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03Popolnoma električni ID.3 – Vsebina

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: 
komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).
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05Popolnoma električni ID.3 – Na poti do ničelnih emisij

Na poti do 
ničelnih emisij
Volkswagen je izbral novo pot. Pot v smeri trajnostne mobilnosti, ki se začenja zdaj: ID. pomeni  

začetek serijske proizvodnje naše prve popolnoma električne družine vozil. Z njo želimo vsem  

omogočiti učinkovito in okolju prijazno vožnjo brez lokalnih emisij. Že od prvega trenutka naprej.  

S popolnoma električnim ID.3 smo želeli uresničiti cilj, da bi izdelali prva vozila Volkswagen v  

zgodovini, ki jih bodo kupci v roke dobili z nevtralno1 bilanco CO₂. Z našimi raznolikimi ponudbami  

za polnjenje z ekološko pridobljeno elektriko vam bomo poleg tega pomagali, da bo vožnja z  

nevtralno1 bilanco CO₂ mogoča celotno življenjsko dobo vašega ID.3.

Dobrodošli v dobi električnih vozil za vse.

NOW YOU CAN

Pridružite se nam na naši poti do ničelnih emisij.

1  Emisije CO₂ preprečujejo in zmanjšujejo – kolikor je to mogoče – že neposredno pri Volkswagnu. Prav tako so k preprečevanju in zmanjševanju emisij obvezani tudi poddobavitelji. Tiste emisije CO₂,  
ki jih pri Volkswagnu in z ustreznimi zavezami v oskrbovalni verigi ni mogoče preprečiti in zmanjšati, pa v enakem obsegu kompenzirajo s certificiranimi podnebnovarstvenimi projekti.

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; 
ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0 
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).
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Vaš novi 
spremljevalec

01 Ob odpiranju voznikovih in sovoznikovih vrat vas 
pozdravi svetlobna grafika, ki se projicira na tla pred 
predelom vstopanja. DO

ID.3 ustvarja novo vez med voznikom in vozilom. Že pred začetkom vožnje. 

Ko se od spredaj približate svojemu ID.3, se njegovi matrični LED-žarometi 

IQ.LIGHT v kombinaciji s sistemom Keyless Access odprejo kot oči (oboje 

na voljo kot dodatna oprema). V notranjosti vas pozdravita ID.Light in nov 

sogovornik.

02 Dobrodošli! Ko sedete za volan, vas vaš ID.3 
pozdravi s prikazom na začetnem zaslonu in je  
takoj pripravljen na vožnjo. S

Popolnoma električni ID.3
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09Popolnoma električni ID.3

03 Z ambientno osvetlitvijo lahko pod menijsko  
točko »Moods« vključite pritajeno osvetlitev arma-
turne plošče in vrat. Serijsko je na voljo deset, opci-
jsko pa celo do 30 barv, s katerimi lahko pričarate  
najrazličnejša vzdušja. S

04 Nova zasnova infotainment sistemov:  
ve lik zaslon na dotik – njegova diagonala meri kar 
25,4 cm (10 palcev) – na videz prosto lebdi na sredini 
futuristične armaturne plošče in je zlahka dosegljiv 
tako za voznika kot tudi za sovoznika. S

Hello 
ID.

Končno nekdo, ki vam zares prisluhne. Upravljanje z naravnimi glasovnimi ukazi omogoča, da  

lahko veliko opravite z besedami: ko izgovorite »Hello ID.«, vam vaš ID.3 z ID.Light na armaturni  

plošči ponazori, da vas posluša oz. da posluša vašega sovoznika. Navigacija, klimatska naprava,  

telefoniranje ali predvajanje najljubše glasbe – ID.3 vam pomaga pri upravljanju, ne da bi morali  

pritisniti en sam gumb.
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02 Poudarjajo futuristično podobo modela ID.3:  
matrični LED-žarometi IQ.LIGHT in dodatna svetlo-
bna linija, ki se spredaj z leve in desne strani steka 
proti logotipu. In še en magnet za oči: 20-palčna  
aluminijasta platišča Sanya. DO

11Popolnoma električni ID.3 – Oblikovna zasnova

Že sama zunanjost razkriva, da vozite električno vozilo. ID.3 namreč nove poti ubira tudi s svojo  

podobo: zasnova, ki temelji na popolnoma električni platformi, je omogočila edinstven in samosvoj  

dizajn z izrazito športnim predznakom. Posebnost modela ID.3 je zelo dolga medosna razdalja s  

kratkima previsoma in velikimi platišči (najmanj 18 palcev). Značilni detajli oblikovne zasnove, kot so  

okrasni elementi na sprednjem delu vozila, zadnji usmernik zraka in aerodinamično oblikovana  

karoserija, poleg tega poudarjajo optimalno aerodinamiko električnega modela.

