
Platí od 14.07.2020

*3MJ1S ID.3 1
ST

 Performance upgrade elektrina automatická 150 / 204 408 - 424 km 37 860 € -2 000 € 35 860 €

*3MJ1P elektrina automatická 150 / 204 408 - 424 km 43 550 € -2 000 € 41 550 €

*3MJ1M ID.3 1
ST

 Max Performance upgrade elektrina automatická 150 / 204 408 - 424 km 49 230 € -3 000 € 46 230 €

Obj. kód

E11*

Cenník limitovanej edície Volkswagen ID.3 1
ST

ID.3 1
ST Palivo Prevodovka

Cenníková 

cena 

Uvádzací 

Bonus
Akciová cena 

Výkon

kW/k
Dojazd WLTP

We Charge -  jeden rok bezplatného nabíjania do 2 000 kWh alebo 600 € cez sieť nabíjačiek We Charge

Operatívny leasing - Lease&Care

Uvádzací bonus 2.000 € alebo 3.000 € z cenníkovej ceny platí na nové zákaznícke objednávky zo skladu iba pre priameho spotrebiteľa v počte jedného vozidla na jednu fyzickú alebo 

právnickú osobu v jednom kalendárnom roku. Ponuka platí do 30.09.2020 alebo do vypredania zásob. Ceny skladových vozidiel sa môžu líšit v závislosti od ich príplatkovej výbavy.

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.
Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.

Paket S

Paket M - naviac k S

Paket L - naviac k M

Uvedené ceny sú kalkulované na dobu prenájmu 36 mesiacov a nájazd 20.000km za rok.

689 € / mesiac

 719 € / mesiac

779 € / mesiac

809 € / mesiac

839 € / mesiac

ID.3 1
ST 

Plus
 
 Performance upgrade

Možnosť využitia štátnej dotácie vo výške 8.000 € na nákup elektromobilu

ID.3 1
ST

 MaxID.3 1
ST

 Plus

919 € / mesiac

949 € / mesiac
- Sezónne pneumatiky, prezutie a

  uskladnenie pneumatík

ID.3 1
ST

659 € / mesiac 889 € / mesiac

- Všetky výrobcom predpísané

    základné prehliadky a kontroly  

   (kontrola kábla, brzdová

    kvapalina, filtre)

- Poistenie

- Registračný poplatok

- Výmena stieračov

- Výmena brzdových platničiek a

   kotúčov

- Doplnenie chladiva do 

   klimatizácie



Platí od 14.07.2020

Elektro 4+1 reproduktorov vpredu (4 v predných dverách a 1 centrálny)

Vysokonapäťový Lithium-Ionový akumulátor s kapacitou 58kWh (netto, menovitá kapacita) 2x USB-C vpredu

Palubná nabíjačka 11kW (AC striedavý prúd 3-fázy 16A, 400V) Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch)

CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom 100kW App-Connect vrátane Wireless App-Connect pre Apple CarPlay - pripojenie telefónu cez 

Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu  MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo CarPlay (Apple) v závislosti na 

  cez prípojku na vozidle "Type 2" (zásuvka 11kW , 400V, 16A)  operačnom systéme a verzii telefónu

Záruka na výkonnostnú batériu je 8 rokov alebo nájazd 160.000km podľa toho čo nastane skôr Digitálny palubný displej s voličom smeru jazdy pred volantom

 pri poklese pod 70% využiteľnej kapacity Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile, bluetooth Audio

We Charge -  Jeden rok bezplatného nabíjania do 2 000 kWh alebo 600 € cez We Charge We Connect Plus (3 roky)

Bezpečnosť Komfort
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, Parkovacie senzory vpredu a vzadu
 hlavové airbagy vpredu a vzadu Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou funkciou prispôsobenia rýchlosti profilu vozovky a
Airbag medzi vodičom a spolujazdcom  rýchlostným obmedzeniam 
Car2X - online komunikácia medzi vozidlami, informácie o kritických situáciách na trase Automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic
ESC elektronický stabilizačný systém Keyless Start - štartovacie tlačidlo pod volantom
ASR protipreklzový systém Bezkľúčový prístup do vozidla Keyless Advanced
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu      
Multikolízna brzda Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá na vodičovej strane asferické
Front Assist a City Brake  - systém na sledovanie diania pred vozidlom a Determálne sklá na všetkých oknách

 systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze

Pedestrian and Cyclist Recognition - asistent rozpoznávania kolízie s chodcom a cyklistom s Interiér

 funkciou núdzového brzdenia Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant so znakom 1ST

Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Proaktívny bezpečnostný systém Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Predné hlavové opierky, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu   Vyhrievané predné sedadlá
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách Vyhrievané ostrekovače čelného skla
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách a sedadle Poťah sedadiel látka "Fragment"
 spolujazdca vpredu s dodatočným istením Toptether Dekoratívne obklady Cross Hatch na prístrojovej doske a na obložení dverí
Systém rozpoznania únavy vodiča Ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 10 farieb 
Emergency call service - tiesňové volanie Lakťové opierky rúk na vtútorných stranách predných sedadiel, samostatne výškovo nastaviteľné

Centrálna konzola vpredu s otvoreným priestorom na dva poháre, odkladací priestor na telefón

Technika Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti na rýchlosti Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách 
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu  vodiča, na 1,5l fľaše na strane spolujazdca
Imobilizér Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné v pomere 40:60
Nastavenie jazdného profilu Pedále z nerez ocele so symbolom Play a Pause

Podlahové koberčeky vpredu a vzadu

Osvetlenie Upevňovacie oká a závesné háčiky v batožinovom priestore

LED predné stretávacie a diaľkové svetlomety, LED denné svetlá 12V zásuvka v batožinovom priestore

Light Assist - regulácia diaľkových svetiel

LED zadné svetlá Exteriér
LED osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom Spätné zrkadlá, kľučky dverí a nárazníky vo farbe karosérie

Dažďový senzor Označenie 1ST na blatníkoch vpredu

Dvojité lakovanie s čiernou strechou a špeciálnym polepom na C-stĺpiku

Infotainment Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 East Derry čierne a spredu leštené, pneumatiky 215/55 R18
Navigačný systém Discover Pro, 10" farebný dotykový displej v čiernej farbe Tire Mobility Set a kompresor, výstražný trojuhoľník
Rozpoznávanie dopravných značiek
Digitálny rádiopríjem DAB+

Osvetlenie Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
Matrix LED adaptívne predné svetlomty s výkonom 750lm 

Dynamic Light Assist - dynamická regulácia diaľkových svetiel Interiér
LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami Poťah sedadiel látka "Flow"
Osvetlená lišta medzi prednými svetlometmi Ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 30 farieb 
Podsvietené vonkajšie kľučky na všetkých dverách Centrálna stredová konzola s farebne podsvieteným priestorom uzatvárateľným roletkou, 
Osvetlenie okolia s funkciou Welcome light z vonkajších spätných zrkadiel  dva držiaky na poháre s rozdeľovačom na viac priestorov

Časti výplne dverí v umelej koži

Infotainment Lakťová opierka na zadných sedadlách v strede s držiakom na dva poháre a otvorom 
Cúvacia kamera Rear Assist  na prepravu dlhých predmetov
2x USB-C nabíjacie konektory vzadu

Exteriér

Komfort Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx19 Andoya čierne a spredu leštené, pneumatiky 215/50 R19
Sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá, na strane spolujazdca s priklopením pri cúvaní Strešné lišty a zadný stĺpik strieborný s nálepkami v šedej Tech metalíze
Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla

Bezpečnosť Komfort
Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu, senzor mŕtveho uhla a monitoring okolia Panoramatická presklenná strecha
 pri cúvaní
Traffic Jam Assist - asistent jazdy v dopravnej zápche Interiér
Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách ergoActive sedadlá vpredu, elektricky nastaviteľná bederná opierka

Masážna funkcia na predných sedadlách

Infotainment Elektricky nastaviteľné predné sedadlá

Head-up displej s rozšírenou realitou Exteriér
Sound system 6+1, 6 reproduktorov vpredu a vzadu a 1 centrálny na palubnej doske Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx20 Sanya čierne a spredu leštené, pneumatiky 215/45 R20
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort s bezdrôtovým nabíjaním pre vybrané 
 telefóny, hands free profile, Bluetooth Audio

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.

