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Matkalla kohti
nollapäästöjä
Volkswagen on ottanut uuden suunnan. Suunnan kohti kestävään kehitykseen perustuvaa liikkumista
– ja se alkaa tästä: ID. aloittaa täyssähköisen tuoteperheemme tuotannon. Se mahdollistaa päästöttömän,
taloudellisen ja ympäristöä suojelevan ajamisen meille kaikille. Heti alusta lähtien. Täyssähköisen mallin
ID.3 myötä olemme asettaneet tavoitteen valmistaa historian ensimmäiset Volkswagenit, jotka ovat
täysin CO₂-neutraaleja1 jo toimitusvaiheessa. Jotta ostamasi ID.3 pysyy CO₂-neutraalina1 koko käyttöikänsä ajan, suosittelemme auton lataamista uusiutuvalla energialla.

Tervetuloa kaikille sopivien sähköautojen aikakauteen.

1 CO₂-päästöjä pyritään mahdollisuuksien mukaan välttämään ja alentamaan jo Volkswagenilla. Myös muiden toimittajien edellytetään toimivan vastaavalla tavalla välttäen ja alentaen päästöjä.
CO₂-päästöt, joita Volkswagen ja muut toimitusketjuun kuuluvat eivät pysty välttämään tai alentamaan, tasataan samalla määrällä sertifioiduissa ilmastonsuojeluprojekteissa.
Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Matkalla kohti nollapäästöjä
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Uusi
seuralaisesi

01

01 Pienenä tervetuliaistoivotuksena kuljettajan ja
etumatkustajan oven avaaminen heijastaa maahan
tervehdyksen valokuviolla.

ID.3 luo aivan uudenlaisen yhteyden auton ja kuljettajan välille.
Jo ennen matkan alkua. Auton IQ.LIGHT LED Matrix -ajovalot avautuvat
kuin silmät käytettäessä lisävarusteena saatavaa avaimetonta lukitusta
Keyless Access, kun kuljettaja lähestyy ID.3:a edestä päin. Sisällä

02

02 Tervetuloa! Tuskin olet ehtinyt astua autoon,
kun ID.3 tervehtii sinua tervetulonäytössä ollen heti
valmiina lähtöön.

kuljettajaa tervehtivät ID.Light-älyvalo ja infotainment-järjestelmä.

Täyssähköinen ID.3
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Hei
ID.

Viimeinkin joku joka kuuntelee. ID.3:n luonnollisen puheohjauksen ansiosta paljon ratkeaa pelkällä
puheella: kun tervehdit ID.3:a sanomalla ”Hei ID.”, se ilmoittaa ohjaamon ID.Light-älyvalolla, että
se kuuntelee sinua tai matkustajaasi. ID.3 tukee sinua niin navigoinnissa, ilmastoinnin ohjaamisessa,
puheluiden soittamisessa kuin musiikin kuuntelussakin ilman että sinun tarvitsee painaa ensimmäistäkään painiketta (kaikki puheohjauksen toiminnot eivät ole käytettävissä suomen kielellä).

04

03

04 Multimedia uudessa asussa: suuri 25,4 cm (10")
kosketusnäyttö vaikuttaa lähes leijuvan ilmassa. Se on
asetettu kätevästi sekä kuljettajan että etumatkustajan ulottuville futuristisen ohjaamon keskelle.

03 Valitsemalla mieluisan Ambiente-tunnelmavalaistuksen, herätät kojelaudan ja ovien ympäristön
eloon pehmeällä valaistuksella. Vakiovarusteena valittavissa on kymmenen ja lisävarusteena jopa 30 väriä,
joiden avulla voit luoda sisätiloihin erilaisia tunnelmia.

Täyssähköinen ID.3
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Uudet
muodot
Muut kyllä huomaavat, että ajat sähköautolla. ID.3 kulkee myös visuaalisesti omia teitään:
täyssähköiselle alustalle rakennettu auto tarjoaa ennennäkemätöntä ja erottuvaa muotoilua
urheilullisuutta korostaen. ID.3:ssa on erikoispitkä akseliväli ja lyhyet ylitykset sekä suuret pyörät
(vähintään 18 tuumaa). Mallille tunnusomaisen muotoilun yksityiskohdat, kuten keulan somisteet
ja takaspoileri, korostavat sulavalinjaisen korin optimaalista aerodynamiikkaa.