Nove 
oblike

01 Vedno in povsod pritegnejo pozornost: del pake ta 
v srebrni barvi Exterieur Style Silver so folije s šest-
kotniki, ki krasijo C-stebrička. Novo oblikovane ozke 
zadnje luči s stranskega dela dinamično prehajajo  
v zadek vozila.1 DO

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).
 

1  Glej hrbtno stran tiskovine, opomba 1.

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO
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Večja 
notranjost 
Nekatere prednosti električnega avtomobila opazimo šele, ko se 

namesti mo na enem od sedežev. Notranjost ID.3 je bistveno  

prosto rnejša, kot se zdi na prvi pogled. Zasluga za to gre popolnoma  

električni platformi z veliko baterijo, ki je vgrajena v dnu vozila in  

omogoča kar največji doseg. Tako boste imeli kompakten avto s  

prostornostjo, ki je značilna za vozila srednjega razreda, in obračalnim 

krogom, kot ga imajo mali avtomobili. Motor je vgrajen neposredno  

na zadnji premi, a prosto rnina prtljažnika zaradi tega ni nič manjša.  

Je pa s tem sprednjima kolesoma zagotovljen maksimalen prostor za  

obračanje, kar je ključ do odlične okretnosti vozila.

Popolnoma električni ID.3 – Oblikovna zasnova

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).
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15Popolnoma električni ID.3 – Asistenčni sistemi in tehnologija obogatene resničnosti

Nov način  
vožnje
Vožnja z vašim novim električnim avtomobilom ne bo le bolj dinamična, temveč predvsem  

bolj sproščena in digitalna. Armaturna plošča s svojo zasnovo omogoča optimalno upravljanje. 

Razporeditev prikazov v ID.3 sledi jasnemu cilju: skoraj vsi podatki, ki jih voznik potrebuje za 

vožnjo in navigacijo, so v vse večjem obsegu prikazani na vetrobranskem steklu. Pri tem novi 

opcijski projicirni sistem s tehnologijo obogatene resničnosti lahko na primer navigacijske napotke 

na vetrobransko steklo projicira tako, da ima voznik občutek, kot da so neposredno na cesti.1

02 Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist lahko 
od hitrosti 60 km/h naprej prepozna, da bo ID.3  
ne namerno zapeljal s svojega voznega pasu. V tem  
primeru lahko s korekturnim posegom v krmiljenje 
usme ri voznikovo pozornost nazaj na dogajanje v 
prometu.2 S

01 ID.3 poenostavlja vožnjo tudi z inteligentnimi  
asistenčnimi sistemi. Upravljanje pri tem poteka 
intuitivno z glasovnimi ukazi in dotikom, brez kla si-
čnih tipk. Tudi prestavna ročica za speljevanje in  
parkiranje je zasnovana popolnoma na novo in je  
sedaj vgrajena na volanu, kjer je optimalno dosegljiva,  
poleg tega pa je tako v sredinski konzoli na voljo več 
prostora. Vanj je med drugim umeščen velik zaslon 
infotainment sistema, ki ga vsi potniki lahko upora-
bljajo za predvajanje glasbe, digitalne storitve in še 
veliko več. Užitek in dobro počutje tako nista zagoto-
vljena le vozniku. DO

03 Travel Assist ob pritisku na tipko poskrbi za vozno 
udobje na najvišji ravni, saj vam pomaga v monoto nih 
in utrudljivih voznih situacijah. Še posebej na avtocestah 
in dobro vzdrževanih regionalnih cestah lahko sistem 
Travel Assist namesto vas ohranja smer na voznem 
pasu in hitrost ter pri tem upošteva razdaljo do spredaj 
vozečih vozil. Poleg tega boste z njim lahko ostali 
sproščeni tudi v zastojih in počasnih kolonah.2 DO  

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1 Oddaljeni prikaz projicirnega sistema s tehnologijo obogatene resničnosti bo na voljo pozneje.
2  V okviru sistemskih omejitev. Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema.  

Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti za preudarno upravljanje vozila.

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.

Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO



17Popolnoma električni ID.3 – Dosegi in zmogljivost

Nove 
razsežnosti
Vsakogar, ki razmišlja o električni mobilnosti, zagotovo zanima 

tudi doseg. Pri ID.3 so morebitni pomisleki povsem odveč,  

saj njegovi dosegi ustrezajo 80 % realnih voznih profilov in  

vremenskih razmer v Evropi ter pri modelih v izvedbi ID.3 Pro 

Performance znašajo med 300 km1 in 420 km1. Pri modelih v  

izvedbi ID.3 Pro S lahko doseg meri celo med 390 km1 in 550 km1.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: 
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb.  
14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1  Doseg po meri kupcev. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, 
zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije. Kot orientacija za posamezno vozilo služi navedeni razpon  
dosega, ki ga bo predvidoma v letnem povprečju doseglo 80 % naših strank. Spodnja meja navedenega razpona zajema tudi vožnje 
pri zmernih hitrostih na avtocestah in vožnje pri nizkih zunanjih temperaturah v zimskem času.

