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Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14.5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13.5;
емисии на CO₂ в г/км: 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.)

Изцяло електрическият ID.3 – Съдържание

03

По пътя към
нулеви емисии
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 към клиента. За да можете да пътувате с неутрален въглероден баланс¹ с Вашия нов ID.3 през целия му експлоатационен живот, ние Ви осигуряваме многобройни възможности за зареждане с екологична електроенергия.
Добре дошли в епохата на електрическата мобилност за всички.
NOW YOU CAN

Елате с нас по пътя към нулевите емисии и научете повече за
Volkswagen Way To Zero:
Открийте повече

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5;
емисии на CO₂ в г/км: 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. Емисии на CO₂, които не могат
да бъдат избегнати или намалени от Volkswagen или по силата на съответните задължения по веригата от поддоставчици, биват компенсирани в същия размер чрез сертифицирани проекти за
опазване на климата.
Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Изцяло електрическият ID.3 – По пътя към нулеви емисии
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Вашият нов
спътник

01

01 Малък жест на внимание – при отваряне на предните врати ID.3 прожектира характерен светлинен знак
на земята в зоната на качване и слизане. SO

ID.3 осъществява нов тип връзка между водача и автомобила още
преди потегляне. При опционалната функция за достъп без ключ
Keyless Access, LED фаровете на матричната система IQ.LIGHT се

02

02 Добре дошли! Още при качването, Вашият ID.3
ви приветства със своя Welcome екран и е готов
незабавно да потегли. S

отварят като очи, когато се приближавате отпред към своя ID.3.
Вътре в купето ID.Light също ви приветства, поставяйки началото
на нов тип общуване.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)

Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO

Изцяло електрическият ID.3
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Здравей,
ID.

Най-накрая някой, който ще Ви слуша. Благодарение на гласовото управление с естествени фрази,
много неща във Вашия ID.3 се решават само с няколко думи – когато чуе поздрава „Hеllo ID.“,
Вашият ID.3 сигнализира чрез ID.Light на арматурното табло, че е готов да изпълни Вашите и тези
на спътника до Вас нареждания относно навигацията, климатизацията, мобилния телефон или любимата песен. Така ID.3 изпълнява всички команди, без да се налага да натискате никакви бутони.

04

04 Изцяло нов поглед към мултимедията – изключително впечатляващият с диагонала си от 25,4 cм
(10 инча) сензорен екран сякаш се носи свободно
над централната част на футуристичното арматурно табло, където е еднакво добре достъпен за водача и неговия спътник отпред. S

03

03 Можете да включите индиректното осветление
с помощта на менюто „Moods“ в системата за управление и да подчертаете формите на арматурното
табло и облицовките на вратите с мека светлина.
На Ваше разположение са десет стандартни и до 30
опционални цветове и различни възможности за
промяна на атмосферата в купето. S

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14.5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13.5; емисии на CO₂ в г/км: 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.) Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO

Изцяло електрическият ID.3
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Нови
форми
За всички ще бъде пределно ясно, че се движите на електричество – залог за това са новите
насоки във външния дизайн на ID.3. Изцяло електрическата платформа създава предпоставки за
невиждана досега, оригинална стилистика с динамичен дух. Вашият ID.3 се откроява със своето
извънредно дълго междуосие, къси надвеси на каросерията и големи колела (най-малко 18 цола),
а характерните детайли в дизайна като оформлението на предната част, задният спойлер и обтекаемите форми на каросерията подчертават допълнително перфектната аеродинамика.

01 Ярък възуален акцент създава декоративното
фолио с шестоъгълни мотиви в екстериорен стил
„Silver“ на задните странични колони. Оформените
по нов начин тесни задни светлини преминават
динамично от страничния силует в задната част на
каросерията.1 SO

01

02 Футуристичната външност се подчертава от
матричната система IQ.LIGHT на предните LED
светлини, както и от светлинната линия от двете
страни на емблемата. Силен акцент са и 20-цоловите алуминиеви джанти „Sanya“. SO
Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

02

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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	Вижте бележка под линия 1 на последната та страница.
SO

Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Изцяло електрическият ID.3 – Дизайнерска концепция
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Повече вътрешно
пространство
Някои от предимствата на електромобилите проличават едва след
като се качите в тях. Веднага ще забележите, че интериорът на Вашия
ID.3 е много по-просторен, отколкото очаквате на пръв поглед.
Това се дължи на изцяло електрическата конструктивна платформа,
създадена около ядрото на голямата акумулаторна батерия, гарантираща дълъг автономен пробег. Тази концепция позволява създаването
на компактен като външни габарити автомобил със сравними с тези
на моделите от среден клас вътрешни обеми и радиус на завой, съперничещ на представителите на малкия клас. Електродвигателят е
разположен директно на задния мост, където не намалява обема на
багажното пространство, но осигурява на предните колела необходимата свобода за максимална маневреност.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)

Изцяло електрическият ID.3 – Дизайнерска концепция
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Нов усет за
шофиране
Вашият нов електромобил осигурява не само по-впечатляваща динамика, но и повече спокойствие,
комфорт и безопасност на пътя със своите модерни дигитални решения. Мястото на водача тук
наистина наподобява самолетен кокпит, а концепцията на приборите в ID.3 следва една ясна цел –
почти всичко, необходимо пряко за управлението и навигацията, се прожектира директно върху
челното стъкло. Новият head-up дисплей с разширена реалност AR (Augmented-Reality) например
показва напътствията на навигацията така, че водачът ги възприема като директно нарисувани на пътя.1
01

01 Наред с това, новият ID.3 Ви предоставя съдействието на своите интелигентни асистиращи системи. Управлението на функциите се осъществява
интуитивно с гласови команди и докосване на сензорни елементи, без класически бутони. Класическият скоростен лост за потегляне и паркиране
също е изцяло преосмислен и вече е разположен
на волана, където е идеално достъпен и освобождава много място на централната конзола. Това
пространство се оползотворява от други удобства
като например големия екран на инфотейнмънт
системата, осигуряващ достъп на всички пътуващи
до музикални файлове, цифрови услуги и много
други възможности – удоволствието зад волана на
ID.3 вече не е запазена единствено за водача територия. SO

02

02 При скорост на движение над 60 км/ч асистентът за поддържане на лентата „Lane Assist“ може
да разпознае евентуално неволно отклонение на
ID.3 от платното за движение. С леко коригиращо
движение на волана обратно в лентата, системата
връща вниманието на водача обратно към обстановката на пътя.2 S
03

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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 Далечният обхват на head-up дисплея с Augmented Reality ще бъде добавен на по-късен етап.
2	В рамките на ограниченията на системата. Водачът трябва да бъде в непрестанна готовност да поеме управлението от aсистиращата система
и не се освобождава от отговорността за благоразумно управление на автомобила.
Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Серийно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO

03 Системата „Travel Assist“ осигурява високо
ниво на комфорт само с едно натискане на бутон,
облекчавайки водача в монотонни и уморителни
режими на шофиране. При пътуване по магистрала
и първокласни пътища „Travel Assist“ може да съдейства за поддържане на лентата и скоростта,
спазвайки зададената дистанция до автомобилите
отпред. Водачът има възможност да се отпусне спокойно и при движение в задръствания и натоварен
трафик с често тръгване и спиране.2 SO
Изцяло електрическият ID.3 – Асистиращи системи и AR-технология
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Нови
простори
Всеки, който мисли за електрическа мобилност, неминуемо
се е замислял и за автономния пробег. При новия ID.3 това
вече не е необходимо. При него продължителността на автономния пробег покрива 80% от реалните профили на шофиране и метеорологични условия в Европа. При базираните на
ID.3 Pro Performance версии на модела това означава пробег
с едно зареждане между 300 км1 и 420 км1, а при използващите
акумулаторната батерия на ID.3 Pro S версии, продължителността на автономния пробег може да да достигне дори диапазона между 3901 и 550 км1.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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	Близък до условията на реална експлоатация диапазон на автономния пробег. Конкретната продължителност на пробега на
практика зависи от стила на шофиране, скоростта на движение, употребата на допълнителни консуматори, външна температура, броя на пътниците/натоварването и релефа на маршрута. За ориентация относно пробега на конкретния автомобил
може да послужи посоченият диапазон, който вероятно ще бъде покриван средногодишно от около 80% от нашите клиенти.
Неговата долна граница включва и режими на шофиране с умерена скорост по магистрала, както и пътуване при ниски
външни температури през зимния сезон.
Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Изцяло електрическият ID.3 – Автономен пробег и динамични характеристики
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Устойчива
динамика
Природосъобразното шофиране никога не е било толкова приятно. Напълно електрическата мобилност при новия ID.3 се осигурява от мощното задно предаване с директно ускорение без нужда от превключване на предавки и прекъсване на тягата. Така
получавате гарантирано удоволствие зад волана още от първия метър и чиста съвест
по отношение на околната среда.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)
Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Изцяло електрическият ID.3 – Автономен пробег и динамични характеристики
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Изборът е Ваш –
Pro Performance или Pro S
Въпросът не е дали, а кой точно ID.3 Ви подхожда най-добре.
Ваш е изборът между нивата на оборудване Pro Performance
и Pro S, които се различават по автономния пробег и ускорението. Нивото Pro Performance предлага максимално гъвкава
мобилност за Вашите индивидуални нужди и е подходящо за
пътуване на големи разстояния наведнъж, а с ID.3 Pro S можете
да изминете дори до 549 км (WLTP)1 с едно зареждане. И двата модела са оборудвани с технологии за бързо зареждане за
кратко време. Можете да разчитате на подходящ ID.3 за всяка
Ваша цел и намерение.
Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 02;
клас на енергийна ефективност: A+
1	Автономният пробег е измерен съгласно изискванията Световно хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) при изпитание на ролков стенд на версията
на оборудване на съответния модел с най-дълъг автономен пробег (не при серийната версия). Фактическите стойности на
автономния пробег по WLTP може да варират в зависимост от оборудването. Същинският автономен пробег в реални пътни
условия варира в зависимост от стила на шофиране, скоростта на движение, използването на системи за осигуряване на
комфорт или на допълнително оборудване, околната температура, броя на пътниците/натоварването и релефа на маршрута.
2	Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от произхода на електроенергията.
3	Има два основни начина на зареждане. При използване на променлив ток AC, превръщането му в необходимия за процеса
прав ток се поема от вградения в автомобила токоизправител. При зареждане с постоянен ток DC, променливият ток от мрежата се преобразува в постоянен извън автомобила – например в зарядната станция. Предимството тук е във възможността
за използване на по-голяма зарядна мощност и съответно за съкращаване на времето за заряд.

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Напълно електрически и изцяло гъвкав

До 549 км1 пробег с едно зареждане

– Автономен пробег: до 426 км (WLTP)1

– Автономен пробег: до 549 км (WLTP)1

– 7,3 сек за ускорение от 0 до 100 км/ч

– 7,9 сек за ускорение от 0 до 100 км/ч

– Време за зареждане с променлив ток AC3 с

– Време за зареждане с променлив ток AC3 с

11 кВт от 0% до 100% – 6 ч 15 мин / с постоянен

11 кВт от 0% до 100% – 7 ч 30 мин / с прав ток

ток DC3 със 100 кВт от 5% до 80% – 35 мин

DC3 със 125 кВт от 5% до 80% – 38 мин

– Разход на електроенергия според NEDC в

– Разход на електроенергия според NEDC в

кВтч/100 км: комбиниран 15,4–14,5; емисии на

кВтч/100 км: комбиниран 14,1–13,5; емисии на

CO₂ в г/км: 02; клас на енергийна ефективност: A+

CO₂ в г/км: 02; клас на енергийна ефективност: A+

– Нетен капацитет на батерията 58 кВт/ч

– Нетен капацитет на батерията 77 кВтч

– Отопление/охлаждане на батерията

– Отопление/охлаждане на батерията

– Максимална мощност 150 кВт

– Максимална мощност 150 кВт

– Максимална скорост 160 км/ч

– Максимална скорост 160 км/ч

Ваш верен спътник и конфигурирайте нивата на
оборудване според личните си предпочитания.
Към конфигуратора
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Колела, лакови покрития и стилове

07

B

01
02
03
04
05
06

18-цолови стоманени джанти S
18-цолови стоманени джанти „Exterieur-Style“ SO
18-цолови алуминиеви джанти „East Derry“ SO
19-цолови алуминиеви джанти „Andoya“ SO
19-цолови алуминиеви джанти „Andoya Penny Copper“
20-цолови алуминиеви джанти „Sanya“ SO

07
08
09
10
11
12

Универсално лаково покритие в бяло Gletscher White 2Y SO
Лаково покритие металик в сиво Mangan Grey 5V SO
Лаково покритие металик в синьо Stonewashed Blue 5Y SO
Лаково покритие металик в тюркоазено Makena Тurquoise 0Z
Лаково покритие металик в Scale Silver 1T SO
Универсално лаково покритие в сиво Mondstein Grey C2 SO

A
B

Външен стилистичен пакет „Silver“ SO
Външен стилистичен пакет „Penny Copper“

09

11

SO

08

SO

SO

Всички нива на оборудване на ID.3 включват стандартно покрив с черно лаково покритие.
Илюстрациите могат да съдържат отклонения от вида, в който се предават автомобилите.

