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Модели.

0

ID.3 Pro S Tour

Двигател

Pro S Tour

PSM, батерия 77kW/h

Врати
4

Гориво

Брой предавки,
скоростна кутия

Ел. Енергия 1- ст. Автоматична

Мощност
(кВт/к.с.)
150/204

Код

Цена

E114MNW4

93 159,-

Тази ценова листа е валидна от 28.09.2020 год.
Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, включващи 20 % ДДС и транспортни разходи. Всички бонуси или рабати са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни отстъпки с
включен ДДС, приспаднати от необвързващо препоръчителна, некартелна цена по ценова листа. Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Вносителят си запазва правото на промени без
предварително известие. Възможни са грешки и промени в цените. Преди подписване на договор, моля потърсете точна и актуална информация за серийното и допълнително оборудване от вашия дилър. Настоящата ценова листа не
представлява конкретна продуктова оферта.
Показаните в изображението превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните предназначени за България доставки. Част от показаното представлява опционално оборудване, което се доставя срещу доплащане.

Гаранция на автомобила.
5 год. гаранция на автомобила или 150 000 км, което от двете събития настъпи първо. Гаранцията за първите 2 години експлоатация е без ограничение в пробега и e с валидност в признати и оторизирани от производителя сервизи в държавите от
Европейската икономическа общност, също така в страните членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. Предявени в други държави гаранционни претенции не могат да бъдат удовлетворени . За 3-тата, 4тата и 5-тата години на експлоатация гаранцията е с валидност само и единствено на територията на България, ограничена е по пробег до 150 000 км и изтича с края на петата година или при изчерпване на заложения пробег от 150 000 км, което
от двете събития настъпи първо. Информация за пълните условия на гаранцията можете да намерете на официалния сайт на Volkswagen за България. 3 год. гаранция на лаковото покритие. 12 год. гаранция срещу пробив от ръжда.

Гаранция на високоволтовата акумулаторна батерия на автомобила.
Гаранция на високоволтовата батерия на автомобила е 8 (осем) години или 160 000 (сто и шестдесет хиляди) км. пробег (което от двете събития настъпи първо) на всички материали или производствени дефекти – за автомобили с високоволтова
батерия. Високоволтова батерия е такава, чието основно предназначение е постоянно задвижване на целия автомобил чрез съответен електродвигател. Постепенното намаляване на капацитета на батерията с течение на времето е естествен
процес от характера на компонента и не представлява дефект съгласно условията на гаранцията, доколкото намаляването на капацитета на батерията не е по-голямо от предвиденото за това превозно средство в ръководството на потребителя.
Гаранцията на високоволтовата батерия се обезсилва, ако дефектът е бил причинен поради: неправилно използване, манипулация и/или поддръжка на батерията по начин, различен от описаното в ръководството на потребителя. С изключение на
гаранционния срок всички гаранционни условия посочени от вашия Volkswagen дилър при продажба на превозното средство (предварителни условия, критерии за липса на дефекти, изключения, уреждане на претенции, влизане в сила и начало на
срока за удължена гаранция, обхват на приложение и т.н.) се прилагат и за високоволтовата батерия.

Гаранция за мобилност.
Гаранцията за мобилност е допълнение към гаранцията за нов автомобил и ви предоставя сигурност и мобилност по време на път. При покупката на нов Volkswagen вие получавате автоматично и напълно безплатно гаранцията за мобилност,
която се подновява всеки път, когато автомобилът премине задължителната интервална инспекция. На практика услугата може да покрие целия период на ползване на автомобила, като задължителното условие за ползването й е обслужване на
автомобила в оторизираната сервизна мрежа на Volkswagen. Услугата ви гарантира, че в случай на повреда, поради която вашият автомобил не е в състояние да се движи, и не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира,
ние ще го транспортираме до най-близкия оторизиран сервиз на Volkswagen, а на вас ще предложим заместващ автомобил за времето на ремонта до максимум 3 дни, без ограничение на пробега или 1 нощувка с включена закуска в хотел за вас и
вашите пътници.
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Серийно оборудване.
Pro S Tour
Екстериор

Алуминиеви джанти "Andoya" 7.5J x 19 с гуми 215/50 R19
Задни светлини с LED-технология и динамични мигачи
Задно и странични термоизолационни стъкла
Затъмнени задни стъкла
Лайстна по покрива, праговете и радиаторната решетка в черно
Осветена лайстна между предните фарове, както и по дръжките на вратите
Периферно осветление с прожекция на логото
Странични огледала с електрическа настройка, отопление и електриеско прибиране с автоматично спускане на дясното външно огледало (асферично на водача, конвексно до водача)
Странични огледала в цвета на автомобила
Матрични LED-фарове с автоматично включване, вкл. Светлини за лошо време

