ID.3 Pure Perf(motor 110 kW/bat. 45 kWh)
Koda vozila E595N5

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

Cena skupaj

35.878,71 €

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: 150,60 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: Platinum Grey
Talna obloga: črna
Oblazinjenje: črna
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619,69 €

Oprema
elektromehansko servo krmiljenje
s hitrostno prilagodljivim uravnavanjem
avtomobilsko orodje
garnitura za popravilo pnevmatik Tire
Mobility Set: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za pnevmatike, vključno z
avtomobilskim orodjem
večfunkcijski volan z upravljanjem na
dotik
izbira voznega profila
pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže
na zunanjih zadnjih sedežih in na sovoznikovem sedežu, tudi za otroške sedeže kategorije
i-Size
sredinska konzola z 2 držaloma za
pijačo spredaj
voznikov sedež nastavljiv po višini
zadnja sedežna klop, nedeljiva, z
asimetrično deljivim in zložljivim naslonjalom
3-točkovna avtomatska varnostna pasova
spredaj, z zategovalnikom
3 vzglavniki zadaj
- ACC
- Lane Assist - voice control
funkcija za komfortni zagon motorja
Press&Drive
zelena termoizolacijska zasteklitev
čelni zračni blazini za voznika in
sovoznika, z možnostjo deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
osvetljeni kozmetični ogledali v
senčnikih
zračni blazini za glavo in stranski
zračni blazini spredaj, s sredinsko varnostno blazino
ohišji zunanjih ogledal v barvi vozila
asistenca za ohranjanje smeri na voznem
pasu Lane Assist
električno nastavljivi in ogrevani
zunanji ogledali, na voznikovi strani asferično zunanje ogledalo, sovoznikovo konveksno
elektronska blokada zagona motorja
prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
parkirni sistem z opozorilnimi signali
za ovire pred in za vozilom
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Oprema
LED sprednji žarometi z avtomatskim
vklopom dnevnih luči

senzor za dež
Radio "Ready 2 Discover" z 10" barvnim
zaslonom občutljivim na dotik, 4+1 zvočniki in glasovnim upravljanjem
tempomat z avtomatskim uravnavanjem
razdalje ACC in sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in
zaznavanjem pešcev in kolesarjev
LED zadnje luči
enotonska signalna hupa
zvočni opozorilnik in opozorilna lučka
za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj
brezžični vmesnik App-Connect Wireless
naprava za prostoročno telefoniranje
Bluetooth
sistem za zaznavanje utrujenosti voznika
vtičnica za hitro polnjenje CCS
omrežni polnilni kabel za gospodinjske
električne vtičnice
omrežni polnilni kabel za gospodinjske
električne vtičnice in javne polnilne postaje
jeklena platišča
- 4 jeklena platišča 7,5 J x 18 - pnevmatike 215/55 R 18 - polni kolesni pokrovi
e-Sound (elektronsko generiran zvok
motorja)
Car2x (komunikacija vozila z drugimi
vozili in okolico)
avtomatska klimatska naprava Climatronic
z aktivnim kombiniranim filtrom
klimatska naprava Air Care Climatronic s
2-conskim uravnavanjem temperature
sredinski del sprednjih sedežev in
zunanjih sedežev v tkanini Fragment
sistem za klic v sili eCall
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Oprema
glasovno upravljanje
ambientna osvetlitev, 10 barvna
sistem za prepoznavanje prometnih znakov
digitalni radijski sprejemnik DAB+
Paket Infotainment
- navigacijski sistem Discover Pro - telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega
polnjenja
brisalca vetrobranskega stekla z
intervalnim delovanjem

Dodatna oprema
garnitura za popravilo pnevmatik Tire
Mobility Set: 12-voltni kompresor in tesnilno sredstvo za
pnevmatike, vključno z avtomobilskim orodjem
zunanji paket Style "Silver"
- dvobarvni pokrovi koles - okrasna strešna letev in strešna
stebrička zadaj v srebrni barvi - reže za zajem zraka in pragova v
sivi "tech" kovinski barvi
toplotna črpalka za optimalni doseg
vozila
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0,- €

497,60 €

1.023,60 €

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

2250 kg

Masa vozila, pripravljenega za vožnjo

1781 kg

Dejanska masa vozila

1798 kg

Poraba goriva kombinirano (elektro)

150,60 Wh/km

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) kombinirano:

0 g/km

Emisija dušikovega oksida

0,0000 g/km

Številka šasije

WVWZZZE1ZNP010479

Trgovec
Radanovič Brežice
Černelčeva cesta 5
8250 Brežice
+386 7 49 92 150
stanka.radanovic@radanovic.si
https://www.radanovic.si
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