
De ID.3 1ST

De afgebeelde voertuigen zijn prototypes die kunnen verschillen van de modellen die in de verkoop komen. De afbeeldingen in dit artikel mogen niet gedeeld of gekopieerd worden. 



Na de Kever en de Golf start de ID.3 nu een  
nieuw tijdperk in de geschiedenis van Volkswagen:  
het tijdperk van de uitstootvrije mobiliteit.

De afgebeelde voertuigen zijn prototypes die kunnen verschillen van de modellen die in de verkoop komen. De afbeeldingen in dit artikel mogen niet gedeeld of gekopieerd worden.

Ben jij de 1ST?

Eindelijk een elektrische auto zonder de nadelen van een elektrische 

auto. Met het gebruiksgemak en comfort dat je van een Volkswagen 

gewend bent. En met een actieradius die je het vertrouwen geeft 

om ook voor elektrisch rijden te kiezen. Stap over. Stap in.

De eerste ID.3 is beschikbaar in drie gelimiteerde uitvoeringen:  

de ID.3 1ST, de ID.3 1ST Plus en de ID.3 1ST Max.

De ID.3 is inclusief 8 jaar garantie op de hoogvoltaccu en  

inclusief 6 jaar onderhoud. 

Elektrisch rijden is niet alleen innovatief, maar ook beter voor 

het milieu. De productie van de ID.3 is volledig CO2-neutraal: 

van materiaal tot eindproduct. En de CO2-uitstoot die onvermijdelijk 

is, compenseren we met klimaatbeschermingsprojecten. 

Ook recyclen we zoveel mogelijk onderdelen van de auto op een 

milieuvriendelijke manier. We gaan er zelfs voor om 97% van de 

accu te hergebruiken. Zo dragen wij bij aan de wereld van morgen.
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ID.3 1ST Max

•  20-inch lichtmetalen velgen ‘Sanya’

•  Augmented Reality Head-up Display

•  Beats™ Audio

•  Travel Assist en Emergency Assist

•  Rijstrookwisselassistent ‘Lane Assist’ en ‘Emergency Assist’

• Elektrisch verstelbare voorstoelen incl. massagefunctie

•  Panoramadak

•  Variabele laadbodem

•  Draadloos opladen telefoon

•  19-inch lichtmetalen velgen ‘Andoya’ 

•  Keyless Advanced met verlichte deurgrepen

•  2 USB-C aansluitingen achter

•  Middenconsole met verlichte ruimte voor telefoon

•  Sfeerverlichting in 30 kleuren

•  IQ.LIGHT LED Matrix koplampen

•  LED achterlichten met dynamische richtingaanwijzer

•  Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmd,  

met functie voor automatisch verlagen 

•  Getinte achterruiten

• Zilveren details

•  Exterieur details in 'Silver' op de C•stijl

•  Stoelbekleding van micro•fleece ‘Flow’/’ArtVelours’

•  Achteruitrijcamera

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST

ID.3 1ST – Uitrusting

De Plus gaat nog een stap verder in comfort. Instappen gaat 

zonder sleutel en zelfs de verlichting wordt voor je geregeld.

Extra's bovenop de ID.3 1ST

Ga je voor de nieuwste technische snufjes en maximaal rijplezier? 

Dan is de Max dé uitvoering voor jou.

Extra's bovenop de ID.3 1ST Plus

Circa € 44.000 Circa € 49.000

De ID.3 1ST rijdt tot 420 km1 en heeft  

deze exclusieve kenmerken:

•  Performance upgrade2  

(ong. 2 seconden sneller van 0 naar 100 km/u)

•  Exclusief design – zoals de ID.3 1ST stuurwielclip  

en Play & Pauze pedalen

• Snel laden – 100 kW DC en 11 kW AC

•  Accucapaciteit 58 kWh

Circa € 38.000

•  2 USB aansluitingen vóór

•  Draadloos App Connect

•  Automatische airconditioning 

'Climatronic'

•  ‘Keyless Start’

•  Laadkabel Mode 3 Type 2, 16 A

•  Natural Voice Control

•  18 inch lichtmetalen velgen ‘East Derry’ 

• Digitale radio DAB+

•  Navigatie "Discover Pro" incl. streaming & 

internet

•  Verwarmbare voorstoelen

•  Verwarmbare ruitenwissers

• Adaptieve Cruise Control met Stop & Go

•  Remmen bij zwenken van 

tegemoetkomend verkeer 

• Regensensor

Standaard op de ID.3 1ST

•  LED koplampen met  

automatische hoogteregeling

•  LED achterlichten

•  Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)  

•  Automatische afstandsregeling  

(Adaptive Cruise Control) inclusief 

afstandscontrolesysteem (Front Assist)

