
*Drægni og notkun miðast við uppgefnar tölur frá framleiðanda með WLTP mælingu

Volkswagen ID.3 Drif Orkugjafi Rafhlaða Afl (kW/hö) Drægni* Verð

ID.3 Pro Afturhjóladrif Rafmagn 58 kWst 107 / 145 Allt að 420 km 5.590.000 kr.

ID.3 Pro Performance Afturhjóladrif Rafmagn 58 kWst 150 / 204 Allt að 420 km 6.390.000 kr.

WLTP 420 km

300-420 km
58 kWst

Raundrægni miðað við mismunandi aðstæður svo sem hitastig, aksturslag, 
hraða, vegum og notkun aðstoðarbúnaðar. Drægnisbreidd á ofangreindri 
mynd miðar við áætlaða meðaltalsdrægni um 80% ökumanna. 

Neðri mörkin miða við kaldara loftslag og styttri vegalengdir í akstri. 
Til viðbótar getur vetrardekk, negld eða ónegld og kaldur íslenskur vetur 
haft neikvæð áhrif á drægni.

 Veldu þinn uppáhalds ID.3 á  www.hekla.is/volkswagensalur

Volkswagen ID.3   www.volkswagen.is

Staðalbúnaður

Hönnun
• 18" álfelgur 
• Fótstig úr burstuðu áli „Play & Pause“
• Metallic lakk

Infotainment kerfi
• Miðlunartæki „Ready 2 Discover“ 
• með 10" snertiskjá
• Íslenskt leiðsögukerfi „Discover Pro“ 
• með netstreymi
• ID. Light - Gagnvirk LED lýsing í mælaborði
• Bluetooth búnaður fyrir snjalltæki
• Þráðlaust App Connect - Fyrir Apple og 

Android
• Raddstýring „Natural Voice Control“
• 2x USB-C tengi að framan og 2x USB-C 

tengi að aftan
• WE Connect App áskrift fylgir í 3 ár

Þægindi
• Fjarstýrð hitun tímastillt og með 
• We connect smáforriti
• Varmadæla
• Leðurklætt aðgerðarstýri með hita
• Hiti í framsætum
• Aðfellanlegir hliðarspeglar með hita
• ISOFIX barnastólafestingar
• Baksýnisspegill með sjálfvirkri glampavörn
• Hiti í framrúðu

Aðstoðarkerfi
• Bakkmyndavél
• Skynvæddur hraðastillir með 
• „Stop & Go“  ACC
• Árekstrarvöktun „Front Assist“ með 

neyðarhemlun
• Vöktunarkerfi ökumanns „Driver Alert 

System“
• Neyðarhringing í 112 „Emergency call 

system“
• Akreinavari „Lane Assist“
• Aflestur umferðarskilta
• Hraðatakmarkari
• Regnskynjari á framrúðu
• Lyklalaust aðgengi „Keyless Go“

Innrétting
• Tauáklæði
• Hiti í framsætum
• Hæðastillanlegt bílstjórasæti
• Miðstokkur og armpúðar fyrir framsæti
• Hæðarstillanlegt bílstjórasæti 
• Bak og armhvílur úr leðurlíki
• Armpúði milli aftursæta með skíðalúgu
• 30 lita ambient inniljós

Annað
• CCS hraðhleðslugeta 100 kW
• Mode 1 hleðslutæki 2.3 kW (AC)
• Mode 2 hleðslukapall fyir hleðslustöð (AC)
• Dekkjaviðgerðarsett með loftdælu og 

þéttifrauði

Umfram í PRO Performance
• Skyggðar rúður að aftan
• Style innrétting með leðurlíki og Art Velours 

áklæði
• Hæðarstillanleg framsæti
• Stillanleg inniljós



Moonstone Grey Glacier White

Scale Silver

Manganese Grey

Stonewashed Blue King’s red

18" Derry 215/55 R18

Staðalbúnaður

Grunninnrétting Style innrétting

Innréttingar

ID. Charger
Verð 99.900 kr. með vsk
Verð 110.900 kr. með vsk (lengri snúra)

 • Hleðsluafköst allt að 7,2 kW (einfasa) og 11 
kW (þriggja fasa)

 • Innbyggður DC-varnarrofi gegn 
skammhlaupi fyrir FI gerð A

 • Dýnamísk álagsstýring (Blackout Protection) 
- í gegnum vélbúnað

Litir Felgur

Aukahlutir

ID. Charger 4,5 m kapall  99.900 kr.

ID. Charger 7,5 m kapall  109.900 kr.

Gúmmímottur  14.990 kr.

Gúmímotta í skott  14.990 kr.

Aurhlífar að framan  9.900 kr. 

Aurhlífar að aftan  9.900 kr.

Fylgdu okkur!  @hekla/volkswagen


