
ID.3 1ST

Šeit redzamie automobiļi ir pirmsražošanas stadijas prototipi, bet pārdošanai pieejamie automobiļi var atšķirties. Publicētos attēlus nedrīkst nodot citām personām vai reproducēt.



Sekojot modeļiem Beetle un Golf, ID.3 aizsāk 
stratēģiski ļoti nozīmīgu nodaļu Volkswagen zīmola 
vēsturē: bezizmešu mobilitātes ēru.
ID.3 1ST iemieso klientu vispieprasītāko konfigurāciju, līdz 420 km 

nobraukumu1 un piešķir ekskluzīvus akcentus: 

–  Veiktspējas uzlabošana2 

(aptuveni 2 sekundes ātrāks, paātrinoties 

no 0–100 km/h)

–  Ekskluzīvs dizains – piemēram, 1ST stūres uzlika, 

un pedāļi ar atskaņošanas un pauzes 

Play & Pause dizainu

–  Viens gads bezmaksas uzlādes3 līdz 2000 kWh  

jeb EUR 600, izmantojot We Charge

–  Ātra uzlāde – 100 kW DC un 11 kW AC

1  Nobraukuma prognoze dažādiem braukšanas cikliem atbilstoši Pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai (WLTP) uz dinamometra rituļceļa (nav pieejama sērijveida versijā).  
WLTP diapazons sērijveida automobiļiem var mainīties atkarībā no automobiļu aprīkojuma. Faktiskais sasniegtais nobraukums reālos apstākļos atšķiras atkarībā no braukšanas stila, ātruma, komforta funkciju vai palīgaprīkojuma izmantošanas, apkārtējās vides temperatūras, pasažieru skaita/kravas 
un apvidus. Tomēr atkarībā no izmantošanas profila 80% autovadītāju bez uzlādes varēs nobraukt no 230 līdz 330 km, ja auto būs aprīkots ar mazāko akumulatoru (45 kWh, neto), no 300 līdz 420 km, ja auto būs aprīkots ar vidējā lieluma akumulatoru (58 kWh, neto) un no 390 līdz 550 km, ja auto 
būs aprīkots ar lielo akumulatoru (77 kWh, neto). 

2  Visi ID.3 1ST modeļi tiek piedāvāti ar veiktspējas uzlabojumu, un tie no 0 līdz 100 km/h spēj ieskrieties par aptuveni 2 sekundēm ātrāk, sasniedzot vidējo ieskrējiena laiku 7,3 sekundes. 
3  We Charge klienti, kas iegūst savā īpašumā ekskluzīvo ID.3 1ST, uz vienu gadu kopš automobiļa iegādes iegūst brīvu bezmaksas piekļuvi publiskajām uzlādes stacijām ar maksimālo jaudu 2000 kWh jeb EUR 600 (ņemot vērā dažādus redukcijas veidus), līdz tiks sasniegta viena no šīm vērtībām, „IONITY” – 

mūsu jaudīgajā uzlādes tīklā, kur visas uzlādes stacijas savienotas ar pakalpojumu „We Charge”. Visā Eiropā būs pieejami vairāk nekā 150 000 uzlādes punktu. Lielākajā daļā ES valstu IONITY uzlādes stacijas darbojas ar zaļo elektrību. Sīkāka informācija tiks sniegta We Charge lietošanas noteikumos.

Esiet 1ST (pirmais)!