01

02

03

04

05

A

10

12

06

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5;
емисии на CO₂ в г/км: 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.) Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO
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Стилистични пакети
17

13 Облицовки „Soul-Black“ S
14 Декорации „Dusty Grey Dark“ SO
15	Интериорен стилистичен пакет Plus с текстилни
тапицерии с десен „Flow“ и микровелур
„ArtVelours“ SO

16

16	Интериор с текстилни тапицерии „Fragment“
17 Облицовки „Soul-Black“ S
18 Декорации „Platinum Grey“ S

18

S

13

20

14

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)
Стандартно оборудване ID.3 S Допълнително оборудване ID.3 SO

19

15

21

19	Интериорен стилистичен пакет Plus с текстилни тапицерии с десен „Flow“ и микровелур „ArtVelours“
20 Облицовки „Soul-Black“ S
21 Декорации „Safrano Orange“ SO

SO
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Просто свързани
Чрез приложението We Connect ID. App1 Вие сте в постоянна връзка с Вашия ID.3
и можете да следите неговото състояние – заряда на батерията, наличния пробег
или оставащото време за зареждане, на функционалния смартфон интерфейс.
Освен това приложението We Connect ID. App дава възможност да управлявате
дистанционно част от функциите – температурата в купето на Вашия ID.3 например
може да бъде оптимално настроена преди потегляне. На пълна свързаност можете
да разчитате и по време на път – We Connect Start1 Ви информира в реално време
за пътнотранспортната обстановка и близките зарядни станции с данни за тяхната
заетост, цени и работно време.

С помощта на We Connect Start и приложението We Connect ID. App можете да се
възползвате от предимствата на напълно свързаната, изцяло електрическа мобилност
и да следите постоянно състоянието на Вашия ID.3 чрез смартфона си.
Още за We Connect Start

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance:
комбиниран 15,4–14,5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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	Моля вижте бележка под линия 1 на последната страница.
Илюстрациите могат да се различават.

Изцяло електрическият ID.3 – Възможности за зареждане
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Лесно зареждане
We Charge е комплексна услуга, която Ви предоставя пълно
обслужване по отношение на зареждането. Volkswagen може
да Ви предложи най-подходящото решение за зареждане –
лесно и напълно интегрирано – у дома можете да зареждате
с Вашия собствен MOON Charger, а по пътищата в Европа
имате на разположение над 150 000 зарядни станции1. Зарядният процес може да се следи и управлява удобно чрез приложението We Connect ID. App2, което помага и за неговото
практично, прозрачно и лесно таксуване.

Пълна информация за We Charge и възможностите за зареждане от Volkswagen можете да намерите в интернет.
Още за We Charge

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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	Aктуален преглед на разположението на зарядните станции можете да намерите в навигационната система на Вашия ID.3.
2 Моля вижте бележка под линия 2 на последната страница.
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Удобно домашно
зареждане

MOON Charger

MOON1 предлага решения за енергозахранване и зарядни станции и е наш надежден
партньор при предоставянето на достъп до MOON Charger на нашите клиенти. По този
начин Ви даваме възможност да се възползвате леко и удобно от предимствата на
енергийната трансформация. Като част от концерна Volkswagen, MOON може да предложи на водачите и управителите на автопаркове от електромобили цялостно решение
за зареждане. Можете да получите индивидуално конфигурирана зарядна станция за
Вашия дом – по желание и със захранване с екологична електроенергия от възобновяеми източници. Изберете едно от изпълненията на MOON Charger и се възползвайте
от услугата за пълна инсталация – от безплатната предварителна проверка онлайн до
финалния монтаж, който се предлага срещу заплащане.