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.
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Dinamika  
s trajnostnim pristopom
Okolju prijazna vožnja še nikoli ni vzbujala tako dobrega občutka. Popolnoma  

električna mobilnost v ID.3 namreč pomeni tudi zmogljiv pogonski sklop s pogonom 

na zadnja kolesa in neposrednim pospeševanjem brez prestavljanja in prekinitev  

v prenosu pogonske moči motorja. To zagotavlja užitek v vožnji že od prvega metra – 

in sicer brez slabe vesti.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi. Popolnoma električni ID.3 – Dosegi in zmogljivost
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Odločitev je vaša:  
Pro Performance ali Pro S

ID.3 Pro Performance
100 % električen in popolnoma prilagodljiv 

 

– Doseg: do 426 km (WLTP)1 

–  Pospešek: 7,3 s (0–100 km/h)

–  Čas polnjenja: izmenični tok3, moč 11 kW, 

0 %–100 %: 6 h 15 min/enosmerni tok3,  

moč 100 kW, 5 %–80 %: 35 min

–  Poraba električne energije po kriterijih NEVC  

v kWh/100 km: komb. 15,4–14,5;  

emisija CO₂ v g/km: 02

– Neto kapaciteta baterije: 58 kWh

– Ogrevanje/hlajenje baterije

– Moč: 150 kW

– Najvišja hitrost: 160 km/h

ID.3 Pro S
Doseg do 549 km1

– Doseg: do 549 km (WLTP)1

– Pospešek: 7,9 s (0–100 km/h)

–  Čas polnjenja: izmenični tok3, moč 11 kW, 

0 %–100 %: 7 h 30 min/enosmerni tok3, moč 125 kW 

5 %–80 %: 38 min

–  Poraba električne energije po kriterijih NEVC  

v kWh/100 km: komb. 14,1–13,5;  

emisija CO₂ v g/km: 02

– Neto kapaciteta baterije: 77 kWh

– Ogrevanje/hlajenje baterije

– Moč: 150 kW

– Najvišja hitrost: 160 km/h

Vprašanje ni, ali je ID.3 pravi za vas, temveč kateri ID.3 je pravi 

za vas. Izbirate lahko med izvedbama Pro Performance in Pro S,  

ki se razlikujeta glede na doseg in pospešek. Pri tem že izvedba 

Pro Performance omogoča izrazito prilagodljivo mobilnost po 

meri uporabnika in je primerna za vse, ki se vozijo na daljših  

relacijah. V ID.3 Pro S lahko prevozite celo do 549 km (WLTP)1  

z enim polnjenjem. Obe izvedbi sta opremljeni s tehnologijo  

hitrega polnjenja, ki omogoča, da baterijo napolnite v kratkem 

času. Naj bodo torej vaši načrti takšni ali drugačni – s pravo  

izvedbo modela ID.3 jih boste zlahka uresničili.

Popolnoma električni ID.3 – Dosegi in zmogljivost

1  Doseg, ki je bil v skladu z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure, WLTP) izmerjen na preizkusnih valjih s tisto opremsko izvedbo posameznega modela, ki omogoča najugodnejši doseg. 
Dejanske vrednosti dosega po kriterijih WLTP lahko odstopajo glede na opremo. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina  
vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije.

2  Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. 
3  V osnovi ločimo dve vrsti polnjenja: pri polnjenju z izmeničnim tokom usmernik, ki je vgrajen v vozilu, pretvarja tok iz javnega omrežja 

z izmeničnim tokom v potrebni enosmerni tok. Pri polnjenju z enosmernim tokom se izmenični tok pretvarja v enosmerni tok zunaj 
vozila – npr. v polnilni postaji. Prednost tega je, da je pri polnjenju mogoča večja moč in postopek polnjenja se avtomatsko skrajša.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: 
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb.  
14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 02
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23Popolnoma električni ID.3 – Platišča, barve lakov in izvedbe notranjosti

