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W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km
do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej
i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej
i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
Elektryczny ID.3 – Spis treści
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Na drodze ku
zerowej emisji
Volkswagen wkroczył na nową drogę – drogę mniej szkodliwej dla środowiska mobilności.
Jej początkiem jest seryjna produkcja pierwszej rodziny w pełni elektrycznych samochodów
– rodziny ID. Cel: umożliwienie wszystkim poruszania się pojazdami, które nie generują lokalnych
emisji, są efektywne i dbają o środowisko. I to od samego początku, gdyż przy elektrycznym
ID.3 założyliśmy, że będzie to pierwszy Volkswagen w historii, który już w momencie przekazania
nabywcy będzie miał neutralny bilans CO21. Aby Twój ID.3 przez cały okres eksploatacji mógł
utrzymać neutralność emisyjną, przygotowaliśmy wiele ofert umożliwiających jego ładowanie
prądem ze źródeł odnawialnych.

Witamy w erze samochodów elektrycznych dla wszystkich.

NOW YOU CAN

Podążaj razem z nami drogą ku zerowej emisji i dowiedz się więcej o Volkswagen Way To Zero:
Odkryj więcej

1	Volkswagen dąży do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania emisji CO2, zobowiązując do tego także wszystkich swoich dostawców części i energii. Emisje CO2 niemożliwe do wyeliminowania
w Volkswagenie lub przez odpowiednie zobowiązania dostawców, Volkswagen będzie starał się kompensować przez certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.

Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu samochodu.

Elektryczny ID.3 – Na drodze ku zerowym emisjom
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Twój nowy
towarzysz

01

01 Mały gest powitania: przy otwieraniu przednich
drzwi na podłożu w okolicach progów wyświetlana
jest grafika. O

ID.3 tworzy nową więź między kierowcą a pojazdem – i to jeszcze
zanim ruszy. Opcjonalny system Keyless Access sprawia, że reflektory
IQ.LIGHT LED Matrix same się otwierają, gdy zbliżasz się do swojego
ID.3. We wnętrzu powita Cię ID.Light i nowy partner do rozmowy.

02

02 Witaj! Gdy tylko wsiądziesz, ID.3 włącza ekran
powitalny i natychmiast jest gotowy do jazdy. S

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

Elektryczny ID.3
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Cześć, ID.!

Nareszcie ktoś, kto słucha. Dzięki sterowaniu głosowemu, wypowiadając polecenia w naturalny
sposób, w ID.3 można wiele osiągnąć za pomocą kilku słów. Gdy zwrócisz się do niego
„Cześć, ID.!”, ID.Light w kokpicie zasygnalizuje, że samochód Cię słucha i że możesz sterować
nawigacją, klimatyzacją, telefonem lub wybrać muzykę bez wciskania jakiegokolwiek przycisku.

04

04 Multimedia zaprojektowane na nowo: 10-calowy
(25,4 cm) ekran dotykowy jest umocowany na środku
futurystycznego kokpitu i dostępny dla kierowcy
oraz siedzącego obok niego pasażera. S

03

03 Dzięki oświetleniu Ambiente w punkcie menu
Moods możesz włączyć delikatne podświetlenie
tablicy rozdzielczej i drzwi. Seryjnie do wyboru jest
dziesięć kolorów, opcjonalnie nawet trzydzieści. S

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

Elektryczny ID.3
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Nowa
stylistyka
Każdy zauważy, że jeździsz na prąd, gdyż ID.3 podąża nowymi drogami także, jeśli chodzi o wygląd.
Konstrukcja na platformie dla samochodów elektrycznych pozwoliła na stworzenie niespotykanego,
wyjątkowego designu w sportowym stylu. ID.3 ma bardzo długi rozstaw osi z krótkimi zwisami
i dużymi kołami (co najmniej 18 cali). Charakterystyczne detale, jak przedni panel i tylny spoiler,
podkreślają opływowy, optymalny, jeśli chodzi o aerodynamikę, kształt nadwozia.

01 Folia heksagonalna w pakiecie Exterieur Style
Silver na słupku C natychmiast rzuca się w oczy.
Nowe, wąskie światła tylne dynamicznie łączą linię
boczną z tyłem nadwozia1. O

01

02

02 Reflektory IQ.LIGHT LED Matrix i dodatkowa linia
świetlna poprowadzona od reflektorów do logo VW
tworzą futurystyczne oblicze ID.3. Równie niezwykłe
są 20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sanya.
O

wyposażenie standardowe ID.3

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1	Patrz tylna okładka, przypis 1.

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu samochodu.