01 Todellinen katseenvangitsija: Silver-ulkonäköpakettiin kuuluva C-pilarin kalvosomiste, jossa on kahdeksankulmainen kuviointi. Uudelleen muotoillut kapeat
takavalot kulkevat dynaamisesti sivulta taakse.1

01

02

02 Futuristista ulkoasua täydentävät IQ.LIGHT LED
Matrix -ajovalot ja valolista, joka jatkuu molemmilta
sivuilta keskelle kohti logoa. Katseita keräävät puoleensa myös 20 tuuman kevytmetallivanteet Sanya.
1 Katso takakannen alaviite 1.
Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Muotoilu
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Suuremmat
sisätilat
Sähköauton monet edut ovat havaittavissa vasta, kun autoon astuu sisään.
ID.3:n sisätilat ovat suuremmat kuin mitä ensi silmäyksellä olettaisi.
Se johtuu täyssähköisestä alustarakenteesta, joka on maksimaalisen
toimintamatkan saavuttamiseksi rakennettu suuren akun ympärille. Näin
saadaan lopputulokseksi kompakti auto, jonka sisätilat tuntuvat vastaavaa keskikokoluokan autoa suuremmilta ja kääntöympyrä puolestaan
vastaa pientä autoa. Moottori on sijoitettu suoraan taka-akselin päälle
tarvitsematta silti pienentää tavaratilan tilavuutta. Näin ollen myös
etupyörillä on käytössään maksimaalinen liikkumistila, mikä helpottaa
pyörien kääntämistä.

Täyssähköinen ID.3 – Muotoilu
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Uudenlaista
ajoa
Uusi sähköautosi tarjoaa dynaamisemman ajon lisäksi ennen kaikkea rennomman ja digitaalisemman ajokokemuksen: ohjaamo vastaa näihin vaatimuksiin. ID.3:n näyttöjen sijoittelu noudattaa selkeää logiikkaa: lähes kaikki ajamisessa ja navigoinnissa tarvittavat tiedot
tuodaan näkyviin tuulilasin näyttöön. Uusi lisävarusteena saatava lisättyä todellisuutta
sisältävä Augmented Reality -tuulilasinäyttö voi heijastaa navigointiohjeet tuulilasiin siten,
että kuljettaja kokee niiden olevan ikään kuin merkittynä suoraan katuun.1
01

01 ID.3 tukee kuljettajaa myös älykkäillä kuljettajaa
avustavilla järjestelmillä. Niitä käytetään intuitiivisesti
puheohjauksella sekä kosketusnäytössä täysin ilman
painikkeita. Liikkeellelähdön ja pysäköinnin valitsin on
mietitty kokonaan uudelleen ja sijoitettu nyt ohjauspyörään. Siinä se on helposti kuljettajan ulottuvilla
ja jättää samalla tilaa keskikonsoliin. Kojelautaan on
sijoitettu muun muassa suuri Infotainment-näyttö,
jota on helppo käyttää valitakseen musiikkia, digitaalisia palveluja ja paljon muuta. Tässä autossa muillakin
kuin kuljettajalla voi olla hauskaa.

02

02 Nopeudesta 60 km/h lähtien kaistanpitoavustin
Lane Assist tunnistaa, onko ID.3 poistumassa vahingossa omalta kaistaltaan. Järjestelmä ohjaa kuljettajan
huomion takaisin ajotilanteeseen tekemällä korjaavia
ohjausliikkeitä.2

03

1 AR-tuulilasinäyttö (Augmented Reality) tulee markkinoille myöhemmin.
2 Järjestelmärajoitusten puitteissa. Kuljettajan pitää olla aina valmiina puuttumaan kuljettajaa avustavien järjestelmien
toimintaan ja kantaa vastuunsa auton varovaisesta ajamisesta.