Platišča, barve lakov in izvedbe notranjosti

01 18-palčna jeklena platišča S

02 18-palčna jeklena platišča Exterieur Style DO

03 18-palčna aluminijasta platišča East Derry DO

04 19-palčna aluminijasta platišča Andoya DO

05 19-palčna aluminijasta platišča Andoya Penny Copper DO

06 20-palčna aluminijasta platišča Sanya DO

07 Ledeniško bela, univerzalni lak 2Y DO  
08 Manganovo siva, kovinski lak 5V DO

09 Oprano modra, kovinski lak 5Y DO

10 Makensko turkizna, kovinski lak 0Z DO

11 Luskasto srebrna, kovinski lak 1T DO

12 Adularno siva, univerzalni lak C2 S

A Paket Exterieur Style Silver DO

B Paket Exterieur Style Penny Copper DO

Vse izvedbe modela ID.3 imajo streho serijsko lakirano v črni barvi.
Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; 
ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).  
Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO
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Izvedbe notranjosti

13 Oblazinjenje v odtenku soul/črna S

14 Dekorativni elementi v temno sivi barvi DO

15  Sedeži Style Plus s tkanino Flow in mikrovelurjem 
ArtVelours DO

16  Sedeži s tkanino Fragment S

17 Oblazinjenje v odtenku soul/črna S

18 Dekorativni elementi v platinasto sivi barvi S

19  Sedeži Style Plus s tkanino Flow in mikrovelurjem ArtVelours DO

20 Oblazinjenje v odtenku soul/črna S

21 Dekorativni elementi v žafranovo oranžni barvi DO

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).  
Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO Popolnoma električni ID.3 – Platišča, barve lakov in izvedbe notranjosti
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Enostavno 
povezan
Aplikacija We Connect ID.1 vam omogoča popoln pregled nad vašim ID.3. Z njo lahko infor-

macije o statusu vozila – npr. stanje napolnjenosti baterije, doseg ali preostali čas polnjenja 

– kadarkoli prikličete na svojem pametnem telefonu. Z aplikacijo We Connect ID. lahko  

poleg tega upravljate vozilo na daljavo. Tako v notranjosti svojega ID.3 lahko vzpostavite 

želeno temperaturo že pred začetkom vožnje. Povezani ostanete tudi med vožnjo: storitve 

iz paketa We Connect Start1 vas v realnem času obveščajo o prometni situaciji in polnilnih 

postajah, vključno z informacijami o razpoložljivosti, cenah in odpiralnih časih. Bodite torej 

tudi na poti vedno na tekočem.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1  Glej hrbtno stran tiskovine, opomba 2.

Slike lahko odstopajo.

Popolnoma električni ID.3 – Možnosti polnjenja



29Popolnoma električni ID.3 – Možnosti polnjenja

We Charge je storitev, ki znatno poenostavlja polnjenje.  

Volkswagen je pripravil rešitev, ki je enostavna, celovita in  

popolnoma integrirana: doma lahko baterijo polnite na svoji  

domači polnilni postaji ID. Charger, na voljo pa vam je tudi 

150.000 polnilnih točk1 širom po Evropi. Aplikacija We Connect ID.2 

vam pri tem omogoča, da na enostaven način najdete polnilne 

postaje in transparentno upravljate vsa polnjenja. Poleg tega 

tudi obračunavanje poteka kar se da preprosto.

Enostavno  
polnjenje

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: 
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb.  
14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1  Aktualen pregled polnilnih točk je na voljo v navigacijskem sistemu vašega ID.3.
2 Glej hrbtno stran tiskovine, opomba 2.
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Polnjenje  
doma
MOON je ponudnik rešitev za oskrbo in polnjenje z električno energijo ter vaš zanesljivi  

partner pri zagotavljanju stenskih polnilnih postaj ID. Charger. Z njim so prednosti  

energetskega preobrata dostopne enostavno in brez truda. Znamka MOON voznikom elek-

tričnih vozil in skrbnikom voznih parkov z električnimi vozili ponuja celovito ponudbo za  

polnjenje električnih vozil. Zagotovite si individualno konfigurirano rešitev polnjenja za svoj 

dom. Izbirate lahko med tremi izvedbami stenske polnilne postaje ID. Charger. Izkoristite 

celovito storitev namestitve za popolno brezskrbnost, ki vključuje vse, od svetovanja,  

predhodnega preverjanja pa do montaže ter podpore pri vlaganju dokumentov za pridobitev 

subvencije.

ID. Charger
– Enostavno polnjenje

ID. Charger Connect
Poleg oz. za razliko od polnilne postaje ID. Charger:  

–  Pametno polnjenje, vklj. z internetno povezavo in  

upravljanjem polnjenj na daljavo

– RFID avtentifikacija

–  Opcijsko z modulom LTE/4G z neomejenim prenosom podatkov

ID. Charger Pro 
Poleg oz. za razliko od polnilne postaje ID. Charger Connect:

–  Dodatno z merjenjem količine prenesene energije v skladu z 

Direktivo o merilnih instrumentih, npr. za voznike službenih vozil

–  Serijsko z modulom LTE/4G z neomejenim prenosom podatkov

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: 
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb.  
14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije). Popolnoma električni ID.3 – Možnosti polnjenja
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33Popolnoma električni ID.3 – Servis in dopolnilna oprema

Volkswagnov
servis

Izbrani partner znamke Volkswagen vam nudi kompetentno pomoč – tako pri menjavi 

pnevmatik kot na primer pri servisnem pregledu. Pri tem velja izpostaviti naslednje:  

servisni intervali za ID.3 namesto enega leta, kot je to sicer običajno, znašajo dve leti.  

In to brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Če nas boste v dolgem obdobju dveh let  

pogrešali, vas vabimo, da nas obiščete tudi že prej ter se dogovorite za katero od storitev, 

povezanih s pnevmatikami, ali se pozanimate o vseh novostih serije ID.

Originalne Volkswagnove pnevmatike z oznako + smo razvili in izpopolnili 

v sodelovanju z vodilnimi proizvajalci pnevmatik. Bodite pozorni na simbol + 

in si zagotovite dodatno mero naslednjih prednosti: 

– kakovost

– udobje

– zmogljivost

– optimizacija dosega

Se želite naročiti na servis, 

imate kakšno željo ali potrebujete 

več informacij? Potem že sedaj  

kontaktirajte trgovca znamke  

Volkswagen v svoji bližini.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

01 Originalne Volkswagnove pnevmatike z oznako + 
so kot letne in zimske pnevmatike na voljo pri partne-
rjih znamke Volkswagen. S

Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO

https://www.volkswagen.si/iskanje-trgovca
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Vaš individualni  
ID.3

Vaš ID.3 ponuja nešteto možnosti. Naročite originalno dopolnilno opremo  

Volkswagen in odkritje polni potencial svojega ID.3. Na naslednjih straneh je na  

voljo strnjen pregled naše ponudbe. Celotna ponudba dopolnilne opreme je  

predstavljena v katalogu dopolnilne opreme, ki je na voljo pri partnerjih znamke 

Volkswagen.

01 Nosilec za kolesa Premium omogoča enostaven 
prevoz dveh običajnih ali električnih koles. Aluminijasta 
platišča Loen so optimalno usklajena z dizajnom ID.3, 
zaradi robustne zasnove pa so odlično kos tudi zimskih 
razmeram.1 DO

04 Prilagodljiva in premišljena: priprava za nosilec za 
kolesa z možnostjo naknadne vgradnje vam omogoča, 
da s sabo na pot vedno vzamete do dve običajni ali 
električni kolesi, ki ju namestite na ustrezni nosilec 
(nosilec prejmete skupaj s po meri izdelano torbo za 
shranjevanje)1. Poleg tega črna ali prozorna zaščita  
za spodnji rob prtljažnika skupaj s prtljažno podlogo  
poskrbi za to, da pri natovarjanju in raztovarjanju ali 
sedenju ne nastanejo praske ali udrtine. DO

03 Zaščitna letev s kromiranim videzom ščiti lak na 
zadku pred praskami. DO

02 Za športno-elegantne detajle poskrbita ohišji  
zunanjih ogledal v črni ali karbonski izvedbi. DO

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1 Na voljo za izvedbo opreme ID.3 Pro Performance, obremenitev priprave za vlečno kljuko: 55 kg.

Slike lahko odstopajo od stanja ob dobavi.

Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO Popolnoma električni ID.3 – Servis in dopolnilna oprema
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05 Garnitura predpražnikov v dizajnu ID.3 predsta-
vlja učinkovito zaščito za talne obloge vozila. Piko na  
i prostoru za noge dajejo svetleče kapice pedalov v  
videzu legiranega jekla in folije na vratnih pragovih, 
ki so na voljo v črni, srebrni ali prozorni izvedbi. DO

A  Vsevremenski predpražniki DO  
Enako prilagodljivi kot vaš ID.3: vsevremenski 
predpražniki se optimalno prilegajo in kljubujejo 
vsakemu vremenu.

B  Tekstilni predpražniki Premium DO  
Tekstilni predpražniki Premium z logotipom ID.3 
in matirano črno barvo poudarjajo sodobni videz 
vašega ID.3.

06 Obojestranska zaščitna podloga za prtlja  žnik 
združuje funkcionalnost, zaščito, udobje in kakovost.
DO

07 Z dodatnim polnilnim kablom lahko baterijo vozila 
polnite na povsem običajnih, tehnično brezhibnih in 
strokovno vgrajenih električnih vtičnicah. Kot pri pol-
nje nju pametnega telefona električni polnilni kabel iz 
Volkswagnove ponudbe originalne dopolnilne opreme 

preprosto priključite na električno vtičnico, polnilni vtič 
na drugem koncu kabla pa na polnilno vtičnico vozila. 
Prtljažna podloga ščiti dno prtljažnega pro stora pred 
obrabo in umazanijo. DO

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5;  
emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).  
Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO Popolnoma električni ID.3 – Servis in dopolnilna oprema
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Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance:  
komb. 15,4–14,5; ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).  
Serijska oprema ID.3 S Dodatna oprema ID.3 DO

Želite naročiti dopolnilno opremo za svoj ID.3, 

imate dodatna vprašanja ali potre bujete nasvet? 

