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Be the 1ST 

Z modelom ID.3 se po Hrošču in Golfu pričenja 
tretje veliko poglavje, ki je strateškega pomena za 
zgodovino znamke Volkswagen: doba brezemisijske 
mobilnosti.  

ID.3 
Osnovna oprema 

ID.3 1ST zrcali idealno konfiguracijo stranke, s povsem polno baterijo 

lahko prevozi do 420 km1 in ima ekskluzivne posebnosti: 

NOW YOU CAN 
 

– Povečana zmogljivost2 

(pribl. za 2 sekundi boljši pospešek od 0 do 100 km/h) 

– Ekskluziven dizajn – med drugim oznaka 1ST na 

volanu in pedali z dizajnom "play & pause" 

– Eno leto brezplačnega polnjenja3 do 2.000 kWh ali do 600€ 

s storitvijo We Charge 

– Hitro polnjenje – 100 kW z enosmernim tokom in 11 kW z 

izmeničnim tokom 

1 Napovedani doseg po opravljenih voznih ciklih skladno z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (WLTP) na preizkusnih valjih (ni serijsko stanje). Vrednosti dosega po WLTP lahko pri 
serijskih vozilih zaradi opreme odstopajo. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in 
topografije. Kljub temu glede na profil uporabe velja, da bi 80 % voznikov brez dodatnega polnjenja baterije prevozilo od 230 do 330 km z manjšo baterijo (45 kWh, neto), od 300 do 420 km s srednjo baterijo 
(58 kWh, neto) in od 390 do 550 km z največjo baterijo (77 kWh, neto). 

2 Vsi modeli ID.3 1ST imajo povečano zmogljivost – njihov pospešek je boljši za pribl. 2 sekundi, kar pomeni, da od 0 do 100 km/h dosežejo v 7,3 sekunde. 
3 Kupci modela ID.3 1ST iz ekskluzivne posebne serije bodo kot uporabniki naše storitve polnjenja We Charge baterijo svojega vozila lahko polnili brezplačno eno leto od dneva registracije in do največ 2.000 kWh, in 

sicer na visokozmogljivih polnilnih postajah ponudnika IONITY oz. na drugih polnilnih točkah, vključenih v ponudbo We Charge. Širom po Evropi bo tako na voljo več kot 150.000 polnilnih točk. Pri tem velja 
izpostaviti, da je na polnilnih postajah ponudnika IONITY v Nemčiji in v večini drugih držav EU na voljo ekološko pridobljena elektrika. Podrobnosti so urejene v pogojih uporabe storitev We Charge. 

 
Tu prikazani vozili sta predserijski študiji. Serijska vozila lahko odstopajo. Tu prikazanih slik ni dovoljeno posredovati ali razmnoževati. 

– Univerzalni lak 

– 18-palčna jeklena platišča 

– Zadnje LED-luči 

– LED-žarometi z avtomatskim vklopom 
zasenčenih luči 

– Omejevalnik hitrosti 

– Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu 
Lane Assist 

– Asistenca za zaviranje v sili Front Assist 

– Avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC) s 
funkcijo Stop&Go, z omejevalnikom hitrosti 

– Parkirni sistem z opozorilnimi signali za ovire 
pred in za vozilom 

– We Connect 
 
– Sistem za prepoznavanje prometnih znakov 

– Baterijski polnilnik 7,2 kW, polnjenje baterije z 
enosmernim tokom 50 kW 

– Ambientna osvetlitev, 10-barvna 

– Večfunkcijski volan 

– Sredinska konzola in naslona za roke 

– Glasovno upravljanje 

– Izbira voznega profila 

– Radio "Ready 2 Discover" z 10-palčnim 
zaslonom 

– Digitalni radijski sprejemnik DAB+ 

– ID.Light 

– 2 USB-vmesnika tipa C spredaj 

– Brezžični vmesnik App-Connect Wireless  

(od 4Q/2020) 

– Klimatska naprava Air Care Climatronic 

– Sistem za zagon brez ključa Keyless 
Start 

– Polnilni kabel – način 3 tipa 2, 16 A 
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ID.3 1ST 

Paketi opreme 
Posebnosti1 
– Povečana zmogljivost2 (pribl. za 2 sekundi boljši pospešek od 0 do 100  

km/h) 

– Kapaciteta baterije 58 kWh3 

– Eno leto brezplačnega polnjenja4 do 2.000 kWh ali do 600 € s storitvijo 
We Charge 

– Oblikovalski dodatki za serijo 1ST Edition 

– Polnjenje s 100 kW z enosmernim tokom in 11 kW z izmeničnim tokom 
 
 

 

ID.3 1ST 
 
Poleg oz. za razliko od osnovne opreme ID.3 

– 18-palčna aluminijasta platišča "East Derry" 

