
ID.3 1ST

Čia pavaizduoti automobiliai yra serijinei būklei artimi prototipai, parduodami automobiliai gali skirtis. Pateiktos iliustracijos negali būti persiunčiamos arba atgaminamos.



Po Beetle ir Golf modelių, ID.3 pradeda didelį 
strategiškai svarbų laikotarpį Volkswagen markės 
istorijoje: mobilumo be emisijos erą.
ID.3 1ST atspindi klientų labiausiai pageidaujamą konfigūraciją,  

nuvažiuoja iki 420 km1 ir pasižymi išskirtiniais privalumais šiose srityse:

–  Važiavimo charakteristikų patobulinimas2  

(maždaug 2 sekundėmis greičiau nuo 0 iki 100 km/h)

–  Išskirtinis dizainas, pvz., 1ST vairo apdaila 

įskaitant „Play & Pause“ dizaino pedalus

–  Vieneri nemokamo įkrovimo metai3 

iki 2 000 kWh arba 600 € su „We Charge“

–  Spartusis įkrovimas – 100 kW nuolatine srove ir 

11 kW kintamąja srove

1  Prognozuojama ridos atsarga važiuojant ciklus ant bandymų stendo pagal pasaulio mastu suderintą lengvųjų automobilių bandymų procedūrą (WLTP) (nėra serijinė versija). WLTP ridos atsargos reikšmės serijiniams automobiliams gali skirtis priklausomai nuo automobilio komplektacijos. Faktinė ridos 
atsarga, pasiekiama realiosiomis sąlygomis, kinta priklausomai nuo vairavimo stiliaus, greičio, komforto sistemų ir papildomos įrangos naudojimo, aplinkos temperatūros, keleivių skaičiaus ir pakrovimo bei nuo vietovės reljefo. Vis dėlto, priklausomai nuo naudojimosi profilio, 80 % vairuotojų be 
papildomo įkrovimo gali nuvažiuoti nuo 230 iki 330 km mažesnio akumuliatoriaus (45 kWh, neto) atveju, nuo 300 iki 420 km vidutinio akumuliatoriaus (58 kWh, neto) atveju ir nuo 390 iki 550 km didelio akumuliatoriaus (77 kWh, neto) atveju.

2  Visi ID.3 1ST modeliai tiekiami su važiavimo charakteristikų patobulinimu, kuris leidžia pagreitėti maždaug 2 sekundėmis greičiau – vidutiniškai per 7,3 sekundės nuo 0 iki 100 km/h.
3  Kaip „We Charge“ klientai, išskirtinės serijos ID.3 1ST pirkėjai vieneriems metams nuo pradėjimo dienos gauna nemokamą ir neįkainojamą prieigą prie „IONITY“, mūsų aukštos galios įkrovimo tinklo, ir visų su „We Charge“ paslauga susijusių įkrovimo taškų, kol nebus pasiekta pirmoji įkrovimo iš viešųjų 

įkrovimo taškų 2 000 kWh arba 600 € reikšmė (dėl skirtingų apskaitos sistemų). Visoje Europoje tai apima daugiau nei 150 000 įkrovimo taškų. „IONITY“ įkrovimo taškuose Vokietijoje ir daugelyje ES šalių naudojama žalioji elektros energija. Detalės paaiškintos „We Charge“ naudojimo sąlygose.

Būk pirmas

DABAR JAU GALI
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–  Vidurinė konsolė su ranktūriu

–  Valdymas žodinėmis komandomis

–  Važiavimo režimo pasirinkimas

–  Radijo sistema „Ready 2 
Discover“ su 10 colių ekranu

–  „ID.Light“ sistema

–  2 USB-C sąsajos priekyje

–  „Wireless App-Connect“ funkcija

–  „Air Care Climatronic“ sistema

–  „Keyless Start“ sistema 

–  „Mode 3“ įkrovimo kabelis, 2 tipas, 16 A

–  5 metų iki 100 000 km ridos garantija 
(pirmieji du metai be ridos apribojimo)

–  Aukštos įtampos akumuliatoriui – 
8 metai arba 160 000 km

ID.3 
Bazinė įranga
–  Energiją tausojantis šilumos siurblys

–  „Metallic“ spalva

–  18 colių plieniniai ratlankiai

–  Galiniai šviesos diodų žibintai

–  Priekiniai šviesos diodų žibintai su 
automatiniu važiavimo šviesų valdymu

–  Greičio ribotuvas

–  Eismo juostos išlaikymo 
sistema „Lane Assist“

–  Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo 
sistema „Front Assist“

–  Parkavimo atstumo kontrolė – įspėjamieji 
signalai kliūčių priekyje ir gale atveju

–  Dinaminis kelio ženklų atpažinimas

–  „We Connect“ paslaugos

–  7,2 kW akumuliatoriaus įkroviklis 
Akumuliatoriaus įkrovimas 
nuolatine srove 50 kW