Potem že sedaj kontaktirajte trgovca znamke 

Volkswagen v svoji bližini.

08 Za prevoz celotne družine lahko izbirate med  
ra zličnimi modeli otroških sedežev in ustreznimi 
zašči tnimi podlogami za avtomobilski sedež.  
Senčniki zagotavljajo dodatno mero udobja tako  
malim kot tudi velikim sopotnikom v zadnjem delu 
potniškega prostora. DO

11 Modularni potovalni in komfortni sistem omogoča, 
da potniki na zadnjih sedežih udobno uživajo v razve-
drilu: nosilci za tablične računalnike z univerzalnimi 
nastavki in adapterji so odlično prilagojeni za vse vrste 
prenosnih naprav. DO

10 Vaš ID.3 je lahko opremljen tudi s termohladilnim 
zabojem za pijače in prigrizke. DO

09 V sredinski konzoli lahko svoj pametni telefon 
polnite z visokokakovostnim kablom. DO

Popolnoma električni ID.3 – Servis in dopolnilna oprema

https://www.volkswagen.si/iskanje-trgovca


41Popolnoma električni ID.3 – Še kakšno vprašanje?

Mar užitek v vožnji sčasoma  
ne zbledi? 
Vožnja z ID.3 prinaša izjemno veliko užitka. Za volanom popolnoma  

električnega avtomobila boste doživeli novo, vznemirljivo dinamiko in  

pospešek brez prekinitev že od prvega metra.

Kako daleč se lahko pripeljem?
Enostavno se podajte na pot: popolnoma električni ID.3 je zasnovan za 

skorajda vse relacije. Doseg do 549 km (WLTP)1 in Volkswagnovo inteligentno 

upravljanje polnjenja zagotavljata maksimalno prilagodljivost in mobilnost 

za najrazličnejše razdalje.

Ali lahko enostavno sedem za volan in se odpeljem?
ID.3 deluje izredno intuitivno. Zbudi se, ko se mu približate, in je pripravljen 

za delovanje, ko odprete avtomobilska vrata. Ste pripeti? Izbirno ročico 

obrnite v smeri vožnje v položaj D, pritisnite pedal »play« in se odpeljite.

Je polnjenje z elektriko bolj zapleteno od točenja goriva? 
Ravno nasprotno. Skorajda tako enostavno, kot bi polnili pametni telefon. 

Polnjenje električnih avtomobilov danes poteka hitreje kot kdajkoli doslej in 

tudi mimogrede – medtem ko spite ali delate. Število javnih polnilnih točk se 

bliskovito povečuje. Doma lahko baterijo polnite na polnilni postaji ID. Charger. 

In z aplikacijo We Charge lahko najdete več kot 150.000 polnilnih točk širom 

po Evropi.2

Še kakšno 
vprašanje?

Spoznajte popolnoma električni ID.3 na spletni strani:  

https://www.volkswagen.si/id3

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: komb. 15,4–14,5;  
ID.3 Pro S: komb. 14,1–13,5; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije).

1 Glej hrbtno stran tiskovine, opomba 3.
2  Aktualen pregled polnilnih točk je na voljo v navigacijskem sistemu vašega ID.3.

Imate dodatna vprašanja, kakšno željo ali potrebujete več informacij? 

Potem že sedaj kontaktirajte našo službo za pomoč strankam.

https://www.volkswagen.si/id3
www.volkswagen.si/kontakt-1/vprasanja-o-novih-vozilih/o-nasih-modelih


43Popolnoma električni ID.3 – Svet znamke Volkswagen

Odkrijte Volkswagnov 
avtomobilski svet Autostadt – potovanje skozi svet mobilnosti.

