ID.3 Style (motor 110 kW/bat. 45 kWh)
Koda vozila 9XH9WM

Cena
ID.3 Style (motor 110 kW/bat. 45 kWh)

Cena skupaj

43.045,11 €

Vse navedene cene so neobvezujoče nekartelne priporočene cene z vključenim DMV in 22 % DDV, če ni drugače navedeno. V redkih izjemah je mogoče, da cene niso
dnevno osvežene. Kontaktirajte vašega trgovca za podroben izračun cene. Pridržujemo si pravico do spremembe izvedb modela, konstrukcije, serijske in dodatne
opreme, tehničnih podatkov, informacij o porabi in emisijah, cene in napak pri vnosu podatkov. Vozila na slikah so lahko opremljena z dodatno opremo za doplačilo oz.
prikazujejo delno plačljivo dodatno opremo in podrobnosti v opremi, ki niso na voljo za vse izvedbe modela.Pred sklenitvijo pogodbe se pozanimajte o natančnem
obsegu dodatne in serijske opreme ter o ceni vašega vozila. Informacije EU o porabi goriva in emisijah CO2.
Informacije za potrošnike o porabi goriva in emisijah CO2: od 1. septembra 2018 so nova vozila že homologirana v skladu z globalno usklajenim preizkusnim
postopkom za lahka vozila (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), realnejšim preizkusnim postopkom za merjenje porabe goriva in emisij CO2.
Postopek WLTP je v celoti nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v
skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Pri novih vozilih, homologiranih v skladu z WLTP, so WLTP vrednosti osnova za
obračun DMV.
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga
lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila.
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Motor
0 ccm Pogon zadaj avtomatski
Moč 110 kW / 150 KM
elektro:
Poraba goriva kombinirano: 152,20 Wh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 0 g/km
Skupno
Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano: 0 g/km
Emisija dušikovega oksida: 0,0000 g/km

Zunanji lak
siva

manganovo siva kovinska - črna streha

Oblazinjenje
Barva notranjosti: črna
Armaturne plošče: črna
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna
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632,80 €

Oprema
avtomobilsko orodje
navodila za uporabo, dvigalka in Tyre
Mobility Set
voznikov sedež nastavljiv po višini
3-točkovna avtomatska varnostna pasova
spredaj, z zategovalnikom
3 vzglavniki zadaj
- ACC
- Lane Assist - voice control
ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
asistenca za ohranjanje smeri na voznem
pasu Lane Assist
Radio "Ready 2 Discover" z 10" barvnim
zaslonom občutljivim na dotik, 4+1 zvočniki in glasovnim upravljanjem
naprava za prostoročno telefoniranje
Bluetooth
vtičnica za hitro polnjenje CCS
omrežni polnilni kabel za gospodinjske
električne vtičnice
omrežni polnilni kabel za gospodinjske
električne vtičnice in javne polnilne postaje
klimatska naprava Air Care Climatronic s
2-conskim uravnavanjem temperature
brisalca vetrobranskega stekla z
intervalnim delovanjem
paket ID.3 Style
- radio-navigacijski sistem Discover Pro - prostoročno telefoniranje Comfort z
induktivnim polnjenjem - 2 področna klimatska naprava Air Care Climatronic - tempomat
z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC - usnjen večfunkcijski volan, ogrevan s tipkami
občutljivimi na dotik - ogrevana sprednja sedeža nastavljiva po višini - ogrevane šobe za
pranje vetrobranskega stekla - osvetljena sredinska kozola z dvema držaloma za pijačo 2 USB-C reži spredaj in 2 USB-C reži zadaj na zadnjem delu sredinske konzole - osvetlitev
okolice - notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem - zunanji ogledali električno
poklopni - senzor za dež - kamera za vzvratno vožnjo Rear View - sredinski del sprednjh
sedežev in zunanja zadnja sedeža v tkanini "Flow" - ambientna osvetlitev, 30 barvna osvetljena letev med sprednjima žarometoma - pedali iz legiranega jekla - dvižno
prtljažno dno - vratne obloge v imitacji usnja - asimetrično deljiva in poklopna zadnja
sedežna klop, odprtina za prevoz daljših predmetov z naslonom za roke - zadnje steklo in
stranski stekli dodatno zatemnjeni - sistem Keyless Access - alarmna naprava proaktivna zaščita potnikov - asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči Dynamic
Light Assist - matričmi LED žarometi - LED zadnje luči z dinamičnim smernikom
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Dodatna oprema
znižana cena toplotne črpalke
- za vozila, ki so na zalogi smo jim nastavili to kodo in ustrezno
znižali ceno vozila
platišča East Derry v črni barvi, s
polirano površino - 4 aluminijasta platišča 7,5 J x 18 pnevmatike 215/55 R18 - varnostni vijaki
toplotna črpalka za optimalni doseg
vozila

679,37 €

1.044,70 €

Tehnični podatki
Motor - vrsta

0.0 elektrika

Moč

110 kW 150 KM

Gibna prostornina

0 ccm

Menjalnik

avtomatski

Pogon

Pogon zadaj

Število vrat

4

Število sedežev

5

Dovoljena skupna masa

2240 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1772 kg

Dejanska masa vozila

1812 kg

Poraba goriva kombinirano (elektro)

152,20 Wh/km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

0 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0000 g/km

Številka šasije

WVWZZZE1ZMP079197

Trgovec
Malgaj Trbovlje
Gabrsko 30
1420 Trbovlje
+386 3 56 33 155
prodaja.vw.trb@malgaj.com
https://www.malgaj.eu
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-290,70 €
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