ID.3 Life 150 kW

Model
ID.3 Life 150 kW
Celková cena

1 030 500,-

Motor
Zadní pohon Automatická převodov

1 014 900,-

Výkon udržitelný po 30 min 70 kW / ( 95 koní)
Maximální výkon: 150 kW / ( 204 koní)
Kombinovaná spotřeba elektrického proudu: 15.5 kWh/100km
Vnější lakování
2YA1

Bílá Iceberg metalíza

15 600,-

Potah
XX

Potah: Interiér Soul
Vnitřní barva: Černá Soul
Koberec: Černá Soul
Přístrojová deska: Šedá Platinum + doplňky černá Piano

Všechny uvedené ceny jsou nezávazné doporučené ceny neomezené kartelovou dohodou, včetně DPH ve výši 21%, pokud není uvedeno jinak. Ve velmi výjimečných případech je možné, že
tyto údaje o ceně nejsou zcela aktuální. Kontaktujte prosím Vašeho prodejce, aby Vám na základě kalkulace podal detailní informaci o ceně. Změny v modelových variantách, konstrukci,
výbavě, technických údajích, ceně i chyby při vkládání dat jsou výslovně vyhrazeny. Vyobrazená vozidla jsou částečně vybavena dodatečnou výbavou za příplatek, resp. na vyobrazeních jsou
ukázány dodatečné výbavy, u kterých je povinný příplatek, a detaily výbavy, které nejsou k dispozici pro všechny modelové varianty.
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Výbava
18" ocelová kola
pneumatiky 215/55 R18
18" ocelová kola
18 x 7,5J
pneumatiky 215/55 R18
výbava přidává Tire Mobility Set
Adaptivní tempomat ACC
automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu
s omezovačem
funkce "stop & go"
prediktivní funkce
Ambientní osvětlení I
osvětlení lišty přísrojové desky, ozdobných lišt výplní
dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru
pro nohy pasažérů v přední řadě vozu
výběr ze škály 10 barev
App-Connect Wireless
bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem
vozu (rádio, navigace
funkce Wireless pouze pro Apple CarPlay
Apple CarPlay a Android Auto nejsou v ČR oficiálně
podporovány
Vozy, které budou na přání zákazníka dodány dříve, než
bude do vozů nahrána finální verze softwaru, nebudou
disponovat plnou funkčností některých výbav a funkcí.
Updatem softwaru nejpozději v prvním čtvrtletí roku
2021 dojde ke zpřístupnění plné funkčnosti všech výbav
a funkcí. Zákazník byl o této skutečnosti informován.
Asistent při odbočování vlevo
detekce protijedoucích vozidel při odbočování vlevo
automatické zastavení vozu při hrozící srážce
Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce
Bubnové brzdy vzadu
Car2X

