
ID.3 Pro Performance
Palivo Elektro Motorizácia 70 kW / 96 k
Elektr. dojazd 423 km Emisie CO2 0 g/km
Prevodovka aut

Naskenujte QR-kód
a zobrazte vozidlo online

*Sériová výbava (neúplná)

12V zásuvka v batožinovom priestore
2x USB-C vpredu
3-bod. bezp. pásy na všetkých sedadlách
4+1 reproduktorov vpredu (4 v predných
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
ASR protipreklzový systém
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou
Airbag medzi vodičom a spolujazdcom
Airbag vodiča, spolujazdca s
Ambient paket - farebné LED osvetlenie
App-Connect vrátane Wireless App-Connect
Automatická klimatizácia Climatronic
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie
CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia
Car2X - online komunikácia medzi
Centrálna stredová konzola s držiakom na
Dažďový senzor
Determálne sklá na všetkých oknách
Digitálny palubný displej s voličom
Digitálny rádiopríjem DAB+
Dvojfarebné lakovanie s čiernou strechou
EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej
ESC elektronický stabilizačný systém
Elektricky ovládané a vyhrievané
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektromechanický posilňovač riadenia s

Front Assist a City Brake - systém na
Hlasové ovládanie
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských
Imobilizér
Keyless Start - štartovacie tlačidlo pod
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez
LED predné stretávacie a diaľkové
LED zadné svetlá
Lakťové opierky rúk na vtútorných
Lane Assist - asistent zachovania
Mode 2 - Nabíjací kábel na pripojenie
Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie
Multifunkčný 3-ramenný volant
Multikolízna brzda
Nastavenie jazdného profilu
Navigačný systém Discover Pro, 10"
Náradie a zdvihák
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a
Operadlá zadných sedadiel asymetricky
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu
Osvetlené zrkadielka v slnečných clonách
Palubná nabíjačka 11kW (AC striedavý
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Pedestrian and Cyclist Recognition -
Poťah sedadiel látka "Fragment"
Predné hlavové opierky, 3 hlavové

Odporúčaná maloobchodná cena 39 590,00 €

Kolesá / Disky

Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 East 690,00 €

Lakovanie

biela gletscher metalíza 640,00 €

*Príplatková výbava

Design paket Plus 2 610,00 €
Disky z ľahkej zliatiny 7,5Jx18 East 690,00 €

Textilné koberčeky vpredu a vzadu 120,00 €

Súčet všetkých príplatkových výbav a farby -1 630,00 €

Celková cena

38 650,00 €

Všetky ceny sú doporučené predajné ceny vrátane DPH („DPC“) pre vozidlo VIN WVWZZZE1ZP8000820 zo dňa 12.12.2022. Predajca nie je DPC viazaný. Chyby a zmeny v cene vyhradené. Stav
km: 0 (orientačný údaj, vozidlo je nové od výrobcu). V prípade predvádzacích vozidiel sa stav km mení priebežne a konkrétnu informáciu Vám poskytne Váš predajca. *Bližšie informácie o
sériovej a príplatkovej výbave vozidla Vám rovnako poskytne Váš predajca.