–  10 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas

–  Daugiafunkcis vairas

ID.3 1ST – Bazinė įranga



1  Visi tipai.
2  Visi ID.3 1ST modeliai tiekiami su važiavimo charakteristikų patobulinimu, kuris leidžia pagreitėti 

maždaug 2 sekundėmis greičiau – vidutiniškai per 7,3 sekundės nuo 0 iki 100 km/h.
3  Neto energijos reikšmė.
4  Kaip „We Charge“ klientai, išskirtinės serijos ID.3 1ST pirkėjai vieneriems metams nuo pradėjimo dienos 

gauna nemokamą ir neįkainojamą prieigą prie „IONITY“, mūsų aukštos galios įkrovimo tinklo, ir visų 
su „We Charge“ paslauga susijusių įkrovimo taškų, kol nebus pasiekta pirmoji įkrovimo iš viešųjų 
įkrovimo taškų 2 000 kWh arba 600 € reikšmė (dėl skirtingų apskaitos sistemų). Visoje Europoje tai 
apima daugiau nei 150 000 įkrovimo taškų. „IONITY“ įkrovimo taškuose Vokietijoje ir daugelyje ES 
šalių naudojama žalioji elektros energija. Detalės paaiškintos „We Charge“ naudojimo sąlygose.

–  Važiavimo charakteristikų 

patobulinimas2 

(maždaug 2 sekundėmis greičiau 

nuo 0 iki 100 km/h)

–  58 kWh galia3

–  Vieneri nemokamo įkrovimo metai4 

iki 2 000 kWh arba 600 € 

su „We Charge“

–  Visa 1ST serijos dizaino įranga

–  Įkrovimas 100 kW nuolatine srove 

ir 11 kW kintamąja srove

ID.3 1ST 
Įranga
Išskirtiniai privalumai1



–  20 colių „Volkswagen R“ lengvojo 
lydinio ratlankiai „Sanya“

–  Informacijos ir pramogų sistema 
vairuotojo vietoje su papildytos 
realybės projekciniu ekranu

–  Komfortiško važiavimo sistema „Travel 
Assist“, eismo juostos išlaikymo sistema 
„Lane Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema

–  Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas 
„Side Assist“ ir „Emergency Assist“ sistema

–  Sėdynių apmušalai iš „Flow“ audinio ir 
„ArtVelours“ sintetinės vilnos derinio 
įskaitant priekinių sėdynių nustatymą 
elektra (išilginis nustatymas, aukštis, 
sėdynės ir atlošo polinkis)

–  Masažo funkcija

–  Panoraminis stoglangis

–  Bagažo skyriaus grindys

–  Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ 
su indukcinio įkrovimo funkcija

–  19 colių lengvojo lydinio  
ratlankiai „Andoya“

–  2 USB-C įkrovimo lizdai gale

–  Vidurinė konsolė su dangteliu ir apšviečiama 
išmaniojo telefono laikymo daiktadėže

–  30 skirtingų spalvų aplinką sudarantis apšvietimas

–  Matriciniai šviesos diodų priekiniai žibintai su 
automatiniu važiavimo šviesų valdymu, šviesomis 
blogoms oro sąlygoms, įlipimo zonų apšvietimu

–  Galiniai šviesos diodų žibintai su 
dinaminėmis posūkių šviesomis

–  Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi 
išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės 
veidrodžio nuleidimo funkcija

–  „Privacy“ stiklai galiniuose šoniniuose 
languose ir galiniame lange

–  Eksterjero dizainas „Silver“

–  Sėdynių apmušalai iš „Flow“ audinio ir 
„ArtVelours“ sintetinės vilnos derinio

–  Galinio vaizdo kamera

ID.3 1ST MaxID.3 1ST Plus 46 200 Kaina EUR 
įskaitant PVM

Papildomai prie ID.3 1ST „Plus“Papildomai prie ID.3 1ST

51 910 Kaina EUR 
įskaitant PVM

05ID.3 1ST – Įranga



Glacier White Metallic

Spalvos
Makena Turquoise Metallic

Manganese Gray Metallic

Iš viso Baltijos šalims skirta
50 ID.3 1ST automobilių



07ID.3 1ST – Konfigūravimo parinktys

ID.3 1ST Plus ID.3 1ST Max

Interjeras 
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Interjeras 
Safrano Orange/Electric White   XZ

Dizainerinės sėdynės „ArtVelours“
„Platinum Grey“/„Dusty Grey Dark“
Išsiskiria nepakartojamu interjeru

Komfortiškos sėdynės „ArtVelours“
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Maksimalus komfortas dėl elektra 
nustatomų sėdynių