•  Park Distance Control

•  Verkeerstekenherkenning

•  We Connect

• DC lader tot 100 kW

•  Sfeerverlichting in 10 kleuren

•  Multifunctioneel verwarmbaar  

lederen stuurwiel

•  Middenconsole en armsteun

•  Spraakbediening

•  ID.LIGHT interactieve interieurverlichting

•  Driving Profiles

1  Geschat bereik voor rijcycli volgens proeven van de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures (WLTP) op de rollenbank (geen  
standaard versie). Het bereik van WLTP-voertuigen kan verschillen afhankelijk van de uitrusting. Het werkelijke bereik bij reële omstandigheden  
varieert afhankelijk van de rijstijl, snelheid, gebruik van comfortfuncties, de omgevingstemperatuur, het aantal inzittenden, de bagage en het 
terrein. Afhankelijk van het gebruikersprofiel kunnen we er toch vanuit gaan dat 80% van de bestuurders tussen de 230 en 330 km kan rijden met 
de kleine accu (45 kWh, netto), tussen 300 en 420 km met de middelgrote accu (58 kWh, netto) en tussen de 390 and 550 km met de grote accu 
(77 kWh, netto) zonder tussentijds op te laden. 

2  Alle ID.3 1ST modellen zijn voorzien van een performance upgrade, waardoor de acceleratie ongeveer 2 seconden sneller verloopt,  
met als resultaat een gemiddelde acceleratie van 7,3 seconden van 0-100 km/u. 

Deze eerste editie van de ID.3 heeft alles wat je nodig hebt om 

elke rit nog relaxter en veiliger te maken. 

Standaard op ID.3 1ST

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

ID.3 1ST – Kleuren en opties

Gletscher White Metallic

Kleuren en velgen Interieur

ID.3 1ST met 18-inch 
lichtmetalen velgen 
‘East Derry’

ID.3 1ST Max met 20-inch 
lichtmetalen velgen 
‘Sanya’

ID.3 1ST Plus met 19-inch 
lichtmetalen velgen 
‘Andoya’ 

Aerodynamische
design velgen

Interieur
Dusty Grey Dark/Piano Black

Interieur
Safrano Orange/Electric White1

Designstoel (Interieur Style) 'ArtVelours' 
Platinum Grey/Dusty Grey Dark

Comfortstoel (Interieur Style 'Plus') 'ArtVelours' 
Platinum Grey/Dusty Grey Dark

Interieur
Dusty Grey Dark/Electric White

Interieur
Platinum Grey/Piano Black

Basisstoel
Platinum Grey/Soul

ID.3 1ST

1 Kan niet gecombineerd worden met Makena Turquoise Metallic. 

De afgebeelde voertuigen zijn prototypes die kunnen verschillen van 
de modellen die in de verkoop komen. De afbeeldingen in dit artikel 
mogen niet gedeeld of gekopieerd worden.

Kleuren

Makena Turquoise MetallicMoonstone Grey

Mangan Grey Metallic

Interieur
Dusty Grey Dark/Piano Black
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Laadsleutelhanger

Laadpunten

Kies je voor laden met Shuttel, dan ontvang je je eigen laadsleutelhanger. 

Hiermee laad je eenvoudig thuis, op het werk en bij publieke laadpalen. 

• 100.000 laadpunten in Europa

• 100% groene stroom van Europese windmolens

• Vaste tarieven per kWh

• 10% korting in de Volkswagen webshop

• Gratis 1-op-1 rijtraining

Om onbezorgd en snel te kunnen laden, heeft Volkswagen de samenwerking opgezocht 

met Shuttel voor een compleet aanbod op het gebied van laden en mobiliteit.  

Alles regel je eenvoudig bij jouw Volkswagen dealer en deze bied je:

- Een laadsleutelhanger voor laden bij meer dan 100.000 laadpunten in Europa

- Een slim thuislaadpunt voorzien van loadbalancing*

-  Je laadpas upgraden om te gebruiken als OV-chipkaart, parkeerkosten, voor de  

taxi en Greenwheels met al je reistransacties op één factuur

Heb je thuis een garage, carport of parkeerplaats buiten op de oprit, kies dan voor een 

thuislaadpunt van Shuttel. Inclusief volledige installatie. Om veilig thuis te kunnen laden 

levert Shuttel het meest hoogwaardige en veilige slimme thuislaadpunt, goedgekeurd door 

Volkswagen. Heb je een eigen bedrijf? Ook daar kunnen we je helpen met een hoogwaardig 

en betrouwbaar laadpunt.

Opladen 
Van A tot Z

Laadpunt thuis
•  Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A)

•  1 contactpunt of vaste kabel

•  Wand- of paalmodel

•  Incl. loadbalancing

•  Automatische verrekening van de stroom met  

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak

Laadpunt op de zaak
•  Eve Double Pro-line 22 kW (3 x 32A)

•  2 contactpunten

•  Wandmodel

•  Incl. loadbalancing

•  Automatische verrekening van de stroom met  

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak

*  Loadbalancing is de techniek die de laadsnelheid aanpast op het overige verbruik in huis om overbelasting te voorkomen.  
Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van jouw stroomaansluiting en kun je op de snelst mogelijke manier laden zonder dat de stroom uitvalt.