– Лесно зареждане

MOON Charger Connect
В допълнение към MOON Charger:
– Smart зареждане включително интернет връзка, дистанционно управление на зарядния процес и възможност
за свързване със система за интелигентно управление
на домашното енергопотребление2

MOON Charger Pro
В допълнение към MOON Charger Connect:
– Допълнително с MID сертифицирана консумация на електроенергия, например за водачи на служебни автомобили

В интернет можете да намерите информация кой MOON
Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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	Офертата за екологична електроенергия от MOON, търговска марка на Allmobil част от Порше Холдинг, е валидна за българския пазар. Предлагането на MOON Charger, инсталацията и продажбата на дребно на стенните зарядни Wallbox модули е
налице в България.
2 EEBUS-комуникация за интелигентен енергиен мениджмънт чрез софтуерен ъпдейт към края на 2020 година.

Charger е най-подходящ за Вас и да получите конкретна
оферта с оптимални за Вас индивидуални параметри.
Още за Moon Charger

Изцяло електрическият ID.3 – Възможности за зареждане
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Гумите Volkswagen Original + са разработени и оптимизирани съвместно
с водещи производители на гуми. Следете за наличието на символа + и си
осигурете допълнителен плюс по отношение на:

– качеството
– комфорта
– динамиката
– продължителността на пробега
01

01 Гумите Volkswagen Original + можете да намерите в летен и зимен вариант при Вашия Volkswagen
дилър. S

Имате запитване за услуга, някакъв проблем или търсите информация? Тогава просто се обърнете
към най-близкия до Вас търговец

Volkswagen
услуги

на Volkswagen.

Вашият Volkswagen дилър Винаги е изцяло на Ваше разположение – от сезонната
смяна на гумите до годишния технически преглед. Между другото, сервизният интер-

Връзка с дилър

вал при ID.3 е двугодишен, вместо обичайния досега едногодишен – при това без
ограничения на пробега. Ако случайно почувствате липсата ни в този дълъг период,
ние с удоволствие ще Ви посрещнем по всяко време – например за смяна на гумите
или пък за да Ви информираме за последните новости в гамата на ID.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)

Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO
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Вашият
индивидуален
ID.3

Вашият ID.3 е изпълнен с много възможности. Оригиналните аксесоари и принадлежности на Volkswagen ще Ви помогнат да разкриете пълния потенциал на
Вашия ID.3 – на следващите страници ще намерите кратък преглед на нашите
предложения. Пълният асортимент можете да намерите в „Общия каталог принадлежности и аксесоари Volkswagen“ при Вашия Volkswagen дилър.

01

02

01 Багажникът за велосипеди „Premium“ Ви осигурява комфортна възможност за превоз на два
класически или електрически велосипеда. Алуминиевите джанти „Loen“ хармонират отлично с
външния дизайн на ID.3, а изключителната им здравина ги прави много подходящи за зимни условия.1
SO

04
03

02 Сред спортно-елегантните детайли са корпусите
на външните огледала в карбон или в черно. SO

03 Задната защитна лайстна в хром предпазва
лаковото покритие от драскотини. SO

04 Гъвкаво и интелигентно – допълнително предлаганата подготовка за багажник за велосипеди
дава възможност багажникът с точна по размери
чанта да бъде винаги с Вас в готовност за превоз на
класически или електрически велосипеди. Освен
това защитното фолио на прага на багажника в
черна или прозрачна версия заедно с покритието
на пода имат грижата за предпазване от драскотини и удари при товарене и разтоварване. SO

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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 Предлага се при ниво на оборудване ID.3 Pro Performance, максимално натоварване на подготовката за теглич – 55 кг.
Илюстрациите се различават от вида, в който се предават автомобилите.

Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO
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05 Надеждна защита от износване на подовото
пространство предлага гамата от подови постелки
в ID.3 Design. Отличен акцент към тях са блестящите
панели в стил неръждаема стомана на педалите,
както и защитното фолио на праговете в черно,
прозрачно или сребристо. SO
A

Всесезонни постелки SO
Гъвкави и практични като Вашия ID.3 – всесезонните постелки пасват перфектно и защитават независимо от времето.
Текстилни подови постелки „Premium“ SO
Текстилните постелки „Premium“ допринасят
с емблемите ID.3 и матово черния си цвят за
модерния изглед на Вашия ID.3.

B

06 Двулицевата постелка на багажника предлага
оптимално съчетание от практичност, защита,
удобство и качество. SO
05

A

B

06

07

07 С помощта на допълнителния заряден кабел
можете да зареждате от всеки нормален, технически изправен и правилно инсталиран електрически
контакт. Подобно на смартфон, просто включвате
единия край на зарядния кабел Volkswagen Original

в контакта, а другия – в зарядния куплунг на автомобила.
Постелката на товарното пространство защитава
пода на багажника от износване и замърсяване. SO

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км:
ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5;
ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5; емисии на CO₂ в г/км: 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.)
Стандартно оборудване ID.3 S Допълнително оборудване ID.3 SO
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11 Модулно изградената система за комфорт при
дълги пътешествия се грижи за забавлението на
пътниците на втория ред седалки – със своите универсални приставки и адаптери стойките за таблет
гарантират надеждно захващане на различни мобилни устройства. SO

08

08 За пътешествията в компанията на цялото
семейство можете да избирате между различни
модели детски столчета и съответните предпазни
покривала на седалките. Слънцезащитните щори
допълват удобството за малките и по-големи пътници на задните места. SO

11

09

11

10

Желаете да поръчате принадлежности и
аксесоари за Вашия ID.3, имате запитвания
или искате да се посъветвате? В такъв случай се свържете с най-близкия до Вас тър-

09 Premium кабелът на централната конзола
зарежда Вашия смартфон. SO

говец на Volkswagen.

10 Вашият ID.3 може да се оборудва и с изолирана
кутия за топли и студени напитки и закуски. SO

Връзка с дилър
11

11

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5;
емисии на CO₂ в г/км: 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.) Стандартно оборудване ID.3

S

Допълнително оборудване ID.3

SO
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Още
въпроси?

Мога ли просто да се кача и да тръгна на път?
Шофирането на ID.3 е най-естественото нещо. Новият модел се събужда в момента, в който се приближите до него и е готов за потегляне веднага след като
отворите вратата. Сложихте ли колана си? Тогава просто преместете лоста в позиция „D“ в посока на движението, натиснете педала „Play“ и пътуването започва.

Колко далеч мога да стигна?
Можете просто да тръгнете накъдето пожелаете – напълно електрическият ID.3
е конструиран за движение по почти всякакви пътища, а автономният му пробег
до 549 км (WLTP)1 и интелигентния заряден мениджмънт на Volkswagen Ви осигуряват максимална гъвкавост и мобилност на различни разстояния.

По-сложно ли е зареждането с ток?
Напротив – то е почти толкова просто, колкото зареждането на смартфона. В
днешно време зареждането на акумулаторните батерии става по-бързо отвсяко-

Не се ли губи удоволствието от шофирането?

Запознайте се още сега с ID.3 в интернет на адрес:

Не, удоволствието зад волана на ID.3 е наистина страхотно. Шофира-

volkswagen.bg/ID3

нето на напълно електрически автомобил ще Ви разкрие изцяло нови

Открийте повече

измерения на динамиката и ще изпитате шеметно ускорение без прекъсване още от първия метър.

га и между другото е възможно и докато спите или работите. Броят на обществените зарядни станции нараства бързо, а вкъщи можете да използвате MOON
Charger. С приложението We Charge App ще откриете над 150 000 зарядни станции в цяла Европа.2

Имате още въпроси, колебания или искате да се посъветвате?
В такъв случай посетете www.volkswagen.bg.

Разход на електроенергия съгласно NEDC в кВтч/100 км: ID.3 Pro Performance: комбиниран 15,4–14,5; ID.3 Pro S: комбиниран 14,1–13,5;
емисии на CO₂ в г/км: 0; клас на енергийна ефективност: A+

Връзка с дилър

(Отнася се за емисиите на CO₂ при шофиране, общото количество на емисиите на CO₂ зависи от произхода на електроенергията.)
1 Моля вижте бележка под линия 3 на последната страница.
2	Актуален преглед на зарядните станции можете да намерите в навигационната система на Вашия ID.3.
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Открийте
автомобилния свят на Volkswagen

Autostadt във Волфсбург – едно вълнуващо пътешествие в света на мобилността. С ID.3 като част от
моделната фамилия ID. на Volkswagen, пред Вас се
разкрива нова епоха по отношение на мобилността, съчетаваща авангарден дизайн, революционен интериор и отлична динамика на пътя с
реален принос към устойчивото опазване на околната среда. Имате възможност да се потопите в този
нов мобилен свят и да получите лично новия си автомобил в най-големия по рода си в световен мащаб автомобилен център – Autostadt във Волфсбург. Внушителната по мащаб комуникационна
платформа на Volkswagen Group представлява уникална комбинация от приключенски парк, автомобилно изложение и клиентски център, която посреща повече от два милиона гости всяка година.
Autostadt е уникален микрокосмос на площ от 28
хектара, в който можете да се срещнете с класически образци от 130 годишна история на автомобила
в „ZeitHaus“, да посетите павилионите на отделните
марки във Volkswagen Group и да разгледате впечатляващия „KonzernForum“, в който се обсъждат
актуални въпроси за развитието на мобилността и
обществото. Тази насока следва и експозицията
„Get ready for ID.“, която насочва светлината на прожекторите върху ID.3 като първия способен на онлайн актуализация електромобил на основата на
новата модулна платформа за електромобили MEB
(Modulare Е-Mobilität Baukasten) на Volkswagen и в
същото време предлага много интересни факти за
електрическата мобилност – от вълнуващи технологии до нови електрически модели до важна информация за развитието на методите и инфраструктурата за зареждане. Павилионът на Volkswagen също
представя много интересна информация за мобилността на бъдещето, а ако искате да изпитате усещането от управление на електромобил лично, тук
и сега, имате възможност да го направите – предлага се тест драйв на избрани електромобили с потегляне от Autostadt и обиколка в условия на реално пътно движение. Богати възможности за големи

приключения с малки електромобили има и за децата в Autostadt, а семействата могат да се насладят
заедно на изключителните кулинарни предложения.
Луксозна атмосфера Ви очаква в превъзходния
5-звезден хотел The Ritz-Carlton Wolfsburg, в чиито
ресторант AQUA можете да опитате шедьоврите на
отличения с три звезди Michelin главен готвач Свен
Елверфелд. Вашето посещение в Autostadt ще се
превърне в незабравимо преживяване с онлайн
функцията за планиране на пътуването на сайта на
Autostadt в интернет. Повече подробности в тази
насока можете да намерите на адрес autostadt.de/
tagesplaner или на безплатния телефонен номер
0800 – 2 88 67 82 38. Разбира се, можете да получите цялата необходима информация и от Вашия
Volkswagen дилър.
„Стъклената манифактура“ в Дрезден – Center of
Future Mobility. Изпитайте прекрасната емоция от
личното приемане на Вашия автомобил в Дрезден –
столицата на Саксония, където се ражда новият ID.
В „Стъклената манифактура“ темата за мобилността
на бъдещето е представена ярко и осезаемо за всеки под формата на вълнуваща интерактивна среда,
която демонстрира нагледно колко удобна в ежедневието е модерната електрическа мобилност и
какви решения предлага Volkswagen в отговор на
бъдещите предизвикателства в тази област. Обиколката с гид в „Стъклената манифактура“ ще Ви
покаже непосредствено и производствената линия,
а след тържествената церемония по предаването на
автомобила, Вашият личен продуктов експерт ще
Ви запознае с най-важната и практична информация за Вашия нов автомобил и ще се радва да сподели подробности за модерните услуги и асистиращи системи. Между другото, при предаването в
Дрезден ще получите и сертификат в потвърждение
на това, че Вашият нов ID.3 е произведен с неутрален CO₂ баланс1. За част от удоволствието по време
на посещението Ви ще се погрижат ресторантът
e-VITRUM и неговият главен готвач Марио Патис,

който създава свежи кулинарни шедьоври със сезонни, предимно местни продукти само на няколко
метра от производствената линия. Ако имате време,
препоръчваме Ви да съчетаете личното приемане
на новия ID.3 в „Стъклената манифактура“ с посещение на град Дрезден с неговите многобройни забележителности и живописни околности. Нашите
специалисти ще се радват да Ви консултират при
планирането на Вашето пътуване – можете да намерите допълнителни подробности относно процедурата за лично приемане на ID.3 и нашия пакет услуги в интернет на адрес glaesernemanufaktur.de или
на телефон 0351 – 420 44 44. Разбира се, можете да
получите и цялата необходима информация от Вашия Volkswagen дилър.
Volkswagen Driving Experience. Организираните от
Volkswagen Driving Experience пътешествия Ви дават
възможност да откриете спиращи дъха страни и пейзажи и да усъвършенствате вашите умения зад волана в специално създадените за целта тренировъчни
сесии. Можете да научите повече за нашата програма на телефон +49 711 389 500 30 или в интернет на
адрес www.volkswagen-driving-experience.com.
1	Емисиите на CO₂ се ограничават и по възможност избягват директно от Volkswagen, а поддоставчиците също биват задължени за тяхното намаляване и избягване. Емисии на CO₂, които не могат да бъдат избегнати или намалени от Volkswagen или по силата на
съответните задължения по веригата от поддоставчици, биват компенсирани в същия размер чрез сертифицирани проекти за опазване на климата.
2 Важи само за вътрешни обаждания.
3	Всички данни за гаранцията на Volkswagen, както и за гаранцията
на Volkswagen за лаковото покритие и каросерията важат само
за автомобили от марката Volkswagen в съответствие с актуалната
гама, предлагана на пазара в Германия и са съобразени от
Volkswagen AG с гаранционните условия за германския пазар.
4 Дъщерните дружества на Volkswagen Financial Services AG, както и
нейната присъдружна Volkswagen Bank GmbH предлагат различни услуги под общата марка „Volkswagen Financial Services“. Става дума за
банкови услуги (чрез Volkswagen Bank GmbH), лизинг (чрез Volkswagen
Leasing GmbH), застраховки (чрез Volkswagen Versicherung AG,
Volkswagen Autoversicherung AG), както и услуги за мобилност (напр.
чрез Volkswagen Leasing GmbH). Допълнително се предлагат и застраховки на други компании. Представените на тази страница услуги
се отнасят само за германския пазар. Вашият Volkswagen дилър ще
Ви информира с удоволствие за разликите в отделните държави.
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Напълно електрическият

Използването на мобилните онлайн услуги на We Connect Start се осъществява чрез
вградената в автомобила интернет връзка. Свързаните с тях разходи за мобилен пренос на данни на територията на Европа се поемат от Volkswagen AG в рамките на покритието на мобилната мрежа, с изключение на услугите за приемане на интернет радиостанции и мултимедиен стрийминг. Използването на интернет радиостанции и
поточни медийни услуги е възможно чрез използване на мобилно устройство (напр.
смартфон) с функция за мобилна WLAN точка за достъп до интернет. В този случай съответните услуги могат да се използват само при съществуващ или отделно сключен
договор между Вас и Вашия мобилен оператор и само в рамките на покритието на съответната мобилна мрежа. Преносът на данни чрез интернет може да доведе до допълнителни разходи (например такси за роуминг) в зависимост от Вашия тарифен план за
мобилен телефон и особено при използване в чужбина. Използването на услуги за мултимедиен стрийминг изисква наличие на съответен акаунт при съответния доставчик
на стрийминг мултимедия.
Нашите автомобили са оборудвани стандартно с летни гуми. Повече информация в
тази насока можете да получите от Вашия Volkswagen дилър.

0X5.1220.08.13
Издание: юли 2020 година
Вносителят си запазва правото на промени
www.volkswagen.bg

1	Показаните в този каталог декоративни фолия могат, особено под въздействието на
пряка слънчева светлина, да покажат следи от износване или стареене – 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.
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 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	Продължителността на автономния пробег е измерена съгласно изискванията на световно хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) на ролков изпитателен
стенд при версията на оборудването с най-продължителен автономен пробег на съответния модел. Стойностите на конкретния автономен пробег съгласно WLTP могат да
варират в зависимост от оборудването. Същинският пробег, постигнат в реални пътни
условия, може да варира в зависимост от стила на шофиране, скоростта на движение,
използването на комфортни функции или на допълнително оборудване и аксесоари,
температурата на околната среда, броя на пътниците/количеството на товара, както
от релефа и профила на маршрута.

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. DSG®,
4MOTION® и TSI® са регистрирани търговски марки на Volkswagen AG и други компании на Volkswagen Group в Германия и други държави. Обстоятелството, че определен
знак в този документ не е маркиран с ®, не може да се тълкува в смисъл, че въпросният
знак или марка не е регистрирана марка и/или че този знак или марка може да се използва без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. 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 или посетете www.volkswagen.bg.
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 количествата 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.bg/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 добро¬волно 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.