Interjeras 
Dusty Grey Dark/Electric White   XV

Interjeras  
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Spalvų ir salonų pasirinkimas 
Baltijos šalims



Charge

„Elli“ – tai energijos ir įkrovimo sprendimų tiekėjas. Ši bendrovė daro 

prieinamus energijos perdavimo privalumus visiems – paprastai ir be 

didelių pastangų. Kaip Volkswagen koncerno dalis, „Elli“ bendrovė 

bus pirmuoju tiekėju rinkose, kuris aprūpins visų elektromobilių 

vairuotojus ir automobilių parkų vadybininkus kompleksiniais įkrovimo 

ir energijos naudojimo sprendimais. „Elli“ bendrovė buvo įsteigta 

2018 metais bei turi buveines Volfsburge, Berlyne ir Miunchene.

Prieiga prie daugiau 
nei 150 000 įkrovimo 
taškų Europoje

Visoje Europoje 400 įkrovimo taškų 
prie automagistralių (planuojama 
iki 2020 metų pabaigos)

Įkrovimas 
„We Charge“
Volkswagen dėkoja savo klientams už jų pasitikėjimą. 

Kaip „We Charge“ klientai, išskirtinės serijos ID.3 1ST 

pirkėjai vieneriems metams nuo pradėjimo dienos gauna 

nemokamą ir neįkainojamą prieigą prie „IONITY“, mūsų 

aukštos galios įkrovimo tinklo, ir visų su „We Charge“ 

paslauga susijusių įkrovimo taškų, kol nebus pasiekta 

pirmoji įkrovimo iš viešųjų įkrovimo taškų 2 000 kWh 

arba 600 € reikšmė (dėl skirtingų apskaitos sistemų).

Visoje Europoje bus prieinama 150 000 įkrovimo 

taškų. „IONITY“ įkrovimo taškuose daugelyje ES šalių 

naudojama žalioji elektros energija. Detalės paaiškintos 

„We Charge“ naudojimo sąlygose.



09ID.3 1ST – „Elli & Charging“

„ID. Charger“ „ID. Charger Pro“
Papildomai prie „ID. Charger Connect“

–  Saugi ir stabili mobilioji LTE komunikacija1

–  Saugus duomenų perdavimas (naudojant paskutinį standartą) (OCCP 2.0)

–  Saugi prieigos kontrolė naudojant RFID

–  Nuotolinė prieiga per „Volkswagen We Connect“ taikomąją programą

–  „Wi-Fi“ arba eterneto komunikacija

–  Nuotoliniai programinės įrangos atnaujinimai

–  „Plug & Charge“ (ISO 15118) naudojant programinę 
įrangą nuo 2020 metų vidurio

–  Energijos valdymo EEBUS komunikacija – naudojant 
programinę įrangą nuo 2020 metų vidurio

„ID. Charger Connect“

„ID. Charger“

–  Įkrovimo galia – iki 7,2 kW (vienfazis tinklas) / 11 kW (trifazis tinklas)

–  Integruotas trumpojo jungimo sensorius, skirtas A tipo srovės nuotėkiui

–  Dinaminis įkrovimo valdymas (apsauga nuo elektros tiekimo 
nutrūkimo) – naudojant aparatinę įrangą nuo 2020 metų1

–  MID sertifikuotas elektros energijos stebėjimas ir 
analizė, pvz., įmonės automobilių vairuotojams

Papildomai prie „ID. Charger“

1 Parinktis už papildomą kainą.



–  „Riepas“ 215/55 R18 
95T, „Goodyear Ultra Grip 
Performance Seal“ (+)

–  Blizgaus sidabro spalvos 
lengvojo lydinio ratas, 
„Loen“ dizaino

–  Saugo nuo purvo

–  Neleidžia kroviniui slidinėti 

–  Pritaikytas, plaunamas 

–  Apsaugo nuo skysčių 
ištekėjimo 

–  Su ID.3 raidėmis

–  Pritaikyta jūsų ID.3

–  Permatoma 

–  Saugo buferį nuo įbrėžimų 
pakraunant į bagažo skyrių 
ir iškraunant iš jo 

–  Greitai ir lengvai prilipdoma

–  Pagerina automobilio išvaizdą 

–  Saugo durelių slenksčius nuo 
įbrėžimų ir pažeidimų

–  Tiksliai išpjauta slenksčio 
apsauginė plėvelė 

–  Lengvai pritvirtinama

–  Juoda su sidabrine linija 
priekinėms ir galinėms 
durelėms

Visas žieminių ratų 
komplektas

Bagažo
skyriaus įdėklas

Apsauginė bagažo skyriaus 
pakrovimo krašto plėvelė

Apsauginė
slenksčių plėvelė

ID.3 pristatymo priedų paketas 
18 col., sidabro spalvos

2220*

Kaina EUR įskaitant PVM

*Kainos nurodytos be montavimo mokesčių



11

–  Saugo nuo purvo

–  Neleidžia kroviniui slidinėti 

–  Pritaikytas, plaunamas 

–  Apsaugo nuo skysčių 
ištekėjimo 

–  Su ID.3 raidėmis

–  Pritaikyta jūsų ID.3

–  Permatoma 

–  Saugo buferį nuo įbrėžimų 
pakraunant į bagažo skyrių 
ir iškraunant iš jo 

–  Greitai ir lengvai prilipdoma 

–  „Riepas“ 215/55 R18 
95T, „Goodyear Ultra Grip 
Performance Seal“ (+)