Elektryczny ID.3 – Koncepcja designu
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Więcej
wnętrza
Niektóre zalety ID.3 są widoczne dopiero gdy do niego wsiądziemy,
bowiem ID.3 jest wewnątrz znacznie większy, niż można by
przypuszczać, patrząc na auto z zewnątrz. Wynika to z zastosowania
platformy dla samochodów elektrycznych, która zbudowana jest
wokół dużej baterii. Dzięki temu powstało kompaktowe auto
z wnętrzem dającym poczucie przestronności jak w samochodzie
klasy średniej i promieniem zawracania małego auta miejskiego.
Silnik umieszczony bezpośrednio na tylnej osi, nie zmniejsza pojemności
bagażnika, a przednie koła mają maksymalną przestrzeń na ruch,
co poprawia zwrotność.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
Elektryczny ID.3 – Koncepcja designu
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Nowy sposób
jazdy
Swoim nowym autem elektrycznym będziesz jeździć nie tylko dynamiczniej, ale przede wszystkim
spokojniej i bardziej cyfrowo. Kokpit w pełni zasługuje na swoją nazwę. Układ wyświetlaczy w ID.3
realizuje jasno postawiony cel, by prawie wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia samochodu
i nawigacji, było widoczne na przedniej szybie. Nowy, opcjonalny wyświetlacz Head-up Augmented
Reality może na przykład wyświetlać na przedniej szybie wskazówki dla nawigacji w taki sposób,
aby kierowcy wydawało się, że znajdują się one bezpośrednio na drodze1.
01

01 ID.3 wspiera kierowcę inteligentnymi systemami
wspomagającymi. Ich obsługa jest intuicyjna
– za pomocą poleceń głosowych lub z użyciem
ekranu dotykowego, bez jakichkolwiek przycisków.
Także dźwignia zmiany przełożenia używana
przy ruszaniu i parkowaniu jest teraz zupełnie inna
i znajduje się na kierownicy, gdzie jest optymalnie
dostępna i nie zabiera miejsca na konsoli środkowej.
Duży wyświetlacz Infotainment umieszczono w taki
sposób, by także siedzący obok kierowcy pasażer
mógł wybrać muzykę, korzystać z usług cyfrowych
lub obsługiwać inne funkcje. W końcu jazda ID.3
powinna sprawiać przyjemność nie tylko kierowcy.
O

02

02 Przy prędkości powyżej 60 km/h asystent
utrzymania pasa ruchu Lane Assist może rozpoznać,
czy ID.3 w sposób niezamierzony nie opuszcza pasa
ruchu, i korygującymi ruchami kierownicy zwrócić
kierowcy uwagę na sytuację2. S

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1 Daleki zakres wyświetlacza Head-up AR będzie dostępny w późniejszym terminie.
2	W granicach możliwości systemu. Kierowca musi być w każdej chwili gotowy do przejęcia kontroli nad pojazdem. Systemy wspomagające
nie zwalniają go z odpowiedzialności za zachowanie ostrożności za kierownicą.
Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu samochodu.

wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

03

03 Travel Assist dba o wysoki komfort
jazdy, wspierając kierowcę na monotonnych,
męczących trasach, na przykład na autostradzie.
Travel Assist pomaga utrzymać pas ruchu
i prędkość oraz odległość od jadącego z przodu
samochodu. Dzięki niemu częste hamowanie
i ruszanie w korkach nie będzie już tak uciążliwe2.

O

Elektryczny ID.3 – Systemy wspomagające i technologia AR
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Duży
zasięg
Myśląc o elektrycznych samochodach, martwimy się
o ich zasięg. W przypadku ID.3 zupełnie niepotrzebnie,
gdyż jego zasięg pokrywa 80% rzeczywistych potrzeb
w Europie bez względu na warunki atmosferyczne.
W przypadku modeli ID.3 Pro Performance jest to wartość
między 300 a 420 km1, w modelach z baterią Pro S zasięg
może wynosić nawet między 390 a 550 km1.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu
mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym
od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km,
klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1	Zakres zasięgu w warunkach zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji. Praktyczny zasięg zależy od stylu jazdy, prędkości,
użycia dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów / obciążenia ładunkiem i topografii
terenu. Wartość orientacyjną dla danego pojazdu określa zakres zasięgu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie osiągać
średnio rocznie 80% naszych klientów. Dolna wartość zakresu zasięgu odnosi się do jazdy z dużą prędkością oraz przy niskich
temperaturach zewnętrznych.
Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu
samochodu.

Elektryczny ID.3 – Zasięg i osiągi
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Czysta
dynamika
Nigdy dbanie o środowisko nie było tak przyjemne. W pełni elektryczny ID.3
to nie tylko przyjemność jazdy od pierwszego metra, mocny napęd na tylną
oś, dynamiczne przyspieszenie bez zmiany biegów i przerywania siły ciągu,
lecz również czyste sumienie.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance:
w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym
od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km,
klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu
samochodu.