Z ID.3 in celotno Volkswagnovo družino modelov ID. 
boste postali del nove dobe mobilnosti, ki združuje 
vizionarski dizajn, revolucionarno notranjost in odli-
čno vozno dinamiko s trajnostnim pristopom v vsak-
danjem življenju. Vstopite v ta novi svet mobilnosti in 
svoj novi avto prevzemite osebno v največjem avto-
mobilskem dobavnem centru na svetu: v Autostadtu, 
servisnem in komunikacijskem središču koncerna 
Volkswagen v Wolfsburgu. Autostadt je doživljajski 
park, avtomobilski salon in center za pomoč strankam, 
ki ga vsako leto obišče več kot dva milijona gostov. 
Na 28 hektarjih površine lahko doživite edinstven 
svet v malem, ki zajema paviljon zgodovine s primerki 
vozil iz 130-letne avtomobilske zgodovine, paviljone 
koncernskih znamk pa tudi koncernski forum, v katerem 
je poudarek na aktualnih vprašanjih, povezanih z mobil-
nostjo in družbo. Primer za to je razstava »Get ready for 
ID.«, na kateri je trenutno v središču pozornosti ID.3 – 
prvi Volkswagnov električni avtomobil z možnostjo 
posodabljanja, zgrajen na osnovi modularne platforme 
za električno mobilnost. Poleg tega razstava ponuja 
vrsto pomembnih informacij o električni mobilnosti: 
od zanimivih tehnologij, novih električnih modelov 
pa vse do pomembnih dejstev o polnjenju z električno 
energijo in o izgradnji polnilne infrastrukture. Tudi v 
Volkswagnovem paviljonu boste lahko izvedeli številne 
zanimivosti o mobilnosti prihodnosti. Kdor se želi pre-
izkusiti v vožnji električnega avtomobila, se lahko z 
enim od električnih modelov iz Autostadta poda po 
bližnjih cestah in ulicah. Autostadt ponuja tudi velik 
doživljajski svet za otroke – ti bodo svoje vozne sposob-
nosti lahko preizkusili v majhnih električnih avtomobi-
lih – in bogato gastronomsko razvajanje, v katerem 
bo lahko uživala cela družina. Pridih razkošja zagotavlja 
vrhunski hotel Ritz-Carlton (Wolfsburg) s petimi zvez-
dicami, v katerem za razvajanje brbončic skrbi kuharski 
mojster Sven Elverfeld, šef kuhinje v restavraciji AQUA, 
ki je v priznanem francoskem kulinaričnem vodniku 
Le Guide Michelin dobil tri zvezdice. Več podrobnosti 
so na voljo na domači spletni strani autostadt.com. 

Steklena manufaktura v Dresdnu – Center of Future 
Mobility. Prevzemite svoje vozilo ID. tam, kjer je bilo 
izdelano – pri Volkswagnu v Sachsnu. Steklena manu-
faktura v Dresdnu ponuja zanimiv in nazoren vpogled 
v teme, povezane z mobilnostjo prihodnosti. V vzne-
mirljivem in interaktivnem doživljajskem svetu boste 
izvedeli, kako funkcionalna je električna mobilnost 
danes in katere odgovore lahko Volkswagen ponudi 
na vprašanja o mobilnosti jutrišnjega dne. Med vode-
nim obhodom Steklene manufakture si lahko pobliže 
ogledate tudi proizvodno linijo. Po slovesni predaji 
vozila vam vaš osebni produktni strokovnjak poda 
praktične informacije o novem avtomobilu in vam 
predstavi upravljanje najpomembnejših asistenčnih 
sistemov in storitev. In še nekaj: vaš novi ID.3 ni samo 
izdelan z nevtralno1 bilanco CO₂, tudi predajo vozila 
v Dresdnu potrdimo s certifikatom. Za kulinarično 
razvajanje med vašim obiskom skrbi restavracija 
e-VITRUM – le nekaj metrov stran od proizvodnje. 
Če vam čas dopušča, vam priporočamo, da prevzem 
vozila v Stekleni manufakturi dopolnite z obiskom 
Dresdna ter si ogledate njegove številne znamenitosti 
in slikovito okolico. Za več podrobnosti o prevzemu 
vozila obiščite spletno stran glaesernemanufaktur.de.

Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen. Jamstvo 
mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč 
na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. 
Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, 
tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v 
najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo 
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom 
ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi 
takrat, ko bomo skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. 
Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen2 velja za 
celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje 
z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na 
pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter 
v skladu z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 
080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Servisne storitve. Partnerji servisne mreže 
Volkswagen vam nudijo bogato ponudbo servisnih 
storitev po meri vašega vozila Volkswagen. Ponudba 
bo prilagojena vašim željam in potrebam.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen 
veliko pozornosti posveča ugodju in dobremu počutju 
svojih kupcev. Poleg osnovne 2-letne garancije2 za 
novo vozilo vam Volkswagen daje 3-letno jamstvo za 
lak karoserije in 12-letno jamstvo proti prerjavenju 
karoserije. V okviru področja uporabe jamstva ter 
skladno s tam navedenimi pogoji in zahtevami družba 
Volkswagen AG kupcem tovarniško novih vozil na 
baterijski električni pogon za obdobje osmih let (ali 
do 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej) daje jamstvo, da se uporabna neto 
kapaciteta baterije ne bo zmanjšala na manj kot 70 %.