Интериор

Амбиентно осветление - 30 цвята
Задна седалка неделима, облегалка асиметрично делима, със заден подлакътник
Мултифункционален кожен волан, отопляем, с бутони, реагиращи на допир (touch)
Подвижен под на багажното отделение
Подлакътник за предните седалки
Сенници с вградени огледала и осветление
Средна конзола с две поставки за чаши и осветено отделение за вещи
Тапицерия текстил: десен "Flow", облицовка на вратите - имитация на кожа

Функционалност

Автоматично затъмняване на огледалото за обратно виждане
Алармена система с обемен датчик
Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" вкл. Travel Assist и Emergency Assist
Асистент за смяна лентата на движение "Side Assist"
App Connect Wireless (Wireless функцията е съвместима само с определени модели мобилни телефони)
Безконтактно заключване и запалване "Keyless Access"
Car2X технология
CCS-гнездо за зареждане
Head Up Display
We Connect функции, вкл. функция eCall
Двузонален климатроник "Air Care Climatronic" с отделно регулиране на лява и дясна зона
Динамично регулиране на дългите светлини "Dynamic Light Assist"
Допълнително електрическо отопление
Електромеханично сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта (Servotronic)
Електронен имобилайзер
Ергономични предни седалки с електрическа настройка
Избор на профил на шофиране
Извод за 12V
Кабел за променливо-токова зарядна станция и кабел за зареждане в мрежата
Камера за задно виждане "Rear View"
Отопление на предните седалки
Отопляеми дюзи на предното стъкло
Парк-пилот, преден и заден, с акустичен сигнал
Пневматична лумбална настройка на предните седалки с функция "Масаж"
Проактивна защита на пътниците
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Радионавигационна система "Discover Pro", 7 високоговорителя, 2 USB входа, тип C - отпред и две букси за зареждане в задната част на средната конзола, подготовка за телефон "Comfort" с
индуктивно зареждане
Сензор за дъжд
Система за разпознаване на пътните знаци
Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC, с функция "stop & go"
Безопасност

Въздушни възглавници за предните места, на мястото до водача с възможност за деактивиране
Въздушни възглавници тип "Завесни", отпред
Въздушни странични възглавници, отпред
Датчик за контрол на налягането в гумите
Инструменти и Tire Mobility set
Подготовка за закрепване на детски седалки на седалката до водача и на задната седалка ISOFIX, съвместими с i-Size
Предупредителен сигнал при непоставени предни и задни колани
Система за разпознаване на умората
Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" със система за разпознаване на пешеходци и колоездачи
Централна въздушна възглавница

Допълнително оборудване.

Допълнително
оборудване

Екстериорен пакет "Silver" (Невъзможно в комбинация с екстериорен цвят Scale Silver - 1TA1)

Код

Pro S Tour

WM1

934,-

WM2

934,-

- Лайстна на покрива и декоративно фолио на C-колона в Silver
Екстериорен пакет "Penny Copper" (Невъзможно в комбинация с екстериорен цвят Makena Turkish - 0ZA1)
- Лайстна на покрива и декоративно фолио на C-колона в Penny Copper

Термопомпа

Термопомпа

WPU

2 432,-

Стелки

Текстилни стелки отпред и отзад

0TD

209,-

Код
C2A1

Pro S Tour
б.д.

Лакови покрития.
Универсален

Сив / Moonstone Grey - Black

Металик

Син / Makena Turkish - Black

0ZA1

1 450,-

Бял / Glacier White - Black

2YA1

1 163,-

Сив / Mangan Grey - Black

5VA1

1 163,-

Сив / Scale Silver - Black

1TA1

1 163,-

Код
XF

Pro S Tour


Тапицерии.
Материал
Текстил

Десен
"Flow"

Интериор
сив

Седалки / Табло - Волан
Platinum Grey / Dusty Grey Dark - Black

 - серийно оборудване, - допълнително оборудване, б.д. - без доплащане, "-" - не се предлага
Възможни са ограничения, зависимости и комбинации, както и изменения на същите, които не са отразени в настоящата ценова листа. Възможно е да има ограничено използване на дадени функционалности на аудио и навигационните системи на
територията на Република България. За повече информация, моля свържете се с вашия Volkswagen дилър.
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