Elektryczny ID.3 – Zasięg i osiągi
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Możesz wybrać:
Pro Performance lub Pro S
Pytanie nie brzmi, czy ID.3 do Ciebie pasuje, lecz która wersja
bardziej odpowiada Twoim potrzebom. Do wyboru są
wersje akumulatora Pro Performance lub Pro S, różniące się
zasięgiem i przyspieszeniem. Wersja Pro Performance
gwarantuje mobilność dostosowaną do Twoich wymagań
i pozwala na pokonywanie dłuższych tras. Modelem ID.3 Pro S
przejedziesz na jednym ładowaniu nawet 549 km (WLTP)1.
Oba modele są wyposażone w rozwiązania umożliwiające
szybkie ładowanie. Niezależnie od tego, co planujesz,
ID.3 Cię nie zawiedzie.
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance:
w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym
od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km,
klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1	Wartości określone zgodnie ze zharmonizowaną światową procedurą testową dla samochodów osobowych i lekkich
samochodów użytkowych (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) na stanowisku testowym
dla najbardziej korzystnego dla zasięgu wariantu wyposażenia danego modelu. Rzeczywisty zasięg wg WLTP może się
różnić w zależności od wyposażenia. W rzeczywistości zasięg praktyczny zależy od stylu jazdy, prędkości, użycia dodatkowych
odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów / obciążenia ładunkiem i topografii terenu.
2	Dotyczy emisji CO2 podczas jazdy, łączne emisje CO2 zależą od pochodzenia energii elektrycznej. Volkswagen zaleca
korzystanie z Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, nowej spółki córki naszego koncernu. Więcej informacji na stronie
Volkswagen.de/naturstrom.
3	Zasadniczo rozróżnia się dwa sposoby ładowania: w przypadku ładowania AC wbudowany w samochodzie prostownik
zamienia prąd przemienny z sieci w potrzebny do ładowania prąd stały. Przy ładowaniu DC prąd przemienny jest zamieniany
w prąd stały poza samochodem, na przykład w stacji ładowania. Zaletą tego sposobu jest wyższa moc ładowania, a co za tym
idzie – krótszy czas ładowania baterii.

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Zasięg i osiągi odpowiadające potrzebom

Zasięg nawet 549 km1

– Zasięg: do 426 km (WLTP)1

– Zasięg: do 549 km (WLTP)1

– Przyspieszenie (0–100 km/h): 7,3 sek.

– Przyspieszenie (0–100 km/h): 7,9 sek.

– Czas ładowania AC3 11 kW 0–100%:

– Czas ładowania AC3 11 kW 0–100%:

6 godz. 15 min / DC3 100 kW 5–80%: 35 min
– Zużycie energii elektrycznej wg WLTP

7 godz. 30 min / DC3 125 kW 5–80%: 38 min
– Zużycie energii elektrycznej wg WLTP

w kWh/100 km: w cyklu mieszanym 15,4–16,8

w kWh/100 km: w cyklu mieszanym 15,9–16,5;

kWh/100 km; emisja CO2 w g/km: 02; klasa

emisja CO2 w g/km: 02; klasa efektywności: A+

efektywności: A+

– Pojemność baterii netto: 77 kWh

– Pojemność baterii netto: 58 kWh

– Ogrzewanie/chodzenie baterii

– Ogrzewanie/chłodzenie baterii

– Moc: 150 kW

– Moc: 150 kW

– Prędkość maksymalna: 160 km/h

– Prędkość maksymalna: 160 km/h

Skonfiguruj według swoich życzeń linie wyposażenia
swojego nowego towarzysza podróży – w pełni
elektrycznego ID.3.
Konfiguruj tutaj

Elektryczny ID.3 – Zasięg i osiągi
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Koła, lakiery i opcje stylistyczne

07

B

01
02
03
04
05
06

18-calowe obręcze stalowe S
18-calowe obręcze stalowe Exterieur-Style O
18-calowe obręcze ze stopu metali lekkich East Derry O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Andoya O
19-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Andoya Penny Copper
20-calowe obręcze ze stopu metali lekkich Sanya O

07
08
09
10
11
12

lakier uniwersalny biały Gletscher 2Y O
lakier metaliczny szary Mangan 5V O
lakier metaliczny niebieski Stonewashed 5Y
lakier metaliczny turkusowy Makena 0Z O
lakier metaliczny srebrny Scale 1T O
lakier uniwersalny szary Mondstein C2 O

A
B

Exterieur-Style Silver O
Exterieur-Style Penny Copper

09

11

O

08

O

O

Wszystkie linie wyposażenia ID.3 mają seryjnie czarny dach.
Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego
w momencie zakupu samochodu.

01

02

03

04

05

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

10

12

06

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

A

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie poglądowy i nie stanowią wiernego
odzwierciedlenia oryginału, gdyż farba drukarskanie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy lakieru
oraz rzeczywistej barwy obręczy.

Elektryczny ID.3 – Koła, lakiery i style wnętrza
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Style wnętrza
17

13 Wykończenie w kolorze czarnym Soul
14 Aplikacje dekoracyjne Dusty Grey Dark
15	Interieur Style Plus z tkaniną Flow
i mikrowłókniną ArtVelours O

S
O
16

16	Wnętrze z tkaniną Fragment S
17 Wykończenie w kolorze czarnym Soul
18 Aplikacje dekoracyjne Platinum Grey

18

S
S

13

20

14

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

19

15

19	Interieur Style Plus z tkaniną Flow i mikrowłókniną ArtVelours
20 Wykończenie w kolorze czarnym Soul S
21 Aplikacje dekoracyjne Safrano Orange O

21

O

Ilustracje przedstawione w tym katalogu mają charakter jedynie
poglądowy i nie stanowią wiernego odzwierciedlenia oryginału,
gdyż farba drukarska nie jest w stanie oddać rzeczywistej barwy
i struktury tapicerki lub aplikacji dekoracyjnych.