MOON – Moč za spreminjanje mobilnosti. 
MOON je sistemski ponudnik, ki omogoča vključeva-
nje e-mobilnosti v vsakdanjik. Zasebnim in poslovnim 
uporabnikom ponujamo produkte in rešitve za vstop 
v trajnostno električno mobilnost, prilagojen potre-
bam uporabnika. S ponudbo, ki obsega vse od 
stenskih polnilnih postaj vključno s hranilnikom 
električne energije in fotovoltaičnim sistemom do 
postaj za hitro polnjenje, pokrivamo celotno področje 
električne mobilnosti. Naši medsebojno usklajeni 
sistemi po meri delujejo izjemno učinkovito in prila-
godljivo – povsem v skladu z vašimi predstavami. 
Uporaba hranilnika električne energije MOON vam 
omogoča večjo neodvisnost od električnega omrežja 
in znižuje stroške, tako kot sončna elektrarna 
MOON, ki skrbi tudi za okolju prijazen način pridobi-
vanja električne energije, ki jo potrebujete. Skupaj s 
polnilnicami za električna vozila vam celovite rešitve 
MOON omogočajo udobno, hitro, ekološko in cenovno 
ugodno polnjenje električnega vozila.

1  Emisije CO₂ preprečujejo in zmanjšujejo – kolikor je to mogoče – 
že neposredno pri Volkswagnu. Prav tako so k preprečevanju in 
zmanjševanju emisij obvezani tudi poddobavitelji. Tiste emisije CO₂, 
ki jih pri Volkswagnu in z ustreznimi zavezami v oskrbovalni verigi 
ni mogoče preprečiti in zmanjšati, pa v enakem obsegu kompenzirajo 
s certificiranimi podnebnovarstvenimi projekti.

2  Več informacij na www.volkswagen.si in na izbranem pooblaščenem 
servisu Volkswagen.

3  Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke 
Volkswagen.

Finančne storitve3. V sodelovanju s skupino Porsche 
Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu 
uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, vozilo 
vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo 
vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in 
številne nepotrebne poti. S strokovnim znanjem in 
dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati 
najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in 
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam 
in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite 
na www.porscheleasing.si. Za osebno ponudbo se 
obrnite na svojega partnerja Volkswagen. Odkrijte 
Volkswagnov avtomobilski svet.
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Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. Vse informacije glede 
opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg ter ustrezajo poznavanju 
razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih  
znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. DSG®, 4MOTION®  
in TSI® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij  
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v tem  
dokumentu ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali  
da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. 
Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije 
lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.

Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi 
merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova  
vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila 
(angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz 
porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP  
postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel 
(NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO₂,  
izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih po postopku 
NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. 
Podrobnejše informacije o razlikah med postopkoma WLTP in NEVC lahko najdete na  
spletni strani www.volkswagen.si/wltp-1. Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti,  
izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se 
vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP.  
Dodatna navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so 
vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in 
niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil.  
Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko  
spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika,  
ter poleg vremenskih pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata 
na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila.  
Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni 
porabi goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno 
pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.volkswagen.si.

1  Na dekorativnih folijah, omenjenih v tem katalogu, se lahko, zlasti zaradi neposredne  
izpostavljenosti soncu, v času od enega do treh let pojavijo sledovi obrabe in staranja.  
V zelo vročih podnebnih razmerah se to lahko zgodi že prej kot v enem letu. Če so  
dekorativne folije na vozilu dlje časa, se lakirana površina, ki je prekrita z dekorativno  
folijo, na pogled lahko razlikuje od površine, ki ni prekrita s folijo.

2  Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se  
morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect Start. Poleg tega morate 
prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect Start. Po  
prevzemu vozila imate 90 dni časa, da registrirate svoje vozilo z aplikacijo We Connect ID. 
in izkoristite celotno obdobje brezplačnih storitev. Uporabo mobilnih spletnih storitev iz 
ponudbe We Connect Start omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj 
Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG. 
Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect ID. sta potrebna pametni telefon z ustreznim 
operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos po datkov. Poleg 
tega mora uporabnik imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. 
Razpoložljivost posameznih storitev se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so 
na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe 
pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite 
na connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Za infor-
macije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

3  Doseg, ki je bil v skladu z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila 
(angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) izmerjen na preizkusnih  
valjih s tisto opremsko izvedbo posameznega modela, ki omogoča najugodnejši doseg. 
Dejanske vrednosti dosega po kriterijih WLTP lahko odstopajo glede na opremo. Dejanski 
doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih  
porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije.

Vozila znamke Volkswagen so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. Za podrobnejše 
informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen.

https://www.volkswagen.de
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