03 Travel Assist parantaa ajomukavuutta napin
painalluksella tukemalla kuljettajaa yksitoikkoisissa ja
väsyttävissä ajotilanteissa: erityisesti moottoriteillä
ja hyväkuntoisilla maanteillä Travel Assist auttaa kuljettajaa pysymään omalla kaistalla sekä säilyttämään
asetetun nopeuden ja etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon. Näin voit ajaa rennosti niin ruuhkassa kuin
jatkuvasti pysähtelevässä liikenteessäkin.2

Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja AR-tekniikka
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Uusia
ulottuvuuksia
Kun ajatellaan sähköistä liikkumista, ajatellaan usein juuri toimintamatkaa. ID.3:n kanssa siitä ei tarvitse murehtia. Sen todellinen
toimintamatka on 300 km1 – 420 km1, kun kyseessä on ID.3 Pro
Performance -malli. ID.3 Pro S -akkuun perustuvassa mallissa
toimintamatka on jopa 390 km1 – 550 km1.

1 Asiakaslähtöinen toimintamatka. Todellinen toimintamatka vaihtelee riippuen ajotyylistä, nopeudesta, päällä olevista mukavuusvarusteista ja muista sähköä kuluttavista varusteista, ulkolämpötilasta, matkustajien ja tavaran määrästä ja tieprofiilista. Tutkimusten
perusteella saavutettava toimintamatka vastaa 80 prosenttia asiakkaidemme vuosittaisesta keskimääräisestä ajomatkasta. Alempi
raja-arvo sisältää myös vähäistä ajamista moottoritienopeudessa sekä ajamista talven alhaisissa lämpötiloissa.
Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Toimintamatka ja suorituskyky
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Kestävää
dynamiikkaa
Ympäristötietoinen ajaminen ei ole koskaan ennen tuntunut näin hyvältä.
ID.3-mallin täyssähköinen liikkuminen tarkoittaa myös voimakkaampaa takavetoisuutta ja nopeampaa kiihdytystä ilman vaihtamista ja vedon katkeamista. Se jos
mikä takaa ajonautinnon heti ensi metreistä lähtien – hyvällä omallatunnolla.

Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Toimintamatka ja suorituskyky
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Valinnanvaraa riittää:
Pro Performance tai Pro S

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Täyssähköinen ja ehdottoman monipuolinen

Toimintamatka jopa 550 km1

– Toimintamatka: jopa 426 km (WLTP)1

– Toimintamatka: jopa 550 km (WLTP)1

– Kiihtyvyys 7,3 s (0–100 km/h)

– Kiihtyvyys 7,9 s (0–100 km/h)

– Latausaika: AC2 11 kW 0–100 %: 6 h 15 min/

– Latausaika: AC2 11 kW 0–100 %: 7 h 30 min/

Kysymys ei ole siitä, sopiiko ID.3 sinulle, vaan kumpi niistä sopii
paremmin. Voit valita malleista Pro Performance tai Pro S, jotka
eroavat toisistaan toimintamatkan ja kiihtyvyyden osalta. Pro
DC2 100 kW 5–80 %: 35 min

DC2 125 kW 5–80 %: 38 min

Performance tarjoaa joustavaa liikkumista yksilöllisten tarpeide– Sähkönkulutus WLTP:n mukaan kWh/100 km:

– Sähkönkulutus WLTP:n mukaan kWh/100 km:

yhdistetty 15,5–16,1; CO₂-päästöt g/km: 0

yhdistetty 16,1–16,7; CO₂-päästöt g/km: 0

si mukaan, ja se soveltuu myös pidemmille matkoille. ID.3 Pro S
puolestaan tarjoaa jopa 550 km:n (WLTP)1 toimintamatkan yhdellä
– Akun energiasisältö (netto) 58 kWh

– Akun energiasisältö (netto) 77 kWh

– Akun aktiivinen lämmitys/jäähdytys

– Akun aktiivinen lämmitys/jäähdytys

– Teho 150 kW

– Teho 150 kW

– Huippunopeus 160 km/h

– Huippunopeus 160 km/h

latauksella. Molempien mallien latausajat ovat lyhyitä, ja niissä
voi käyttää pikalataustekniikkaa. Mitä ikinä tarvitsekin, siihen
löytyy sopiva ID.3.