Elektryczny ID.3 – Koła, lakiery i style wnętrza
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Łatwa
komunikacja
Dzięki aplikacji We Connect ID.1 swojego ID.3 masz zawsze pod kontrolą. Informacje
o statusie, jak stan naładowania baterii, zasięg czy pozostały czas ładowania, sprawdzisz
na swoim smartfonie. Ponadto aplikacja We Connect ID. umożliwia zdalne sterowanie
samochodem, na przykład ustawienie temperatury wnętrza w momencie rozpoczęcia
jazdy. Także podczas jazdy otrzymasz aktualne informacje – We Connect Start1 w czasie
rzeczywistym poinformuje Cię o sytuacji drogowej, stacjach ładowania w pobliżu,
ich dostępności, cenach i godzinach otwarcia.

Dzięki We Connect Start i aplikacji We Connect ID. możesz korzystać z zalet w pełni
skomunikowanej elektrycznej mobilności i kontrolować swojego ID.3 ze smartfona.
Więcej o We Connect Start

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km
do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej
i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2
zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie
www.volkswagen.pl.
1	Patrz tylna okładka, przypis 2.
Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.
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Łatwe
ładowanie
We Charge to serwis obejmujący wszystkie kwestie związane
z ładowaniem. Volkswagen oferuje łatwe i w pełni zintegrowane
rozwiązania w zakresie ładowania – w domu ładujesz z własnego
ID. Charger, a poza nim w ponad 150 tysiącach punktów ładowania
w całej Europie1. Korzystając z aplikacji We Connect ID.2, możesz wygodnie
zarządzać wszystkimi procesami ładowania i w łatwy sposób je rozliczać.

Wszystkie informacje o We Charge i oferowanych
przez Volkswagena rozwiązaniach w zakresie ładowania
znajdziesz w internecie.
Więcej o We Charge

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance:
w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym
od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km,
klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1	Aktualna lista punktów ładowania jest zapisana w systemie nawigacji Twojego ID.3. Oferta Volkswagen Group Charging
GmbH (Elli).
2 Patrz tylna okładka, przypis 2.
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Ładowanie
w domu

ID. Charger
– łatwe ładowanie

Elli1 oferuje rozwiązania w zakresie dostarczania energii oraz ładowania i jest naszym
partnerem w udostępnianiu ID. Charger. Ty także możesz korzystać z zalet przełomu
energetycznego. Jako część koncernu Volkswagen Elli ma dla kierowców i managerów
flot pojazdów elektrycznych kompleksowe rozwiązania w zakresie ładowania,
skonfigurowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Jeżeli chcesz, także możesz
być użytkownikiem zielonej energii. Wybierz jeden z trzech wariantów ID. Charger
oraz serwis instalacji obejmujący usługi od bezpłatnej wstępnej analizy online warunków

ID. Charger Connect
Dodatkowo do ID. Charger:
– inteligentne ładowania z połączeniem z internetem i zdalnym
sterowaniem procesami ładowania
– identyfikacja RFID
– opcjonalnie z LTE/4G bez limitu transferu danych

ID. Charger Pro

lokalnych po płatny montaż systemu ładowania.

Dodatkowo do ID. Charger Connect:
– dodatkowo rejestracja poboru energii elektrycznej
z certyfikatem MID, na przykład dla kierowców samochodów
służbowych
– seryjnie z LTE/4G bez limitu transferu danych
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance:
w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym
od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km,
klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii
elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj
Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1	Oferta dostaw energii ze źródeł odnawialnych przez Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) jest dostępna tylko w Niemczech.
Oferta ID. Charger, instalacji i bezpośredniej dystrybucji systemów Wallbox jest dostępna tylko w 10 krajach (Niemcy, Włochy,
Szwajcaria, Francja, Polska, Hiszpania, Szwecja, Irlandia, Wielka Brytania, Finlandia).

Sprawdź w internecie, który ID. Charger najlepiej odpowiada
Twoim potrzebom, i poproś o indywidualną ofertę.
Zamów teraz

Elektryczny ID.3 – Ładowanie
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Oryginalne opony „+” Volkswagena zostały opracowane
i zoptymalizowane we współpracy z wiodącymi producentami
opon. Zwróć uwagę na symbol „+”, który daje Ci dodatkowo:

– jakość,
– komfort,
– osiągi,
– optymalizację zasięgu.
01

01 Oryginalne opony „+” Volkswagena są dostępne
jako opony letnie i zimowe u Partnerów Volkswagena.
S

Masz pytanie odnośnie serwisu
lub w innej sprawie? Potrzebujesz
informacji? Skontaktuj się
z wybranym przez siebie
Autoryzowanym Serwisem

Serwis
Volkswagena

Volkswagena.