– Navigacijski sistem Discover Pro vklj. s storitvami Streaming & 
Internet 

– Usnjen večfunkcijski volan, ogrevan 

– Ogrevanje sprednjih sedežev 

– Avtomatsko ogrevanje pralnih šob za vetrobransko steklo 

– Funkcija zaviranja pri zavijanju in pomoč pri izogibanju oviram 

– Omrežni polnilni kabel – način 2 

ID.3 1ST Plus 
Poleg oz. za razliko od paketa opreme ID.3 1ST: 

– 19-palčna aluminijasta platišča "Andoya" 

– Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami 

– 2 USB-vmesnika tipa C zadaj 

– Sredinska konzola z rolojem in osvetljenim 

predalom za pametni telefon 

– Ambientna osvetlitev, 30-barvna 

– Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa 

Keyless Advanced s protivlomnim varovalom 

– Matrični LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, 

luči za slabo vreme, pozdravna funkcija 

– Zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki 

– Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali z 

zasukom sovoznikovega ogledala navzdol proti tlom 

– Zatemnjena stekla od B-stebričkov naprej 

– Paket Exterieur Style s srebrnimi elementi 

– Sedežne prevleke iz tkanine Flow/mikrovelurja ArtVelours 

– Kamera za vzvratno vožnjo Rear View 

ID.3 1ST Max 
Poleg oz. za razliko od paketa opreme ID.3 1ST Plus: 

– 20-palčna aluminijasta platišča "Sanya", Volkswagen R 

– Projicirni zaslon s tehnologijo obogatene resničnosti 

(oddaljen pogled na voljo od 4Q/2020) 

– Avdiosistem beats 

– Asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri 

Lane Assist, asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist in 

asistenca za zaustavitev v sili Emergency Assist 

– Sedežne prevleke iz tkanine Flow/mikrovelurja ArtVelours in 

sprednja sedeža z električnim nastavljanjem položaja 

(vzdolžno, po višini, naklon sedišča in naslonjala) 

– Pnevmatska nastavitev ledvene opore v sprednjih sedežih, z 

masažno funkcijo 

– Panoramsko strešno okno 

– Prtljažno dno 

– Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja 
 
 

1 Vse izvedbe. 
2 Vsi modeli ID.3 1ST imajo povečano zmogljivost – njihov pospešek je boljši za pribl. 2 sekundi, kar pomeni, da od 0 do 100 km/h dosežejo 

v 7,3 sekunde. 
3 Neto količina energije. 
4 Kupci modela ID.3 1ST iz ekskluzivne posebne serije bodo kot uporabniki naše storitve polnjenja We Charge baterijo svojega vozila lahko polnili 

brezplačno eno leto od dneva registracije in do največ 2.000 kWh, in sicer na visokozmogljivih polnilnih postajah ponudnika IONITY oz. na drugih 
polnilnih točkah, vključenih v ponudbo We Charge. Širom po Evropi bo tako na voljo več kot 150.000 polnilnih točk. Pri tem velja izpostaviti, da je 
na polnilnih postajah ponudnika IONITY v Nemčiji in v večini drugih držav EU na voljo ekološko pridobljena elektrika. Podrobnosti so urejene v 
pogojih uporabe storitev We Charge. 
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ID.3 1ST 

Možnosti konfiguracije 
Barve 

 
 
 

Platišča 
ID.3 1ST z 
18-palčnimi platišči "East Derry" 
aerodinamična oblika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID.3 1ST Plus z 
19-palčnimi platišči "Andoya" 
aerodinamična oblika 

ID.3 1ST 
 

    
 

Standardni sedež 
platinasto siva/soul 

ID.3 1ST Plus 
 

    
 

Notranjost Style 
platinasto siva/temno siva 
Pusti pečat z edinstvenim dizajnom 

ID.3 1ST Max 
 

    
 

Notranjost Style "Plus" 
platinasto siva/temno siva 
Električno nastavljiva sedeža za maksimalno udobje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID.3 1ST Max z 
20-palčnimi platišči "Sanya" 
Volkswagen R 
aerodinamična oblika 

 

 

 
Notranjost 
platinasto siva/Piano Black 

 
Notranjost 
temno siva/električno bela 

 

 
Notranjost 
temno siva/Piano Black 

 

 
Notranjost 
žafranovo oranžna/električno bela1 

 
Notranjost 
temno siva/Piano Black 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ni mogoče kombinirati z makensko turkizno kovinsko barvo. 
 

Na teh dveh straneh prikazana vozila so predserijske študije.  
Vozila za prodajo se lahko razlikujejo od njih. 
Slik iz dokumenta ni dovoljeno posredovati ali razmnoževati. 