Cenník limitovanej edície Volkswagen ID.3 1
ST

Sériová výbava ID.3 1
ST 

Max (rozdiel oproti ID.3 1
ST

Plus)

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Sériová výbava ID.3 1
ST 

Plus (rozdiel oproti ID.3 1
ST

)

Sériová výbava ID.3 1
ST



Cenník doplnkovej výbavy a farieb limitovanej edície Volkswagen ID.3 1ST Platí od 14.07.2020

EV3 170

- S

EA2 150

EA3 190

EB4 230

EA5 340

EA6 390

EA8 610

EA9 670

C2A1 0

2YA1 590

5VA1 590

0ZA1 590

poťahy sedadiel obj. kód poťahy sedadiel / prístrojovka (vrch, spodok) / podlaha / strop / výplne dvier

séria pre ID.3 1 ST

Poťah sedadiel látka Flow XF šedá platinum / šedá dusty dark a čierny volant, šedá  / čierny / čierna / šedá dusty dark

séria pre ID.3 1 ST Plus

Poťah sedadiel látka Flow XV šedá platinum / šedá dusty dark a čierny volant, šedá / čierna / čierna / šedá dusty dark

XF šedá platinum / biela electric a biely volant, šedá / čierna / čierna / šedá dusty dark

XZ šedá platinum / oranžová safreno a biely volant, šedá  / čierna / čierna / šedá dusty dark

séria pre ID.3 1 ST Max

Poťah sedadiel látka Flow XF šedá platinum / biela electric a biely volant, šedá / čierna / čierna / šedá dusty dark

   označenie farby

Základné laky - Uni

šedá moonstone / čierna strecha C2A1 XF XV XZ

Metalizované laky

biela glacier / čierna strecha 2YA1 XF XV XZ

strieborná mangan / čierna strecha 5VA1 XF XV XZ

tyrkysová makena / čierna strecha 0ZA1 XF XV

Výkon nabíjania AC

9:30 h

6:15 h

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

Polomer otáčania cca 10.200 mm , (1) Dĺžka, sedadlá sklopené, (2) Dĺžka, sedadlá nesklopené, (3) Vnútorná šírka 1. rad sedadiel, (4) Vnútorná šírka, 2. rad sedadiel

Max. rýchlosť

Litium-Ionová

58 kWh

408 - 424 km

300 - 420 km

14,5 kWh/100km

0 g/km

7,3 km/h, s

160 km/h

Čas nabíjania DC 100kW 80%

Čas na nabitie 100km úseku pri DC 100kW

Akcelerácia 0-100km/h

Kombinovaná spotreba

Volkswagen ID.3 1ST

Kombinácie farieb

Veľkosť batožinového priestoru

Veľkosť batožinového priestoru pri sklopení 
operadiel

Rozmery  ID.3 1ST 

INTERIÉR

LAKY KAROSÉRIE

obj.kód

385 l

1.267 l

šedá moonstone / čierna strecha

biela glacier metalíza / čierna strecha

strieborná mangan metalíza / čierna strecha

0:35 h

0:08 h

Vybrané technické parametre ID.3 1ST 

Typ batérie

Kapacita batéria (Netto)

Dojazd (nepotvrdený)

Dojazd špecifické pre zákazníka

Čas nabíjania AC 7,2kW 100%

Čas nabíjania AC 11kW 100%

Výkon nabíjania DC

11 kW

100 kW

Kombinované emisie CO2

ID.3 1STObj.   kód Popis

tyrkysová makena metalíza / čierna strecha

e-komponenty

Predĺžená záruka Volkswagen

Laky

Záruka na výkonnostnú batériu je 8 rokov alebo nájazd 160.000km podľa toho čo nastane skôr pri poklese pod 70% využiteľnej kapacity 

Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku a vozidlom (SCHUKO domáca zásuvka a TYP2 konektor, 230V, 10A, do 3kW, 1 
fáza) doba nabíjania podľa veľkosti batérie

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000km

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000km

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000km

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000km

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000km

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000km

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000km