Valitse täyssähköinen ID.3
uudeksi kumppaniksesi ja kokoa
toiveidesi mukainen varustelu
1 Henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP) mukaisesti dynamometrissä määritetty toimintamatka kyseisen mallin varustetasolle, jonka
toimintamatka on pisin. Todellinen WLTP-mittauksen toimintamatka saattaa vaihdella varusteiden mukaan. Todellinen toimintamatka
vaihtelee riippuen ajotyylistä, nopeudesta, päällä olevista mukavuusvarusteista ja muista sähköä kuluttavista varusteista, ulkolämpötilasta, matkustajien ja tavaran määrästä ja tieprofiilista.
2 Voidaan erottaa kaksi eri lataustapaa: Vaihtovirtalatauksessa (AC) auton tasasuuntaaja muuntaa vaihtovirran latauksessa tarvittavaksi tasavirraksi. Tasavirtalatauksessa (DC) vaihtovirta muunnetaan auton ulkopuolella tasavirraksi – esim. latausasemassa.
Tällöin etuna on se, että lataaminen tapahtuu suuremmalla teholla, mikä automaattisesti lyhentää latausaikaa.

osoitteessa volkswagen.fi.

Täyssähköinen ID.3 – Toimintamatka ja suorituskyky
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Vanteet, ulkovärit ja sisätilapaketit

07

B

01
02
03
04
05
06

18 tuuman teräsvanne
18 tuuman teräsvanne Exterior
18 tuuman kevytmetallivanne East Derry
19 tuuman kevytmetallivanne Andoya
19 tuuman kevytmetallivanne Andoya Penny Copper
20 tuuman kevytmetallivanne Sanya

07
08
09
10
11
12

Glacier White normaaliväri 2Y
Mangan Grey metalliväri 5V
Stonewashed Blue metalliväri 5Y
Makena Turquoise metalliväri 0Z
Scale Silver metalliväri 1T
Moonstone Grey normaaliväri C2

A
B

Ulkonäköpaketti Silver
Ulkonäköpaketti Penny Copper

09

11

08

ID.3:n varustepaketteihin sisältyy vakiovarusteena musta katto.
Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.
A

01

02

03

04

05

10

12

06

Täyssähköinen ID.3 – Vanteet, ulkovärit ja sisätilapaketit
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Sisätilapaketit
17

13 Sisätilat Soul Black
14 Somisteväri Dusty Grey Dark
15 Sisätilapaketti Plus, kangasverhoilu Flow ja
mikrokuitu ArtVelours

16

18

16 Sisätilapaketti, kangasverhoilu Fragment
17 Sisätilat Soul Black
18 Somisteväri Platinum Grey

13

20

14

19

15

21

19 Sisätilapaketti Plus, kangasverhoilu Flow ja mikrokuitu ArtVelours
20 Sisätilat Soul Black
21 Somisteväri Safrano Orange
Täyssähköinen ID.3 – Vanteet, ulkovärit ja sisätilapaketit
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Helposti
yhteydessä
We Connect ID. -sovelluksen1 ansiosta ID.3 on täysin hallinnassasi. Tilatiedot – akun
varaustaso, jäljellä oleva toimintamatka tai jäljellä olevan latauksen kesto – ovat selkeästi
nähtävissä älypuhelimesi kautta. Lisäksi We Connect ID. -sovellus tarjoaa mahdollisuuden
säätää auton toimintoja etätoimintona. Näin voit asettaa ID.3:n sisätilaan haluamasi lämpötilan jo ennen matkan alkua. Myös ajon aikana pysyt yhteydessä: We Connect ilmoittaa
reaaliajassa liikennetilanteesta ja antaa tiedot latausasemista. Saat siis myös matkan aikana
ajantasaista tietoa.

We Connect -palvelun ja We Connect ID. -sovelluksen avulla voit nauttia verkotetun,
täyssähköisen liikkumisen tuomista eduista ja pitää ID.3:n toiminnot
hyppysissä myös älypuhelimen kautta. Lue lisää osoitteesta volkswagen.fi.