 

ID.3 1ST – Možnosti konfiguracije      07 

adularno siva makensko turkizna, kovinska 

ledeniško bela, kovinska 

manganovo siva, kovinska 



 21.01.20 17:24 

 

 
Internal 

 

ID.3 1ST 

Možnosti konfiguracije 
Barve 

 
 
 

Platišča 
ID.3 1ST z 
18-palčnimi platišči "East Derry" 
aerodinamična oblika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID.3 1ST Plus z 
19-palčnimi platišči "Andoya" 
aerodinamična oblika 

ID.3 1ST 
 

    
 

Standardni sedež 
platinasto siva/soul 

ID.3 1ST Plus 
 

    
 

Notranjost Style 
platinasto siva/temno siva 
Pusti pečat z edinstvenim dizajnom 

ID.3 1ST Max 
 

    
 

Notranjost Style "Plus" 
platinasto siva/temno siva 
Električno nastavljiva sedeža za maksimalno udobje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID.3 1ST Max z 
20-palčnimi platišči "Sanya" 
Volkswagen R 
aerodinamična oblika 

 

 

 
Notranjost 
platinasto siva/Piano Black 

 
Notranjost 
temno siva/električno bela 

 

 
Notranjost 
temno siva/Piano Black 

 

 
Notranjost 
žafranovo oranžna/električno bela1 

 
Notranjost 
temno siva/Piano Black 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ni mogoče kombinirati z makensko turkizno kovinsko barvo. 
 

Na teh dveh straneh prikazana vozila so predserijske študije.  
Vozila za prodajo se lahko razlikujejo od njih. 
Slik iz dokumenta ni dovoljeno posredovati ali razmnoževati. 
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adularno siva makensko turkizna, kovinska 

ledeniško bela, kovinska 

manganovo siva, kovinska 



  

 

 

 

Polnjenje 
Storitev We Charge   MOON 

Polnilna postaja ID. Charger 
ID. Charger ID. Charger Pro 

 

Volkswagen se zahvaljuje za zaupanje strank. Kupci modela ID.3 1ST 

iz ekskluzivne posebne serije bodo kot uporabniki naše storitve 

polnjenja We Charge baterijo svojega vozila lahko polnili brezplačno eno 

leto od dneva registracije in do največ 2.000 kWh, in sicer na visoko-

zmogljivih polnilnih postajah ponudnika IONITY oz. na drugih polnilnih 

točkah, vključenih v ponudbo We Charge. Širom po Evropi bo tako na 

voljo pribl. 150.000 polnilnih točk.  Podrobnosti so urejene v pogojih 

uporabe storitev We Charge. 

 
 
 
 
 

Charge 

MOON kot ponudnik rešitev za oskrbo z električno energijo in za polnjenje omogoča, 

da so prednosti energetskega preobrata dostopne za vse ljudi po svetu – enostavno 

in brez truda.  S ponudbo, ki obsega vse od stenskih polnilnih postaj vključno s 

hranilnikom električne energije in fotovoltaičnim sistemom do postaj za hitro 

polnjenje. 

Moč polnjenja do 7,2 kW (enofazno)/11 kW (trifazno) 

– Integriran senzor za okvarni tok pri polnjenju z enosmernim 
tokom za FI-zaščitno stikalo tipa A 

– Dinamično upravljanje obremenitve (zaščita pred izpadom 
električne energije) – s posodobitvijo programske opreme od 
sredine 20201 

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

– Varna in stabilna mobilna komunikacija LTE1 

– Varen prenos podatkov v skladu z najnovejšim standardom (OCPP 
2.0) 

– Varen nadzor dostopa s tehnologijo RFID 

– Dostop na daljavo prek aplikacije Volkswagen We Connect 

– Komunikacija prek povezave Wi-Fi/Ethernet 

– Posodobitve programske opreme na daljavo 

– Plug & Charge (ISO 15118) – s posodobitvijo programske opreme 
od sredine 2020 

– Komunikacijski standard EEBUS za inteligentno upravljanje 
energije – s posodobitvijo programske opreme sredi 2020 

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

– Merjenje in obračun električnega toka v skladu z Direktivo o merilnih 

instrumentih, npr. za voznike službenih vozil 

Dostop do več kot 150.000 

polnilnih točk v Evropi
 

Do 400 polnilnih postaj na avtocestah 

v
 

Evropi (načrtovano do konca 2020)
 

 

 

 

1 Plačljiva dodatna možnost. 
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– Varen prenos podatkov v skladu z najnovejšim standardom (OCPP 
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Poleg oz. za razliko od polnilne postaje ID. Charger Connect: 

– Merjenje in obračun električnega toka v skladu z Direktivo o merilnih 
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1 Plačljiva dodatna možnost. 
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Prostor za izpis pomembnih informacij



Prostor za izpis pomembnih informacij



www.volkswagen.si