Twój Autoryzowany Serwis będzie Cię wspierał w wielu sytuacjach – od wymiany

Znajdź Dealera

kół po fachowy okresowy przegląd. Zwracamy uwagę, że częstotliwość przeglądów
ID.3 wynosi dwa lata zamiast roku – jak w przypadku innych samochodów.
I to bez ograniczeń przebiegu. A jeżeli stęsknisz się za nami przez te dwa lata,
zawsze możesz podjechać do serwisu, by zmienić koła lub po nowe informacje
dotyczące rodziny modeli ID.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Volkswagena
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O

Elektryczny ID.3 – Serwis Volkswagena
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Oryginalne
akcesoria
Volkswagen®.
Twój indywidualny ID.3

W ID.3 tkwi wiele możliwości. Odkryj cały potencjał swojego
ID.3 z akcesoriami Volkswagena. Na kolejnych stronach
przedstawiamy kilka z nich. O pełną ofertę zapytaj
u Autoryzowanych Partnerów Volkswagena.
02

01

01 Bagażnik na rowery Premium umożliwia
wygodny i bezpieczny transport dwóch rowerów.
Obręcze ze stopu metali lekkich Loen idealnie
pasują do stylistyki ID.3 i doskonale sprawdzają się
w trudnych zimowych warunkach1. O
04
03

02 Obudowy lusterek zewnętrznych w optyce
karbonu lub w kolorze czarnym wprowadzają
atrakcyjne sportowo-eleganckie detale. O

04 Na haku transportowym możesz zamontować
bagażnik rowerowy i przewozić w nim rowery1.
Jeżeli bagażnik nie będzie potrzebny, schowasz go
w dokładnie dopasowanym pokrowcu transportowym.
Czarna lub przeźroczysta listwa ochronna
na krawędzi bagażnika razem z wykładziną bagażnika
chronią przed uszkodzeniami przy wkładaniu
i wyjmowaniu bagażu. O

03 Listwa ochronna na pokrywę bagażnika
w optyce chromu zabezpieczy lakier przed
zadrapaniem. O

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1 Dostępne w linii wyposażenia ID.3 Pro Performance, dopuszczalne obciążenie haka transportowego z zamontowanym bagażnikiem i rowerami: 55 kg.
Wyposażenie prezentowane w tym katalogu może odbiegać od rzeczywistego wyposażenia dostępnego w momencie zakupu samochodu.

wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O
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05 Ochronę przed śladami zużycia tapicerki podłogi
zapewniają dywaniki w stylistyce ID.3. Nakładki
na pedały wykonane ze szczotkowanej stali
nierdzewnej nadają atrakcyjne akcenty, podobnie
jak folie na progi w kolorze czarno-srebrnym. O
A

 ywaniki gumowe Premium O
D
Tak samo praktyczne jak Twój ID.3: dywaniki
gumowe Premium są idealnie dopasowane
do kształtu podłogi, nie przemieszczają się
i niestraszne im żadne warunki atmosferyczne.
Dywaniki tekstylne Premium O
Dywaniki tekstylne Premium swoim logo ID.3
i matowym czarnym kolorem podkreślają
nowoczesny styl ID.3.

B

06 Dwustronna mata bagażnika łączy praktyczne
właściwości użytkowe z ochroną, wygodą i wysoką
jakością. O
05

A

B

06

07

07 Mając dodatkowy przewód do ładowania,
możesz ładować baterię samochodu z normalnego,
sprawnego technicznie i prawidłowo zainstalowanego
gniazdka elektrycznego. Tak jak w przypadku

smartfona podłączasz oryginalny przewód
do ładowania Volkswagena do gniazdka w ścianie,
a wtyk na drugim końcu do gniazda ładowania
w samochodzie. Mata chroni podłogę w bagażniku
przez zniszczeniem i zabrudzeniem. O

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym
od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km
do 16,5 kWh/100 km. Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen
lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O
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11 Modułowy system komfortu w podróży jest niezwykle wszechstronny:
pozwala zachować ład i porządek we wnętrzu samochodu oraz dba o rozrywkę
i wygodę osób siedzących na tylnych siedzeniach. System składa się z modułu
bazowego montowanego między pałąkami zagłówka przedniego fotela oraz różnych
dostępnych oddzielnie modułów, na przykład wieszaka na ubranie1, masywnego
haczyka1, uchylnego uchwytu na różne modele tabletów, uchwytu do kamery
oraz składanego stolika z uchwytem na kubek2 umilającego przerwy w podróży.
Wszystkie moduły można zamocować w uchwycie bazowym i wymieniać
w zależności od potrzeb. O

08

08 Jeżeli samochodem ma podróżować cała
rodzina, możesz wybrać jeden z kilku różnych
modeli fotelików dziecięcych i odpowiednią matę
chroniącą siedzenie. Osłony przeciwsłoneczne
poprawiają komfort małych i dużych pasażerów
na tylnych siedzeniach. O

11

09

11

10

Chciałbyś zamówić akcesoria do swojego
ID.3, masz pytania lub szukasz porady?
Skontaktuj się z wybranym przez siebie

09 Przewód Premium w konsoli środkowej naładuje
Twojego smartfona. O

Autoryzowanym Partnerem Volkswagena.

10 Komfort podróżowania zapewni lodówka
o pojemności 25 l na napoje i przekąski. O

Znajdź Dealera
11

11

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1 Można używać, tylko gdy na miejscu z tyłu nie siedzi pasażer. 2 Stolik z uchwytem musi być złożony w czasie jazdy, jeżeli na tylnej kanapie za stolikiem siedzi pasażer.
wyposażenie standardowe ID.3

S

wyposażenie dodatkowe ID.3

O
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Odpowiedzi
na pytania

Czy mogę po prostu wsiąść i ruszyć?
ID.3 działa niezwykle intuicyjnie. Budzi się, gdy się do niego zbliżasz,
i jest gotowy do jazdy, gdy tylko otworzysz drzwi. Wystarczy zapiąć pasy,
przesunąć dźwignię biegów do pozycji „D”, wcisnąć pedał „Play” i ruszyć.

Jak daleko dojadę?
O nic się nie martw – elektryczny ID.3 jest przygotowany do prawie każdej
trasy. Zasięg do 549 km (WLTP)1 i zintegrowany inteligentny manager
ładowania zapewniają optymalną mobilność na najróżniejszych dystansach.

Czy ładowanie jest bardziej skomplikowane
niż tankowanie?
Wręcz przeciwnie – jest prawie tak łatwe jak ładowanie smartfona.
Ładowanie akumulatorów elektrycznych jest dzisiaj szybkie jak nigdy

Czy nie stracę przyjemności z jazdy?

Odkryj elektrycznego ID.3 online:

Jazda ID.3 sprawia ogromną przyjemność. W samochodzie elektrycznym

volkswagen.de/ID3.

już od pierwszego metra poczujesz nową, fascynującą dynamikę i stałe,

Odkryj więcej

doskonałe przyspieszenie.

i nie wymaga uwagi – możesz ładować, gdy śpisz lub pracujesz.
Ilość publicznych punktów ładowania rośnie w szybkim tempie.
W domu możesz zainstalować ID. Charger. Aplikacja We Charge pokaże
ponad 150 tysięcy punktów ładowania w całej Europie2.

Masz więcej pytań, chciałbyś coś wyjaśnić lub otrzymać informacje?
Skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
W zależności od wariantu i wersji zużycie energii elektrycznej: ID.3 Pro Performance: w cyklu mieszanym od 15,4 kWh/100 km do 16,8 kWh/100 km; ID.3 Pro S: w cyklu mieszanym od 15,9 kWh/100 km do 16,5 kWh/100 km.
Zużycie energii elektrycznej i emisja CO2 0 g/km, klasa efektywności: A+ (dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie energii elektrycznej i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły
zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen lub sprawdź na stronie www.volkswagen.pl.
1 Patrz tylna okładka, przypis 3.
2	Aktualna lista punktów ładowania jest zapisana w systemie nawigacji Twojego ID.3.

Do formularza kontaktowego

Elektryczny ID.3 – Odpowiedzi na pytania
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Poznaj motoryzacyjny
świat Volkswagena

Autostadt – podróż przez świat mobilności.
Z ID.3 i całą rodziną Volkswagenów ID. staniesz się
częścią nowej ery mobilności łączącej wizjonerski
design, rewolucyjne wnętrze i doskonałą dynamikę
jazdy z dbałością o środowisko. Zanurz się w tym
nowym świecie mobilności i osobiście odbierz
swój nowy samochód w największym na świecie
centrum przekazywania pojazdów – w Autostadt
w Wolfsburgu, platformie komunikacyjnej koncernu
Volkswagen. Obiekt obejmujący park rozrywki,
wystawę pojazdów i centrum obsługi klientów
odwiedza co roku ponad dwa miliony gości.
Na powierzchni 28 hektarów poznasz wyjątkowy
mikrokosmos i znajdziesz w nim zabytkowe
samochody ze 130 lat historii motoryzacji
w ZeitHaus, pawilony marek koncernu
i KonzernForum, w którym poruszane są
aktualne kwestie związane z mobilnością
i społeczeństwem, na przykład wystawa
„Get ready for ID.” Prezentuje ona aktualnie
ID.3 jako pierwszy przygotowany do pobierania
aktualizacji samochód elektryczny na bazie
modułowej platformy Volkswagena dla pojazdów
elektrycznych. Wystawa pozwala także zapoznać się
z wieloma interesującymi faktami dotyczącymi
elektrycznej mobilności, od technologii przez nowe
modele pojazdów po informacje o ładowaniu
i rozbudowie infrastruktury do ładowania.
Również w pawilonie Volkswagena znajdziesz
wiele ciekawostek związanych z mobilnością
przyszłości. Kto chce spróbować tu i teraz, jak jeździ
się elektrycznym autem, może wyjechać jednym
z elektrycznych modeli z Autostadt na publiczne
drogi. Dla dzieci przygotowaliśmy w Autostadt wiele
rozrywek, między innymi małe elektryczne auta,
a bogata oferta gastronomiczna uprzyjemni pobyt
całej rodzinie. O luksus zadba 5-gwiazdkowy hotel
The Ritz-Carlton, Wolfsburg, którego kucharz Sven
Elverfeld – szef kuchni AQUA – został wyróżniony
przez przewodnik Michelin trzema gwiazdkami.
Aby wizyta stała się niezapomnianym przeżyciem,
na stronie internetowej Autostadt możesz
szczegółowo zaplanować cały dzień. Więcej
szczegółów na autostadt.de/tagesplaner
lub pod bezpłatnym numerem telefonu

0800 – 2 88 67 82 38. Naturalnie wszystkich
niezbędnych informacji udzieli także Partner
Volkswagena.

Gwarantowany serwis. Niezależnie, gdzie jesteś,
możesz skorzystać z oferty serwisowej naszych
Autoryzowanych Serwisów Volkswagena w Polsce.

Szklana Manufaktura w Dreźnie – Center of Future
Mobility. Odbierz swojego ID., tam gdzie powstał
– w Volkswagenie w Saksonii. W Dreźnie w Szklanej
Manufakturze zapoznasz się bliżej z tematami
związanymi z mobilnością przyszłości. W interesujący
i interaktywny sposób przekonasz się, jak dzisiaj
elektryczne auta sprawdzają się w codziennej
eksploatacji i jakie są odpowiedzi Volkswagena
na wyzwania mobilności jutra. Wycieczka
z przewodnikiem po Szklanej Manufakturze
prowadzi bezpośrednio do linii produkcyjnej.
Po uroczystym przekazaniu samochodu Twój osobisty
specjalista od produktu przekaże Ci praktyczne
informacje dotyczące Twojego nowego samochodu
i przedstawi najważniejsze systemy wspomagające
i usługi. Warto również wspomnieć, że ID.3
nie tylko jest produkowany z neutralnym bilansem
CO2¹, lecz również jego przekazanie w Dreźnie
jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem.
O atrakcje kulinarne podczas pobytu zadba
restauracja e-VITRUM. Jej szef Mario Pattis
tworzy tutaj tylko kilka metrów od linii produkcyjnej
świeże sezonowe potrawy z lokalnych produktów.
Jeżeli czas Ci pozwoli, polecamy połączenie odbioru
samochodu w Szklanej Manufakturze ze zwiedzaniem
miasta Drezna z jego licznymi zabytkami i malowniczą
okolicą. Nasze biuro podróży chętnie pomoże
w ułożeniu programu wycieczki. Więcej szczegółów
odnośnie odbioru samochodu oraz naszego
pakietu usług dostępnych jest na stronie
glasernemanufaktur.de i pod numerem telefonu
0351 – 420 44 44. Naturalnie niezbędnych informacji
udzieli także Partner Volkswagena.

Gwarantowana jakość. Volkswagen udziela
2-letniej gwarancji Volkswagena na wszystkie
nowe samochody oraz 3-letniej gwarancji
dla karoserii na wady lakieru i 12-letniej gwarancji
na przerdzewienie. W ramach zakresu zastosowania
gwarancji i na podanych w niej warunkach,
Volkswagen AG udziela nabywcom nowego
elektrycznego samochodu BEV 8-letniej gwarancji
(lub do przebiegu 160 tys. kilometrów, w zależności,
co nastąpi wcześniej), że pojemność użytkowa
baterii netto nie spadnie poniżej 70%.

Volkswagen Driving Experience. Poznaj na trasach
Volkswagen Driving Experience piękne okolice
lub udoskonal swoje umiejętności kierowcy
podczas treningu jazdy. Więcej informacji
o naszym programie dostępnych jest pod
numerem telefonu +49 711 389 500 30 i na stronie
www.volkswagen-driving-experience.com.

Gwarantowana mobilność. Pomoc drogowa,
samochód zastępczy lub nocleg w hotelu.
Jeżeli regularnie przeprowadzasz zalecane
przeglądy i serwisy swojego Volkswagena,
możesz skorzystać z zalet Gwarancji Mobilności
w Europie. Wystarczy zadzwonić pod bezpłatny
numer centrali alarmowej 0 800 61 8 9 8 9.

• przewidywalność kosztów
transparentne i niezmienne w trakcie umowy
wydatki serwisowe umożliwiają precyzyjne
planowanie kosztów w dłuższym okresie
• wygoda
pewność i komfort dzięki bezgotówkowym
przeglądom w Autoryzowanych Serwisach
Volkswagena na terenie całego kraju
• jakość
gwarancja najwyższej jakości obsługi;
dzięki dokumentacji historii napraw pojazdu
samochód zachowuje wyższą wartość rynkową
• ochrona
Wszystko, co daje gwarancja. Dzięki programowi
Volkswagen Safe+, który jest przedłużeniem
ochrony samochodu po upływie 2-letniej gwarancji
Volkswagena. Jeżeli przy zakupie nowego samochodu
zamówisz Pakiet zawierający Volkswagen Safe+,
otrzymasz 100% ochronę przed nieoczekiwanymi
kosztami napraw w wybranym okresie i limicie
kilometrów.
Zakupu Pakietu można dokonać tylko przy zakupie
nowego samochodu.

Volkswagen Financial Services. Chcesz wspierać
zrównoważony rozwój, poznać innowacje oraz
korzyści, jakie przynosi postęp, zdecydowałeś się
zatem świadomie i z przekonaniem na mobilność
elektryczną. Z ID.3 stałeś się częścią ruchu
kształtującego przyszłość. Chcemy Cię wspierać
na tej drodze, oferując dopasowane do ID.3 pakiety
Lease & Care. Dzięki nim Twoja mobilność będzie
zabezpieczona i tak indywidualna, jak Ty. Atrakcyjne
raty leasingowe i usługi serwisowe będą dopasowane
dokładnie do Twoich potrzeb. Wybierz pakiet
S, M lub L i sam zdecyduj, jak ma wyglądać Twoje
zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi kosztami
oraz finansowa elastyczność. Partner Volkswagena
przedstawi Ci indywidualną ofertę.
Pakiety Lease&Care ID.3 to perspektywa spokoju
i najwyższej jakości. Dzięki nim zyskujesz pewność,
że Twój Volkswagen jest w najlepszych rękach
i z góry znasz koszty jego eksploatacji w ramach
wybranego Pakietu. Twoje korzyści:

1	Volkswagen dąży do zminimalizowania lub całkowitego
wyeliminowania emisji CO2, zobowiązując do tego także wszystkich
swoich dostawców części i energii. Emisje CO2 niemożliwe
do wyeliminowania w Volkswagenie lub przez odpowiednie
zobowiązania dostawców, Volkswagen będzie starał się kompensować
przez certyfikowane projekty mające na celu ochronę klimatu.
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Zużycie energii i emisja CO2 zostały określone zgodnie
z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy
wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą
być badane i homologowane zgodnie z procedurą
WLTP określoną w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne
warunki badania i bardziej realistyczne wartości
zużycia energii i emisji CO2 w porównaniu
do stosowanej do tej pory metody NEDC.

1	Przedstawione w tym katalogu folie dekoracyjne mogą – szczególnie przy bezpośrednim
działaniu promieni słonecznych – po trzech latach, a w gorących strefach klimatycznych
po roku, wykazywać oznaki zużycia i starzenia. Jeżeli folia pozostaje na nadwoziu przez
dłuższy czas, mogą wystąpić różnice kolorystyczne między odsłoniętym a zakrytym folią
lakierem nadwozia.

W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy
kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki
Volkswagen.

2	W celu korzystania z usług We Connect musisz posiadać konto Volkswagen ID i zalogować
się w We Connect Start, podając nazwę użytkownika i hasło. Konieczne jest także
zawarcie online oddzielnej umowy z Volkswagen AG na korzystanie z We Connect Start.
Po odbiorze samochodu masz 90 dni na zarejestrowanie swojego samochodu, korzystając
z aplikacji We Connect ID. Po rejestracji możesz korzystać z usług We Connect Start
bezpłatnie przez czas określony w umowie. Korzystanie z usług We Connect Start
następuje przez zintegrowane połączenie internetowe. Związane z nimi koszty transmisji
danych w Europie na obszarach objętych zasięgiem sieci ponosi Volkswagen AG.
Korzystanie z bezpłatnej aplikacji We Connect ID. wymaga smartfona z odpowiednim
systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją transmisji danych
na podstawie oddzielnej umowy z operatorem sieci komórkowych. Dostępność
poszczególnych usług może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne
przez określony czas obowiązywania umowy i mogą podlegać modyfikacjom. Więcej
informacji dostępnych jest na stronie connect.volkswagen-we.com i u Partnerów
Volkswagena. Informacje o taryfach dostępne u operatorów sieci komórkowych.

Autoryzowany Dealer Volkswagena

3	Wartości określone zgodnie ze zharmonizowaną światową procedurą testową
dla samochodów osobowych i lekkich samochodów użytkowych (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP) na stanowisku testowym dla najbardziej
korzystnego dla zasięgu wariantu wyposażenia danego modelu. Rzeczywisty zasięg
wg WLTP może się różnić w zależności od wyposażenia. W rzeczywistości zasięg
praktyczny zależy od stylu jazdy, prędkości, użycia dodatkowych odbiorników energii,
temperatury zewnętrznej, ilości pasażerów/obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ
na poziom zużycia energii i emisji CO2 oraz może
nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji
pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Nasze samochody są wyposażone seryjnie w opony letnie. Informacji udzielają
Autoryzowani Partnerzy Volkswagena.
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje,
opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 § 2 Kodeksu
cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych
wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej
na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne
dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje
w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo
homologacji typu pojazdu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane
z materiałów spełniających wymagania pod względem możliwości odzysku i recyklingu
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji
wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen
sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji zgodnie z wymaganiami
ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(t.j. Dz.U. z 2018 r.,poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo
na stronie: www.volkswagen.pl/pl/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html.