1 Katso takakannen alaviite 2.
Kuvat saattavat poiketa todellisesta.

Täyssähköinen ID.3 – Latausratkaisut
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Helppoa
latausta
We Charge on sinun palvelusi mitä tulee lataukseen. Volkswagen
tarjoaa helppoa ja täysin integroitua latausta haluamallasi lataustavalla: kotona voit ladata omalla ID. Charger -latauslaitteellasi – ja
euroopanlaajuisesti yli 150 000 latauspisteessä1. Kun olet kätevästi
yhdistettynä We Connect ID. -sovellukseen2, voit hallinnoida kaikkia
lataustapahtumia kätevästi, läpinäkyvästi ja ilman kustannuksia.

Saat lisätietoa Volkswagenin We Charge -palvelusta ja
latausratkaisuista internetistä osoitteesta volkswagen.fi.

1 Latauspisteiden yleiskatsaus löytyy ID.3:n navigointijärjestelmästä.
Palvelun tarjoaa Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2 Katso takakannen alaviite 2.

Täyssähköinen ID.3 – Latausratkaisut

29

Lataaminen
kotona
Elli1 tarjoaa energia- ja latausratkaisuja ja toimii myös tehokkaana yhteistyökumppaninamme
ID.3 Charger -latauslaitteen asentamisessa. Osana Volkswagenin konsernia toimiva Elli
tarjoaa sähköautoille kokonaisvaltaisen latausratkaisun. Kysy lisätietoja oman latausratkaisun
toteuttamisesta kotiisi. Valitse jompi kumpi kahdesta ID.-latauslaitteesta ja nauti huolettoman
asennuspalvelun ja maksuttoman verkon kautta tehtävän esitarkastuksen tuomista eduista

ID. Charger
– Helppoa latausta

aina edulliseen asennukseen saakka.

ID. Charger Pro
Lisänä ID. Chargeriin
– Älykästä latausta mukaan lukien internetyhteys ja latauksen
etäohjaus sekä liitäntämahdollisuus kodin älykkääseen
energianhallintaan2
– MID-sertifioitu sähkötietojen koonti esimerkiksi vuokra-autoissa
– Vakiona LTE/4G-yhteys ja rajoittamaton määrä dataa

Selvitä verkossa, mikä ID-latauslaite on juuri sinulle sopiva ja
pyydä siitä yksilöity tarjous osoitteessa volkswagen.fi.

1 Ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä tarjoava Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) on saatavissa vain Saksassa.
ID.-latauslaitteet, asennuspalvelu ja kotilatauslaitteiden suoramyynti on saatavissa vain kymmenessä maassa (Saksa, Italia,
Sveitsi, Ranska, Puola, Espanja, Ruotsi, Irlanti, Iso-Britannia, Suomi).

Täyssähköinen ID.3 – Latausratkaisut

31

Volkswagen Original +renkaat (ei Suomen myyntiohjelmassa) on kehitetty
yhdessä johtavien rengasvalmistajien kanssa. Tarkista, että renkaissa on
merkintä + ja varmista näin hyvät ominaisuudet:

– laatu
– ajomukavuus
– suorituskyky
– toimintamatkan optimointi
01

01 Volkswagen Original +renkaat ovat saatavissa
Volkswagen-jälleenmyyjältäsi sekä kesä- että talvirenkaina.

Onko sinulla kysyttävää huollosta,
toiveita tai haluatko saada
lisätietoja? Ota yhteyttä lähimpään
Volkswagen-jälleenmyyjään tai käy
osoitteessa volkswagen.fi.

Volkswagenhuolto

Volkswagen-jälleenmyyjäsi osaaminen on käytettävissäsi aina renkaiden vaihdosta
auton tarkastukseen. Tiesitkö, että ID.3:n huoltovälit ovat kaksi vuotta normaalin
yhden vuoden sijaan. Ja täysin ilman kilometrirajoitusta. Mikäli kaipaat apuamme
huoltokertojen välillä, toivotamme sinut tervetulleeksi renkaiden vaihtoon tai kertoaksemme sinulle kaikista ID.-sarjan uutuuksista.
Täyssähköinen ID.3 – Huolto ja lisävarusteet
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Yksilöllinen
ID.3

ID.3 tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia. Volkswagen-lisävarusteiden avulla löydät
ID.3:n täyden potentiaalin. Seuraavilla sivuilla luomme katsauksen valikoimaamme.
Täydellinen valikoima löytyy Volkswagenin verkkosivuilta.

02

01

01 Polkupyöräteline Premium mahdollistaa kätevästi
kahden tavallisen polkupyörän tai sähköpolkupyörän
ottamisen mukaan. Kevytmetallivanne Loen täydentää
ID.3:n muotoilua ja soveltuu kestävyytensä ansiosta
erityisesti talvikäyttöön.1
04
03

02 Urheilullisen tyylikkäistä yksityiskohdista vastaavat
ulkopeilien kotelot värinään hiilikuitu ja musta.
03 Krominvärinen takapuskurin suojalista suojaa
maalipintaa naarmuuntumiselta.

04 Monipuolinen ja nerokas: jälkikäteen asennettava
kuljetuskoukku mahdollistaa tavallisten polkupyörien
ja sähköpolkupyörien kuljettamisen. Lisäksi takaluukun
musta tai läpinäkyvä suojalista yhdessä tavaratilan
kaukalomaton kanssa varmistavat, ettei maalipintaan
tule naarmuja tai lommoja kuormaamisen, lastaamisen tai istumisen aikana.

1 Saatavissa varustetasoon ID.3 Pro Performance, maksimikantavuus: 55 kg.
Esitteen kuvat saattavat poiketa toimitettavasta tuotteesta.

Täyssähköinen ID.3 – Huolto ja lisävarusteet
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05 ID.3-tyyliset matot suojaavat lattiaa kulumiselta.
Matot sopivat hyvin yhteen kiiltävien teräksenväristen
polkimien kanssa. Ilmettä täydentävät kynnyslistakalvot mustana, hopeanvärisenä tai läpinäkyvänä.
A

Kumimatot
Yhtä monipuoliset kuin ID.3 itse: muovimatot
istuvat hyvin paikalleen ja uhmaavat säätä
kuin säätä.
Tekstiilimatot Premium
Tekstiilimattojen Premium ID.3-logo ja mattamusta väri täydentävät ID.3:n modernin ilmeen.

B

06 Tavaratilan kääntömatossa yhdistyvät käytännöllisyys, suojaus, käyttömukavuus ja laadukkuus.

05

A

B

06

07

07 Ylimääräisen latauskaapelin avulla voit ladata autoa tavallisesta, teknisesti moitteettomasti toimivasta
ja ammattitaitoisesti asennetusta pistorasiasta. Älypuhelimen tavoin liität vain Volkswagenin alkuperäisen

latauskaapelin pistorasiaan ja kaapelin toisessa päässä
olevan latausliittimen autosi latauspistorasiaan.
Tavaratilan matto suojaa tavaratilan lattiaa hankaukselta ja likaantumiselta.

Täyssähköinen ID.3 – Huolto ja lisävarusteet
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11 Modulaarinen matka- ja mukavuuspidike tuo kätevästi viihdettä myös takapenkkiläisille: tablettiteline
yleisesti sopivine kiinnikkeineen ja adaptereineen tuo
monenlaiset mobiililaitteet käden ulottuville.

08

11

09

11

10

08 Koko perheen kuljettamista varten valittavissa
on erilaisia turvaistuimia ja niiden väritykseen sopivia
istuinsuojuksia. Aurinkoverho täydentää niin pienten
kuin vähän isompienkin takapenkin matkustajien
matkustusmukavuuden.

Haluatko tilata lisävarusteita ID.3:een tai

09 Keskikonsolissa olevalla latausjohdolla voit ladata
älypuhelinta.

Volkswagen-jälleenmyyjään tai käy

onko sinulla kysyttävää tai haluatko
neuvontaa? Ota yhteyttä lähimpään

osoitteessa volkswagen.fi.
10 ID.3:een on saatavissa myös kylmäboksi juomia
ja välipaloja varten.

11

11
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Kysyttävää?

Voinko vain istua autoon ja lähteä liikkeelle?
ID.3 toimii erittäin intuitiivisesti. Se valvoo, milloin lähestyt autoa ja on
lähtövalmiina heti, kun ovi avataan. Turvavyö kiinni? Kierrä vaihteenvalitsin asentoon D, paina Play-poljinta ja lähde matkaan.