–  Blizgios juodos spalvos 
lengvojo lydinio ratas, 
„Loen“ dizaino

Bagažo
skyriaus įdėklas

Apsauginė bagažo skyriaus 
pakrovimo krašto plėvelė

Visas žieminių ratų 
komplektas

ID.3 pristatymo priedų paketas
19 col., juodos spalvos

2424*

Kaina EUR įskaitant PVM

*Kainos nurodytos be montavimo mokesčių

–  Pagerina automobilio išvaizdą 

–  Saugo durelių slenksčius nuo 
įbrėžimų ir pažeidimų 

–  Išpjauta slenksčio  
apsauginė plėvelė 

–  Lengvai pritvirtinama

–  Juoda su sidabrine linija 
priekinėms ir galinėms 
durelėms

Apsauginė 
slenksčių plėvelė

ID.3 1ST – Priedai



–  Saugus dviračių laikiklių sistemų 
naudojimas

–  Nuimama rutulinė galvutė

–  Lankstus naudojimas

–  Galima greitai sumontuoti / 
išmontuoti pagal poreikį

–  Mažiausias, lengviausias ir kompaktiškiausias klasėje

–  Galima transportuoti iki dviejų dviračių

–  Galima visiškai sulankstyti ir laikyti bagažinėje

–  Maks. transportavimo svoris 50 kg

Vilkimo kablys tik dviračių laikikliui Originalus „Volkswagen“ „Compact II“ 
dviračių laikiklis

Transportavimo paketas 2 dviračiams
1304*

Kaina EUR įskaitant PVM

*Kainos nurodytos be montavimo mokesčių
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–  Saugus dviračių laikiklių sistemų 
naudojimas

–  Nuimama rutulinė galvutė

–  Lankstus naudojimas

–  Galima greitai sumontuoti / 
išmontuoti pagal poreikį

–  Mažiausias, lengviausias ir kompaktiškiausias klasėje

–  Galima transportuoti iki dviejų dviračių

–  Galima visiškai sulankstyti ir laikyti bagažinėje

–  Maks. transportavimo svoris 50 kg

Vilkimo kablys tik dviračių laikikliui Originalus „Volkswagen“ „Compact III“ 
dviračių laikiklis

Transportavimo paketas 3 dviračiams
1340*

Kaina EUR įskaitant PVM

*Kainos nurodytos be montavimo mokesčių

ID.3 1ST – Priedai



–  šiuolaikiškas 2 sluoksnių stilius

–  pusiau permatoma viršutinė 
medžiaga sukuria šaltos 
sidabrinės ir baltos spalvų žaismą

–  kirptas gobtuvas

–  kontrastingos spalvos šoninės 
kišenės

–  elastiniai rankogaliai ir liemens 
juosta

lengvas demisezoninis 
moteriškas švarkelis  
su ID ženkleliu

„Now you can“

–  Matinis paviršius su blizgiu 
minkštu spaudiniu „Now you can“

–  Sandarus ir be BPA

–  Vakuuminio sandarinimo izoliacija

–  Išlaiko skysčius šaltus 12 valandų, 
o karštus – 8 valandas

Nerūdijančiojo plieno 
butelis gėrimams su 
dvigubų sienelių 
izoliacija, 500 ml 

95 Kaina EUR 
įskaitant PVM

22 Kaina EUR 
įskaitant PVM



Patirkite važiavimą 
elektra jūsų asmeniniame 
automobilyje
Nesvarbu, kokiu automobiliu jūs važiuojate – įrašykite savo vairavimo 
stilių ir palyginkite reikšmes su elektriniu Volkswagen modeliu.
Analizė rodo visus svarbius duomenis, pvz., nuvažiuotą atstumą, apskaičiuotas 
sąnaudas ir CO2 emisiją, palyginti su asmeniniu automobilio modeliu, ir apskaičiuotas 
išlaidas nuvažiuotam atstumui. Šiuo atveju galima rinktis iš naujojo Volkswagen 
ID.3, e-Golf arba e-up! modelių. Papildomai galima patirti ID.3 komplektacijos 
variantus, dizaino ir automobilio funkcijų detales papildytos realybės (AR) režime.

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub

