са на разположение
в съответно договорения период на валидност на договора и подлежат на възможни промени в съдържанието, респ. на
прекратяване в периода на валидност на договора. По-подробна информация можете да намерите в интернет на адрес
connect.volkswagen-we.com и при Вашия Volkswagen дилър, а информация за условията и тарифите на мобилните услуги
можете да намерите при мобилния си оператор.
3 Ще се предлага на по-късен етап.

– Климатична инсталация „Air Care
Climatronic“
– Система за стартиране без ключ
„Keyless Start“ без Safe-осигуряване
– Заряден кабел Mode 3 Typ 2

ID.3 1ST – Базово ниво на оборудване ID.3
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ID.3 1ST
Нива на оборудване

ID.3 1ST

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

– 18-цолови алуминиеви джанти „East Derry“5

В допълнение към ID.3 1ST:

В допълнение към ID.3 1ST Plus:

– Цифров радиоприемник DAB+

– 19-цолови алуминиеви колела „Andoya“5

– 20-цолови алуминиеви джанти „Sanya“5

– Навигационна система „Discover Pro“

– Осветление на външните дръжки на вратите

– Augmented Reality head-up дисплей6

Акценти1

– Мултифункционален волан с кожена облицовка и отопление

– 2 USB-C гнезда отзад

– Озвучителен пакет

– Отопление на предните седалки

– Централна конзола с ролетен капак и осветена поставка

– Асистент за шофиране „Travel Assist”, асистент за следване на лентата

– Performance-Upgrade2 (ок. 2 сек. по-бързо ускорение 0 – 100 км/ч)

– Автоматично отопление на предните дюзи на чистачките

– Pro Performance 58 кВтч3

– Активен темпомат с автоматично поддържане на дистанцията

– Дизайнерски елементи 1ST Edition 4
– Бързо зареждане – със 100 кВт постоянен ток или 11 кВт променлив ток

ACC „stop & go“, с ограничител на скоростта
– Спирачна функция за резки маневри и асистент при
избягване на препятствия

за смартфон
– Индиректно осветление, 30 цвята
– Система за достъп и стартиране без ключ „Keyless Advanced“
с осигуровка Safe
– Матрична LED система на фаровете с автоматично

„Lane Assist“, асистент за смяна на лентата „Side Assist” и асистент
„Emergency Assist“
– Текстилни тапицерии в десен „Flow“/Mикровелур „ArtVelours“
и предни седалки с електрическо регулиране в надлъжна
и вертикална посока, наклон на седалката и облегалката

– Заряден кабел Mode 2

превключване на дългите светлини, светлини за лошо време,

– Предни лумбални опори с пневматична настройка и масаж

– Климатична инсталация „Air Care Climatronic“ с двузонално

функция за посрещане

– Панорамен покрив

регулиране на температурата и стационарна климатизация
– Регулиране на дългите светлини „Light Assist“
– Сензор за дъжд

– Задни LED светлини с динамично преливащи мигачи

– Двоен под на багажника

– Електрическо регулиране, сгъване и отопление на външните

– Интерфейс за мобилен телефон „Comfort“ с индуктивно зареждане

огледала, с функция за навеждане на дясното огледало
при меневри
– Тъмно тонирани задни странични прозорци и задно стъкло
– Външен стилистичен пакет „Silver“

1 Всичките три моделни варианта предлагат това оборудване.
2 Всички модели ID.3 1ST разполагат с Performance Upgrade, който осигурява с около 2 сек. по-добро ускорение и съответно могат да ускорят
от 0 до 100 км/ч за около 7,3 сек.
3 Нетен капацитет на акумулаторната батерия.
4 Елементите от дизайна са разгледани по-по-дробно на стр. 08 и 09.
5 Всеки вариант на модела разполага със собствен модел джанти.
6 Отдалечената зона на Augmented Reality head-up дисплея ще бъде налична на по-късен етап.

– Текстилни тапицерии в десен „Flow“/Mикровелур „ArtVelours“
– Видеокамера за заден ход „Rear View“
Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: комбиниран 14.5; емисии на CO₂ в г/km: 0; клас на енергийна ефективност: A+
(Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от произхода на електроенергията.

ID.3 1ST – Нива на оборудване
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ID.3 1
Възможности за конфигуриране
ST

Лакови покрития

ID.3 1ST

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

Базова седалка
Platinum Grey/Soul

Интериор Style
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Отличете се с този уникален дизайн

Интериор Style „Plus“
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Maксимален комфорт с електрорегулиране на седалките

Интериор
Platinum Grey/Piano Black

Интериор
Dusty Grey Dark/Electric White

Интериор
Dusty Grey Dark/Piano Black

Колела

01

05

07

03

02

01 Универсално лаково покритие в сиво
Mondstein Grey
02 Универсално лаково покритие в бяло
Gletscher White
03 Лаково покритие металик в тюркоазено
Makena Тurquoise
04 Лаково покритие металик в сиво Mangan Grey

06

04

Интериор
Dusty Grey Dark/Piano Black

05 18-цолови алуминиеви джанти „East Derry“1
06 19-цолови алуминиеви джанти „Andoya“2
07 20-цолови алуминиеви джанти „Sanya“3
1 За ID.3 1ST.
2 За ID.3 1ST Plus.
3 За ID.3 1ST Max.
4 Не може да се комбинира с лаковото покритие металик в
тюркоазено Makena Тurquoise.

Интериор
Safrano Orange/Electric White4

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: комбиниран 14.5; емисии на CO₂ в г/km: 0; клас на енергийна ефективност: A+

Външни аксесоари като подготовката за теглич, багажници за
велосипеди и др. могат да се монтират допълнително от Вашия
дилър на Volkswagen.

(Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от произхода на електроенергията.

ID.3 1ST – Възможности за конфигуриране
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Зареждане у дома
Moon Charger

Moon Charger Pro

– Зарядна мощност до 7,4 кВт (еднофазен ток)/11 кВт (трифазен ток)

Допълнително към Moon Charger Connect:

– Вграден правотоков защитен сензор за FI Typ A

– MID сертифицирана консумация на ток, например за водачи

– Динамично управление на товара (Blackout Protection) чрез хардуер
ъпдейт към края на 2020 година3

на служебни автомобили
– LTE-модул с неограничен обем данни, включени в стандартното
оборудване

Moon Charger Connect
Допълнително към Moon Charger:
– LTE модул3 – вкл. неограничен обем данни при еднократна покупна цена
– Пренос на данни по най-новия мобилен стандарт (OCPP 2.0)
– Управление на достъпа чрез RFID карта
– Дистанционен достъп чрез приложението Volkswagen
We Connect ID. App
– Wi-Fi/Ethernet връзка
– Дистанционен ъпдейт на софтуера
– Plug & Charge (ISO 15118) – чрез дистанционен ъпдейт на софтуера
от края на 2020 година
– EEBUS-връзка за интелигентен енергиен мениджмънт чрез ъпдейт
на софтуера от края на 2020 година
ID.3 1ST – Moon и зареждане
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Вносителят си запазва правото на промени
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Посочените стойности за разхода на гориво и количествата на емисиите са установени
в съответствие с предписаните в закона измервателни процедури. От 1 септември 2017
година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със Световно
хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP
(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) – по-близък до условията на реално
пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количе¬ствата
на емисиите на CO₂. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP започва да заменя постепенно Новия европейски тестови цикъл NEDC (New European Driving Cycle). Поради
по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените при
WLTP процедурата стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на
CO₂ в много случаи са по-високи от тези, измерени в съответствие с правилата на
NEDC. Вследствие на това, от 1 септември 2018 година могат да възникнат съответните
промени в данъчното облагане на автомобилите. Допълнителна информация относно разликите между WLTP и NEDC (NEFZ) можете да намерите в интернет на адрес
www.volkswagen.de/wltp. Към момента е задължително обявяването на данните, измерени според процедурата NEDC. Когато става дума за нови автомобили, получили
типово одобрение по WLTP, стойностите по NEDC се изчисляват на основата на WLTP
стойностите. Допълнителното обявяване на WLTP стойностите може да става доброволно до задължителното им въвеждане. Тъй като стойностите по NEDC се обявяват
в определен диапазон, те не се отнасят за определено конкретно превозно средство
и не са част от търговска оферта. Те могат да служат единствено за сравнение между
различните видове автомобили. Допълнителното оборудване и принадлежностите
(аксесоари, размер на гумите и др.) могат да променят съответните параметри на автомобила, като напр. тегло, съпротивление при търкаляне и аеродинамично съпротивление и наред с метеорологичните условия, пътната обстановка и индивидуалния стил
на шофиране да окажат влияние върху разхода на гориво, потреблението на електроенергия, количеството на емисиите на CO₂ и динамичните характеристики на даден автомобил. Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните
количества на емисиите на CO₂ при новите леки автомобили можете да откриете в
„Справочник с данни за разхода на гориво, емисиите на CO₂ и разхода на електроенергия
при новите леки автомобили“, който се предлага безплатно във всички места за продажба.
Показаните в този каталог автомобили са частично оборудвани с допълнително оборудване. Цялата информация относно оборудването и техническите характеристики
се основава на характеристиките за германския пазар и съответства на наличната информация към момента на отпечатване. Вашият Volkswagen дилър с удоволствие ще
Ви информира за специфичните за отделните държави разлики в споменатите условия.
Запазваме си правото на печатни грешки и промени без изрично предизвестие.
Volkswagen има грижата за обратното приемане и последващо рециклиране на излезлите от употреба превозни средства. По този начин всички автомобили Volkswagen подлежат на рециклиране и могат да бъдат върнати от собствениците им безплатно при изпълнение на определените законови изисквания. За по-подробна информация се свържете
с Вашия Volkswagen дилър, посетете адрес www.volkswagen.com в интернет или се
обадете на безплатния във Федерална Република Германия телефон 0800-VOLKSWAGEN
(0800-86 55 79 24 36).
Показаните в този каталог декоративни фолия могат да покажат следи от износване
или стареене – под въздействието на пряка слънчева светлина в период от една до
три години, а в страни с особено горещ климат дори в рамките на една година. Ако
декоративното фолио остане върху автомобила за по-дълъг период от време, могат
да възникнат визуални разлики между покритата от декоративното фолио зона от
лаковото покритие и останалата част от каросерията, незащитена от фолио.
Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми. Повече информация
в тази насока можете да получите от Вашия дилър на Volkswagen.
Актуалното техническо оборудване на предлаганите автомобили заменя предварителните
рекламни изображения.

