ID.3 City, výk. 110 kW, kapac. 45 kWh
Kód vozu R454HC

Cena
ID.3 City, výk. 110 kW, kapac. 45 kWh
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Celková
cena
Cenové
zvýhodnění
Speciální
cena

938 299,99 Kč
84 399,99 Kč
853 900,- Kč
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Motor
0 cm2 Zadní pohon Automatická převodovka jednost
Výkon 110 kW / 150 PS
Elektro:
Spotřeba paliva - kombinovaná: 149,20 Wh/km
Emise CO2 - kombinované: 0 g/km
Celkem
Emise CO2 - kombinované: 0 g/km
Emise NOx: 0,0000 g/km

Vnější lak
modrá

Modrá Stonewashed metalíza

Potah sedadel
Čalounění: Soul
Přístrojová deska: Šedá Platinum + doplňky černá Piano
Koberce: Černá Soul
Potah: Soul
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15 700,- Kč

Výbavy
Palubní literatura v českém jazyce
Bubnové brzdy vzadu
Kotoučové brzdy vpředu
Standardní šrouby kol
Sada nářadí
Sada nářadí a Tire Mobility Set
- včetně kompresoru 12 V a lepidla - pouze pro ocelová kola 18"
Povinná výbava
- Výstražný trojúhelník - Lékárnička (dle německé normy) - Reflexní vesta
Pohon zadních kol
Multifunkční volant
- nastavitelný výškově i podélně - s dotykovým ovládáním
Volba profilu jízdy
ISOFIX
- příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce a na vnějších zadních
sedačkách
Bez variabilní podlahy zavazadlového
prostoru
Sedadlo řidiče výškově nastavitelné
Zadní sedadla nedělená
- opěradla asymetricky sklopná
Tříbodové bezpečnostní pásy
- vpředu a vzadu - vpředu s výškovým nastavením a předepínači
Výplň dveří pěnová a v tkanině
Asistent při odbočování vlevo
- detekce protijedoucích vozidel při odbočování vlevo - automatické zastavení vozu při
hrozící srážce
Čelní sklo tepelně izolující
- bez akustické ochrany
Centrální zamykání Keyless Start
- bezklíčové startování - bez SAFELOCK
Tepelně izolující tónovaná skla
- v zeleném odstínu - postranní a zadní skla
Loketní opěrky pro přední sedadla
Čelní airbag řidiče a spolujezdce
- u spolujezdce s možností deaktivace
Transportní fólie
Make-up zrcátka ve slunečních clonách
- s osvětlením
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Výbavy
Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
- s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce
Vnější designové prvky v černé barvě
- lišta nade dveřmi - prahy dveří - prvky nárazníku
Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu
Vnější zpětná zrcátka
- elektronicky nastavitelná a vyhřívaná - na straně řidiče asferické - na straně spolujezdce
konvexní
Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)
- pro připojení vozu k nabíjecí stanici (Mode 3, Type 2 Mennekes)
Elektronický imobilizér
Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu
Infotainment Ready2Discover Pro
- příprava na navigaci Discover Pro - generace infotainmentu MIB 4 - 10" dotyková
obrazovka - hlasové ovládání - včetně paketu Streaming & Internet - We Upgrade možnost aktivovat mapové podklady a další funkce přímo v infotainmentu za poplatek
(nebude k dispozici s uvedením vozu na trh)
Parkovací senzory Parkpilot
- senzory vpředu i vzadu - zobrazení situace na displeji
LED světlomety
- s automatickou regulací dálkových světel
Front Assist
- s funkcí automatického brzdění - s rozpoznáním chodců a cyklistů
Dešťový senzor
Reproduktory vpředu
Adaptivní tempomat ACC
- automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s omezovačem - funkce "stop
& go" - prediktivní funkce
LED zadní světla
- sdružená obrysová, brzdová, směrová světla
Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i grafické - pro přední i zadní pásy
App-Connect Wireless
- bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, navigace a vybrané
aplikace) - pro Apple CarPlay a Android Auto
Telefonní rozhraní
- bluetooth
ID. Display
- digitální přístrojový štít s barevným displejem o velikosti 5,3“
Systém sledování únavy řidiče
Dobíjecí zásuvka vozu CCS
- pro nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem
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Výbavy
Nabíjecí kabel (domácí zásuvka)
- pro připojení vozu k domácí zásuvce (230 V, 16 A)
18" ocelová kola
- 18 x 7,5J - pneumatiky 215/55 R18 - s ozdobnými plastovými kryty kol - výbava
přidává Tire Mobility Set
Převodovka pro elektrický pohon
- jednostupňová
e-Sound
- umělý zvuk motoru při rychlosti do cca. 25 km/h
Car2X
Využitelná kapacita baterie 45 kWh
Klimatizace 1-zónová
ID. Light
- inteligentní světelná lišta na přístrojové desce vozu (pod předním sklem)
Maximální nabíjecí výkon DC 100 kW
- maximální nabíjecí výkon stejnosměrným proudem
Potahy sedadel v látce Fragment
eCall
- nouzové volání v případě nehody
Paket Comfort
- Paket světla a výhled - vnější zpětná zrcátka el. sklopná, nastavitelná, vyhřívaná, s
automatickou clonou na straně řidiče a automatickým naklopením zrcátka spolujezdce
při zařazení zpátečky - vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou - dešťový senzor Středová konzola High - 2 držáky nápojů - s roletovým krytem - s osvětlením - USB-C
port 4x - 2x plnohodnotné USB-C vpředu (vedle řadicí páky a v odkládacím prostoru
středové konzoly) - 2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu - Zimní paket - Vyhřívaná
přední sedadla - Multifunkční volant v kůži vyhřívaný - Vyhřívané trysky ostřikovačů
čelního skla - Uvítací světlo - projekce z vnějších zpětných zrcátek
Hlasové ovládání
Ambientní osvětlení I
- osvětlení lišty přísrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve
všech 4 dveřích a prostoru pro nohy pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 10
barev
Rozpoznávání dopravních značek
pomocí kamery
Digitální radiopřijímač (DAB+)
(navíc k analogovému)
Černý rámeček infotainmentu
Paket Infotainment
- Navigace Discover Pro - 10" dotyková obrazovka - hlasové ovládání - Telefonní rozhraní
Comfort - s indukčním nabíjením
USB-C port 2x
- vpředu
Tepelné čerpadlo
- vytápění vozu prostřednictvím tepla získávaného z vnějšího okolí vozu
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Výbavy na přání
Textilní koberečky
- vpředu a vzadu

2 899,99 Kč

Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

23 800,- Kč

Technické údaje
Typ motoru

0.0 Elektro

Výkon

110 kW 150 PS

Zdvihový objem

0 cm2

Převodovka

Automatická převodovka jednost

Pohon

Zadní pohon

Počet dveří

5

Počet sedadel

5

Celková povolená hmotnost

2240 kg

Pohotovostní hmotnost

1772 kg

Skutečná hmotnost

1780 kg

Spotřeba paliva kombinovaná (Elektro)

149,20 Wh/km

Emise CO2 - kombinované

0 g/km

Emise NOx

0,0000 g/km

VIN

WVWZZZE1ZMP071295

Prodejce
AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ
Pod Paťankou 217/1
160 00 Praha 6
+420 234 700 260
info@autopodbaba.cz
https://autodruzstvopodbabska.porschegroup.cz
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