Kuinka pitkälle pääsen?
Lähde rohkeasti matkaan: täyssähköinen ID.3 on valmiina lähes
kaikenlaisiin matkoihin. Jopa 550 km:n (WLTP)1 toimintamatka
sekä Volkswagenin älykäs latauksen hallintaohjelma mahdollistavat
maksimaalisen joustavuuden ja liikkumisen eripituisilla matkoilla.

Onko lataaminen vaikeampaa kuin tankkaaminen?
Päinvastoin. Se on lähes yhtä helppoa kuin älypuhelimen lataaminen.
Akkujen lataaminen sujuu nykyään nopeammin kuin koskaan ja kuin

Katoaako ajonautinto?
Ajaminen ID.3:llä on todella hauskaa. Täyssähköautolla ajaminen

huomaamatta – kun olet nukkumassa tai töissä. Julkisten latauspisteiden
Koe täyssähköinen ID.3 nyt verkossa:
määrä kasvaa nopeasti. Kotia varten on ID Charger -latauslaite. We Charge
volkswagen.fi
-sovelluksen avulla löytyy yli 150 000 latauspistettä Euroopasta.2

tarjoaa aivan uudenlaista dynamiikka ja kiihtyvyyttä ilman katkoja jo
ensi metreistä lähtien.
Onko sinulla muuta kysyttävää, toiveita tai haluatko saada lisätietoja?
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai käy osoitteessa volkswagen.fi.

1 Katso takakannen alaviite 3.
2 Latauspisteiden yleiskatsaus löytyy ID.3:n navigointijärjestelmästä.
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Löydä Volkswagenin
automaailma.

Autostadt – matka liikkumisen maailmaan. ID.3:n ja
Volkswagenin koko ID.-tuoteperheen myötä sinäkin
olet osa uutta liikkumisen aikakautta, jossa visionaarinen
suunnittelu, vallankumouksellinen sisätilojen muotoilu
ja erinomainen ajodynamiikka yhdistyvät kestävän
kehityksen periaatteisiin. Sukella tähän liikkumisen
uuteen maailmaan ja tutustu henkilökohtaisesti
Volkswagenin automaailmaan Wolfsburgissa, joka
on Volkswagen-konsernin keskus. Elämyspuistossa,
autonäyttelyssä ja asiakaskeskuksessa vierailee vuosittain yli kaksi miljoonaa kävijää. 28 hehtaarin alueella
voit kokea ainutlaatuisen mikrokosmoksen, joka esittelee autojen 130-vuotista historiaa, konsernin eri
automerkkejä sekä vastaa liikkumiseen ja yhteiskuntaan liittyviin kysymyksiin. Yhtenä näyttelynä on Get
ready for ID. Se esittelee ID.3:n ensimmäisenä päivitettävänä sähköautona, jonka pohjana on Volkswagenin MEB-alustarakenne. Lisäksi se tarjoaa runsaasti tietoa sähköisestä liikkumisesta aina uusien
sähköautomallien jännittävästä tekniikasta sähköisen
lataamisen tärkeisiin faktoihin ja latauksen infrastruktuurin rakentamiseen. Myös Volkswagenin paviljongissa annetaan runsaasti tietoa tulevaisuuden liikkumisesta. Sähköautolla ajamista voi kokeilla vaikka heti
paikan päällä valitsemalla alleen jonkin automaaliman
sähköautoista ja lähtemällä koeajolle oikeaan kaupunkiliikenteeseen. Lapsille automaailma tarjoaa upean
kokemuksen elämyspuistossa, jossa lapsilla on käytettävissään pieniä sähköautoja. Lisäksi koko perhe voi
rentoutua maistuvan ruuan parissa. Häivähdyksen luksusta tuo Wolfsburgissa sijaitseva viiden tähden hotelli
The Ritz-Carlton. Hotellin kokkina on Sven Elverfeld –
Chef de Cuisine (AQUA) – jolle Michelinin ruokaopas
on myöntänyt kolme tähteä. Jotta vierailustasi tulisi
unohtumaton elämys, automaailman sivulta löytyy
kalenteri suunnittelua varten. Lisätietoja saat osoitteesta autostadt.de/tagesplaner tai maksuttomasta1)
puhelinnumerosta +49 800 288 678 238. Saat tarvittavat tiedot myös omalta Volkswagenjälleenmyyjältäsi.

Huolto. Volkswagenin tasokkaat huolto- ja korjaamopalvelut ovat palveluksessasi, olipa kyse auton määräaikaishuollosta tai jostain asennus- tai korjaustyöstä.
Volkswagen-huoltopisteet käyttävät aina tarkalleen sopivia osia ja tarvikkeita ja tekevät työt ammattitaitoisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Näin varmistetaan auton luotettava toiminta.
Taattua laatua. Uudelle Volkswagenille myönnetään
kahden vuoden virheettömyystakuu, kolmen vuoden
maalitakuu ja 12 vuoden takuu korin puhkiruostumattomuudelle.
Volkswagen-huolenpitosopimus on asiakasystävällinen palvelu, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan
huolehtia auton huolto- ja korjauskuluista. Huolenpitosopimuksen idea on yksinkertainen: kuukausimaksuja vastaan voit huollattaa ja korjauttaa autoa missä
tahansa Volkswagen-merkkikorjaamossa koko sopimuksen voimassaoloajan.
Liikkumisturva on valmistajan valtuuttamien
Volkswagen-huoltojen asiakkailleen tarjoama lisäpalvelu. Palvelu toimii ensiapuna tien päällä sattuvissa
yllättävissä tapauksissa, joissa matka katkeaa autosta
johtuvan teknisen vian vuoksi. Liikkumisturvan ilmainen palvelunumero 0800 188 288 palvelee asiakkaita
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mikäli auto
joudutaan hinaamaan korjaamolle ja autoa ei saada
korjattua kohtuullisessa ajassa, tarjotaan mahdollisuutta lyhytaikaiseen sijaisauton käyttöön tai hotelliyöpymiseen. Liikkumisturva pysyy voimassa auton
koko elinkaaren ajan, kun auto huolletaan valmistajan
määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti valtuutettujen Volkswagen-huoltojen toimesta ja huollon
yhteydessä mahdollisesti havaitut viat korjataan.
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1 Tässä esitteessä kuvatuissa koristekalvoissa saattaa näkyä kulumis- ja vanhenemisjälkiä
jo 1–3 vuoden jälkeen, varsinkin jos ne altistuvat kuumalle auringonpaisteelle. Erityisen
kuumassa ilmanalassa jälkiä saattaa näkyä ja yhden vuoden jälkeen. Jos koristeteipit ovat
pidempään autossa, koristeteipeillä peitettyjen ja peittämättömien alueiden välille voi
syntyä ulkonäöllisiä eroja auton maalipintaan.
2 We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagenin käyttäjätilin ja
hänen on kirjauduttava We Connect -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla. Lisäksi on
tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect -sopimus. Asiakkaalla on auton
luovutuksen jälkeen 90 päivää aikaa rekisteröidä auto We Connect ID. -sovelluksessa, jotta hän voi hyödyntää We Connect -palveluja mahdollisimman pitkän maksuttoman ajan
verran. We Connect -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista
integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin liittyvistä Euroopan
sisällä syntyvistä datakustannuksista verkon alueella. Maksuttoman We Connect ID. -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa olevaa tai erikseen
solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä muutoksia. Katso lisätietoja
osoitteesta connect.volkswagen-we.com ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja
matkapuhelimen hintaehdoista saat matkapuhelinoperaattoriltasi.
3 Henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn
testimenetelmän (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) mukaisesti
dynamometrissä on määritetty toimintamatka kyseisen mallin varustetasolle, jonka toimintamatka on pisin. Todellinen WLTP-mittauksen toimintamatka saattaa vaihdella varusteiden
mukaan. Todellinen toimintamatka vaihtelee riippuen ajotyylistä, nopeudesta, päällä olevista
mukavuusvarusteista ja muista sähköä kuluttavista varusteista, ulkolämpötilasta, matkustajien ja tavaran määrästä ja tieprofiilista.

Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei
saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat
lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin
ja virheisiin pidätetään. DSG®, 4MOTION® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa
ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että
kyseisiä käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.
Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan.
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTPmenetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus
ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot.
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