TAGAD JŪS VARAT
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–  Balss vadība

–  Braukšanas profila izvēle

–  Radio atskaņotājs “Ready 2 Discover” 
ar 10 collu displeju

–  ID.Light

–  2 USB-C ligzdas priekšā

–  Bezvadu lietotne App-Connect

–  Klimata kontrole “Air Care Climatronic”

–  Iedarbināšana bez atslēgas 
“Keyless Start”

–  Uzlādes kabelis Mode 3, Type 2, 16 A

–  5 gadu līdz 100 000 km garantija 
(pirmie 2 gadi bez nobraukuma 
ierobežojuma)

–  Augstsprieguma baterijai – 
8 gadi vai 160 000 km

ID.3 
Standartaprīkojums
–  Energoefektīvs siltumsūknis

–  Metāliska krāsa

–  18 collu tērauda diski

–  LED aizmugurējie lukturi

–  LED priekšējie lukturi ar automātisko vadību

–  Ātruma ierobežotājs

–  Joslas saglabāšanas asistents “Lane Assist”

–  Frontālās sadursmes brīdinājuma 
asistents “Front Assist”

–  Parkošanās distances kontrole –  
brīdinājuma signāli par šķēršļiem  
automobiļa priekšā un aizmugurē

–  Dinamiskā ceļazīmju attēlošanas sistēma

–  We Connect

–  Akumulatora uzlādes jauda no 7,2 kW –  
DC akumulatora uzlādes jauda no 50 kW

–  Salona apgaismojums 10 krāsās

–  Daudzfunkcionāla stūre

–  Viduskonsole un elkoņa balsts

ID.3 – Standartaprīkojums



1  Visi tipi.
2  Visi ID.3 1ST modeļi tiek piedāvāti ar veiktspējas uzlabojumu, un tie no 0 līdz 100 km/h spēj 

paātrināties par aptuveni 2 sekundēm ātrāk, sasniedzot vidējo ieskrējiena laiku 7,3 sekundes.
3  Neto enerģijas daudzums.
4  We Charge klienti, kas iegūst savā īpašumā ekskluzīvo ID.3 1ST, uz vienu gadu kopš automobiļa iegādes 

iegūst brīvu bezmaksas piekļuvi publiskajām uzlādes stacijām ar maksimālo jaudu 2000 kWh jeb 
EUR 600 (ņemot vērā dažādus redukcijas veidus), līdz tiks sasniegta viena no šīm vērtībām, „IONITY” – 
mūsu jaudīgajā uzlādes tīklā, kur visas uzlādes stacijas savienotas ar pakalpojumu We Charge. Eiropas 
mērogā tīkls ietver vairāk nekā 150 000 uzlādes stacijas. Lielākajā daļā ES valstu IONITY uzlādes stacijas 
darbojas ar zaļo elektrību. Sīkāka informācija tiks sniegta We Charge lietošanas noteikumos.

–  Veiktspējas uzlabojums2 

(no 0 līdz 100 km/h par aptuveni 

2 ekundēm ātrāk)

–  Akumulatora ietilpība 58 kWh3

–  Viens gads bezmaksas uzlādes4 

līdz 2000 kWh jeb 600 €, 

izmantojot We Charge

–  Visi 1ST izlaiduma dizaina elementi

–  100 kW DC un 11 kW AC uzlāde

ID.3 1ST 
Aprīkojums
Akcenti1
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ID.3 1ST Max

–  20 collu vieglmetāla diski 
“Sanya” Volkswagen R

–  Vadītāja kabīnes informācijas un izklaides 
sistēma, tostarp palielinātās realitātes 
(Augmented Reality) projekcijas displejs

–  Ērtas braukšanas vadītāja asistents “Travel Assist”, 
joslas saglabāšanas asistents “Lane Assist” 
un avārijas asistents “Emergency Assist”

–  Joslu maiņas asistents “Side Assist” un 
avārijas asistents “Emergency Assist”

–  Auduma mikroflīsa sēdekļu pārvalki 
“Flow”/“ArtVelours”, ieskaitot priekšējos 
sēdekļus ar elektrisku attāluma, augstuma 
un atzveltnes slīpuma regulāciju

–  Masāžas funkcija

–  Panorāmas lūka

–  Bagāžas nodalījuma grīda

–  Mobilā tālruņa saskarne “Comfort” 
ar induktīvās uzlādes funkciju

–  19 collu vieglmetāla diski “Andoya”

–  2 USB-C uzlādes ligzdas aizmugurē

–  Viduskonsole ar pārsegu un izgaismotu 
viedtālruņa nodalījumu

–  Salona apgaismojums 30 dažādās krāsās

–  Matricas LED priekšējie lukturi ar automātisko 
priekšējo lukturu kontroli, apgaismojums 
sliktiem laikapstākļiem, ieejas apgaismojums

–  LED aizmugurējie kombinētie lukturi 
ar dinamisko pagrieziena signālu

–  Ārējie spoguļi, elektriski regulējami, nolokāmi 
un apsildāmi, ar priekšējā pasažiera ārējo 
spoguļu pazemināšanas funkciju

–  Tonētie aizmugurējo sānu logu stikli 
un aizmugurējā loga stikls

–  Virsbūve “Silver” stilā

–  Auduma mikroflīsa sēdekļu pārvalki 
“Flow”/“ArtVelours”

–  Atpakaļskata kameras sistēma

ID.3 1ST Plus
Papildus ID.3 1ST Plus aprīkojumam

ID.3 1ST – Aprīkojums

Papildus ID.3 1ST aprīkojumam

52 350 Cena EUR 
ar PVN46 630 Cena EUR 

ar PVN



Glacier White Metallic

Krāsas
Makena Turquoise Metallic

Manganese Gray Metallic

Baltijā pieejamas
50 ID.3 1ST automašīnas
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ID.3 1ST Plus ID.3 1ST Max

ID.3 1ST – Konfigurācijas iespējas

Interjers 
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Interjers 
Safrano Orange/Electric White   XZ

Dizaina sēdeklis “ArtVelours”
Platinum Grey/Dusty Grey Dark 
Izceļas ar vienreizēju dizainu

Komforta sēdeklis “ArtVelours”
Platinum Grey/Dusty Grey Dark
Maksimāls komforts, ko nodrošina 
elektriska sēdekļu regulēšana

Interjers 
Dusty Grey Dark/Electric White   XV

Interjers  
Dusty Grey Dark/Piano Black   XF

Krāsu un interjera kombinācijas 
Baltijai



Charge

Elli nodrošina enerģijas un uzlādes risinājumus. Tas visus ieguvumus 

no enerģijas pārejas padara pieejamus visiem – viegli un bez 

pūlēm. Būdams daļa no Volkswagen grupas, Elli būs pirmais 

pakalpojumu sniedzējs tirgos, lai nodrošinātu autovadītājiem un 

elektromobiļu autoparku vadītājiem visaptverošu un nemanāmu 

uzlādi un energoresursus. Elli tika nodibināts 2018. gadā, 

un uzņēmums atrodas Volfsburgā, Berlīnē un Minhenē.

Wolkswagen pateicas saviem klientiem par uzticību. 

We Charge klienti, kas iegūst savā īpašumā ekskluzīvo 

ID.3 1ST, uz vienu gadu kopš automobiļa iegādes iegūst brīvu 

bezmaksas piekļuvi publiskajām uzlādes stacijām ar 

maksimālo jaudu 2000 kWh jeb EUR 600 (ņemot vērā 

dažādus redukcijas veidus), līdz tiks sasniegta viena no šīm 

vērtībām, IONITY – mūsu jaudīgajā uzlādes tīklā, kur visas 

uzlādes stacijas savienotas ar pakalpojumu We Charge.

Visā Eiropā būs pieejami vairāk nekā 150 000 uzlādes 

punktu. Lielākajā daļā ES valstu IONITY uzlādes stacijas 

darbojas ar zaļo elektrību. Sīkāka informācija tiks sniegta 

We Charge lietošanas noteikumos.

Piekļuve vairāk nekā 
150 000 uzlādes 
punktiem Eiropā

400 uzlādes punktu uz 
lielceļiem visā Eiropā (plānots 
līdz 2020. gada beigām)

Uzlāde 
We Charge
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ID. Charger ID. Charger Pro
Papildus ID. Charger Connect

–  Droša un stabila LTE mobilā komunikācija1

–  Droša datu pārraide (izmantojot jaunāko standartu) (OCCP 2.0)

–  Drošas piekļuves kontrole ar RFID

–  Attālināta piekļuve, izmantojot lietotni Volkswagen We Connect App

–  Wi-Fi/Ethernet komunikācija

–  Attālināti programmatūras atjauninājumi

–  Iespraud un uzlādē (Plug & Charge) (ISO 15118), izmantojot 
programmatūras atjauninājumu no 2020. gada vidus

–  EEBUS enerģijas komunikācijas pārvaldība – 
izmantojot 2020. gada vidus programmatūru

ID. Charger Connect

ID. Charger

–  Uzlādes efektivitāte – līdz 7,2 kW (vienfāzes)/11 kW (trīsfāzu)

–  Integrēts DC bojājumstrāvas sensors FI Type A

–  Dinamiskā slodzes pārvaldība (aizsardzība pret elektrības padeves 
pārtraukumiem) – sākot ar 2020. gada aparatūru1

–  MID sertificēta elektrības uzraudzība un vadība, 
piemēram, uzņēmuma autovadītājiem

Papildus ID. Charger

1 Iespējamas papildus izmaksas.



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

–  Sudraba Loen dizaina disks

–  Melna uzlika ar sudraba krāsas 
dekoratīvajām līnijām

–  Aizsargā pret skrāpējumiem

–  Vizuāls uzlabojums jūsu 
automašīnas iekāpšanas zonai

–  Komplektā ietilpst četras 
uzlikas priekšpusei un 
aizmugurei

–  Precīzi izstrādāta 
caurspīdīga bagāžas 
nodalījuma aizsargapmale 
priekš jūsu ID.3

–  Aizsargā buferi pret 
skrāpējumiem bagāžas 
iekraušanas un 
izkraušanas laikā

–  Aizsargā bagāžas nodalījumu 
pret netīrumiem

–  Novērš priekšmetu slīdēšanu

–  Plastmasas ieklājs ir 
mazgājams, neslīdošs un 
skābjizturīgs 

–  Aizsargā pret šķidrumu 
noplūšanu uz automašīnas 
grīdas

–  Ar iestrādātu ID.3 modeļa 
uzrakstu

Ziemas riepu 
un disku komplekts

Sliekšņu
aizsarguzlika 

Bagāžas nodalījuma 
aizsargapmale

Bagāžas
nodalījuma ieklājs

ID.3 Aksesuāru iepazīšanās paka
18" sudraba

2220*

Cena EUR ar PVN

*cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām
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–  Melna uzlika ar sudraba krāsas 
dekoratīvajām līnijām

–  Aizsargā pret skrāpējumiem

–  Vizuāls uzlabojums jūsu 
automašīnas iekāpšanas zonai

–  Komplektā ietilpst četras 
uzlikas priekšpusei un 
aizmugurei

–  Precīzi izstrādāta 
caurspīdīga bagāžas 
nodalījuma aizsargapmale 
priekš jūsu ID.3 

–  Aizsargā buferi pret 
skrāpējumiem bagāžas 
iekraušanas un 
izkraušanas laikā

–  Riepas Goodyear Ultra 
Grip Performance Seal (+), 
215/50 R19 93T

–  Melns Loen dizaina disks

Sliekšņu
aizsarguzlika 

Bagāžas nodalījuma 
aizsargapmale

Ziemas riepu 
un disku komplekts

ID.3 Aksesuāru iepazīšanās paka
19" Melna

2424*

Cena EUR ar PVN

*cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām

–  Aizsargā bagāžas nodalījumu 
pret netīrumiem

–  Novērš priekšmetu slīdēšanu

–  Plastmasas ieklājs ir 
mazgājams, neslīdošs un 
skābjizturīgs

–  Aizsargā pret šķidrumu 
noplūšanu uz automašīnas 
grīdas

–  Ar iestrādātu ID.3 modeļa 
uzrakstu

Bagāžas 
nodalījuma ieklājs



–  Droša velosipēdu pārvadāšanas sistēmas 
ekspluatācija

–  Noņemama lodveida galva

–  Elastīgi izmantojama

–  Ātri un viegli piestiprināms / noņemams 
pēc vajadzības

–  Mazākais, vieglākais un kompaktākais savā klasē

–  Var pārvadāt līdz diviem velosipēdiem

–  Pilnībā salokāms un uzglabājams bagāžniekā

–  Maksimāli pārvadājamo priekšmetu svars 50 kg

Vilkšanas sakabe tikai velosipēdu 
pārvadāšanas statīvam

Volkswagen Genuine Compact II 
velosipēdu pārvadāšanas statīvs

Transportēšanas paka priekš 2 velosipēdiem
1304*

Cena EUR ar PVN

*cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām



13ID.3 1ST – Aksesuāri

–  Droša velosipēdu pārvadāšanas sistēmas 
ekspluatācija

– Noņemama lodveida galva

–  Elastīgi izmantojama

–  Ātri un viegli piestiprināms / noņemams 
pēc vajadzības

–  Mazākais, vieglākais un kompaktākais savā klasē

–  Var pārvadāt līdz diviem velosipēdiem

–  Maksimāli pārva dājamo priekšmetu svars 50 kg

Vilkšanas sakabe tikai velosipēdu 
pārvadāšanas statīvam

Volkswagen Genuine Compact II 
velosipēdu pārvadāšanas statīvs

Transportēšanas paka priekš 3 velosipēdiem
1340*

Cena EUR ar PVN

*cenas norādītas bez uzstādīšanas izmaksām



–  Moderns divu kārtu izskats

–  Pa pusei caurspīdīgs virskārtas 
materiāls ļauj nodoties krāsu 
spēlēm auksti sudrabotos un 
baltos toņos

–  Noņemama kapuce

–  Uzšūtas sānu kabatas 
kontrastējošā krāsā

–  Elastīgas aproces un josta

Viegla sezonas 
sieviešu jaka 
ar ID emblēmu 

Now you can

–  Matēta virsma ar spīdīgu, 
gaišu uzrakstu “Tagad jūs varat” 
[“Now you can”] 

–  Droša pret noplūdēm un bez 
bisfenola A 

–  Vakuuma blīvju izolācija 

–  Saglabā šķidrumus aukstus 
12 stundas un karstus 8 stundas

Nerūsējošā tērauda 
dzēriena pudele ar dubulto 
sienu izolāciju, 500 ml

95 Cena EUR 
ar PVN

22 Cena EUR 
ar PVN



Iepazīsti elektromobilitāti 
savā automašīnā
Nav svarīgi, kāda automašīna jums pieder - lietotne ļauj veikt braukšanas ieradumu 
ierakstus profilā un salīdzināt to ar Volkswagen ID.3. Balstoties uz jūsu pašreizējo 
automašīnu un personīgo profilu, lietotne jums pateiks, vai elektriskais transportlīdzeklis 
atbilst jūsu pārvietošanās ieradumiem.

Jūs uzzināsiet par savu nobraukto attālumu, aptuveno enerģijas patēriņu un CO2, kas 
patērēts jūsu braucienu laikā, kā arī par jūsu paša braukšanas stila kopējām izmaksām, 
salīdzinot ar ID.3, e-Golf vai e-up! no Volkswagen.  Turklāt, atklājiet e-mobilitāti ar jauno 
ID.3 paplašinātajā realitātē (AR) un mijiedarbojieties ar eksterjera un interjera funkcijām.

Lejuplādē bezmaksas 
EV Check app.

Lejuplādē bezmaksas 
EV Check app.

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