Nabídka ze dne 24.11.2020

Strana 3 od 11

Výbava
Centrální zamykání Keyless Start
bezklíčové startování
bez SAFELOCK
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
u spolujezdce s možností deaktivace
Čelní sklo tepelně izolující
bez akustické ochrany
Černý rámeček infotainmentu
Dešťový senzor
Digitální radiopřijímač (DAB+)
(navíc k analogovému)
Dobíjecí zásuvka vozu CCS
pro nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem
eCall
nouzové volání v případě nehody
Elektronický imobilizér
e-Sound
umělý zvuk motoru při rychlosti do cca. 25 km/h
Front Assist
s funkcí automatického brzdění
s rozpoznáním chodců a cyklistů
Hlasové ovládání
ID. Display
digitální přístrojový štít s barevným displejem o velikosti
5,3“
ID. Light
inteligentní světelná lišta na přístrojové desce vozu (pod
předním sklem)
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Výbava
Infotainment Ready2Discover Pro
příprava na navigaci Discover Pro
generace infotainmentu MIB 4
10" dotyková obrazovka
hlasové ovládání
včetně paketu Streaming & Internet
We Upgrade - možnost aktivovat mapové podklady a
další funkce přímo v infotainmentu za poplatek (nebude
k dispozici s uvedením vozu na trh)
ISOFIX
příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle
spolujezdce a na vnějších zadních sedačkách
Klimatizace 1-zónová
Kontrola poklesu tlaku vzduchu
v pneumatikách
Kotoučové brzdy vpředu
Lane Assist
systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
LED světlomety
s automatickou regulací dálkových světel
LED zadní světla
sdružená obrysová, brzdová, směrová světla
Loketní opěrky pro přední sedadla
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
s osvětlením
Maximální nabíjecí výkon DC 100 kW
maximální nabíjecí výkon stejnosměrným proudem
Multifunkční volant
nastavitelný výškově i podélně
s dotykovým ovládáním
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Výbava
Nabíjecí kabel (domácí zásuvka)
pro připojení vozu k domácí zásuvce (230 V, 16 A)
Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)
pro připojení vozu k nabíjecí stanici (Mode 3, Type 2
Mennekes)
Paket Comfort
Paket světla a výhled - vnější zpětná zrcátka el. sklopná,
nastavitelná, vyhřívaná, s automatickou clonou na straně
řidiče a automatickým naklopením zrcátka spolujezdce
při zařazení zpátečky - vnitřní zpětné zrcátko s
automatickou clonou - dešťový senzor
Středová konzola High - 2 držáky nápojů - s roletovým
krytem - s osvětlením
USB-C port 4x - 2x plnohodntné USB-C vpředu (vedle
řadicí páky a v odkládacím prostoru středové konzoly) 2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu
Zimní paket - Vyhřívaná přední sedadla - Multifunkční
volant v kůži vyhřívaný - Vyhřívané trysky ostřikovačů
čelního skla
Uvítací světlo - projekce z vnějších zpětných zrcátek
Paket Infotainment
Navigace Discover Pro - generace infotainmentu MIB
4 - 10" dotyková obrazovka - hlasové ovládání - včetně
paketu Streaming & Internet
Telefonní rozhraní Comfort - s indukčním nabíjením
Palubní literatura v českém jazyce
Parkovací senzory Parkpilot
senzory vpředu i vzadu
zobrazení situace na displeji
Pohon zadních kol
Potahy sedadel v látce Fragment
Povinná výbava
Výstražný trojúhelník
Lékárnička (dle německé normy)
Reflexní vesta
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Výbava
Prvky v černé barvě
lišta nade dveřmi
prahy dvěří
prvky nárazníku
Reproduktory vpředu
Rozpoznávání dopravních značek
pomocí kamery
Řídící kód
Sada nářadí a Tire Mobility Set
včetně kompresoru 12 V a lepidla
pouze pro ocelová kola 18"
Sada nářadí a Tire Mobility Set
včetně kompresoru 12V a lepidla
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
Service Plus - 2 roky / 30 000 km
Zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta
Service a dále úkony vedoucí k zajištění
provozuschopnosti vozidla v době od sjednání služby až
do konce trvání služby. Za konec trvání služby se
považuje uplynutí stanovené doby, nebo dosažení
maximálního nájezdu km, podle toho, co nastane dříve.
Jedná se o servisní úkony na následujících částech
vozidla: • Výměna stírátek • Brzdové destičky a brzdové
kotouče • Odpružení a tlumení • Výměna baterie (12 V) •
Kontrola seřízení geometrie • Drobný pomocný materiál •
Dezinfekce a doplnění klimatizace • Kontrola vozidla před
STK • Drobný pomocný materiál Varianta Service Plus
zahrnuje náhradní díly a práci nutnou k jejich výměně v
případě jejich běžného opotřebení způsobeného
obvyklým užíváním vozidla.
Standardní šrouby kol
Středová konzola Basis
2 držáky nápojů
odkládací prostor pro telefon
bez krytu
Systém sledování únavy řidiče
Telefonní rozhraní
bluetooth
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Výbava
Tepelné čerpadlo
vytápění vozu prostřednicvím tepla získávaného z
vnějšího okolí vozu
Tepelně izolující tónovaná skla
v zeleném odstínu
postranní a zadní skla
Tříbodové bezpečnostní pásy
vpředu a vzadu
vpředu s výškovým nastavením a předepínači
Upozornění:
Vozy, které budou na přání zákazníka dodány dříve, než
bude do vozů nahrána finální verze softwaru, nebudou
disponovat plnou funkčností některých výbav a funkcí.
Updatem softwaru nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2021
dojde ke zpřístupnění plné funkčnosti všech výbav a funkcí.
Zákazník byl o této skutečnosti informován.
USB-C port 2x
vpředu
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
akustické i grafické
pro přední i zadní pásy
Vnější zpětná zrcátka
elektronicky nastavitelná a vyhřívaná
na straně řidiče asferické
na straně spolujezdce konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko
s manuální clonou
Volba profilu jízdy
Výplň dveří pěnová a v tkanině
Využitelná kapacita baterie 58 kWh
Zadní opěradla dělená, sklopná

Nabídka ze dne 24.11.2020

Strana 8 od 11

Technické údaje

Nabídka ze dne 24.11.2020

Motor - typ

0.0 l Elektro

Výkon

70 kW 95 koní

Převodovka

Automatická
převodov

Pohon

Zadní pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Vlastní hmotnost

1844 kg

Nejvyšší povolená celková hmotnost

2260 kg

Kombinovaná spotřeba elektrického proudu

15.5 kWh/100km
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Moje financování

Volkswagen Financial Services
Parametry financování

Cena vozu pro financování
Splátka předem
Doba splácení
Zůstatková hodnota
Měsíční splátka včetně pojištění

1 030 500 Kč
35 %
60 měsíců
30 %
9 645 Kč

Výše úvěru

669 825 Kč

Celková platba úvěru včetně pojištění

887 841 Kč

Úroková sazba

3,44 %

RPSN*

8,98 %

Měsíční splátka úvěru

7 438 Kč

Měsíční splátka pojištění

2 207 Kč

Parametry pojištění
Pojišťovna

Varianta značkového pojištění

Popis balíčku
Limit pojištění skel

Generali Česká
pojišťovna a.s.
BASIC Volkswagen
Pojištění Generali
Česká
Volkswagen Pojištění
Generali Česká
pojišťovna BASIC
10 000 Kč

Spoluúčast

10 %

Věk klienta

46 a více let

Počet bezeškodných měsíců

60

Volkswagen+ ID.3| Výhodné úročení | Nízká měsíční splátka | Volkswagen Pojištění součástí splátek | Podmínky: doba splácení 12 až 72 měsíců | Splátka předem (akontace) od 0% z ceny vozu |
Nerovnoměrná poslední splátka od 0 Kč až po 60% z pořizovací ceny vozu |Platnost: Do odvolání
Stav 24.11.2020. Další informace k produktům naleznete na stránkách Volkswagen Financial Services na
www.porschebank.at.
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Číslo nabídky
MJJBAV

Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit
Vaši nabídku a poradit Vám.
Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit
platnost při produktových změnách.

QR kód
Naskenujte QR kód a zobrazte si Vaši konfiguraci na
Vašem mobilním telefonu či tabletu.
Vhodnou čtečku QR kódu naleznete v obchodech Apple
Store nebo Google Play.

Pro aktuální informace o modernizovaných modelech nebo nabídce skladových vozů, prosím, kontaktujte svého nejbližšího prodejce nebo si vyberte svůj nový vůz z nabídky skladových vozů.
Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 byly stanoveny dle standardu WLTP a v souladu s platnými předpisy přepočteny do NEDC
hodnot. Tyto hodnoty se od katalogových hodnot liší. Jsou určeny pro porovnání hodnot CO2 a spotřeby paliva mezi různými typy vozidel. Dodatečná výbava vozu a příslušenství (např.
vestavěné díly, jiné pneumatiky atd.) mohou měnit relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami a
individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou
odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované hodnoty mohou lišit.
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