
ID.3 Pure Performance

150PS

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ιπποδύναμη (PS/kW) 150 / 110

Ροπή (Nm) 310

Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec) 8,9

Χωρητικότητα Μπαταρίας (kWh) 45

Αυτονομία (km) 348

Μέση Κατανάλωση (kWh/100km) 15,0

Χώρος αποσκευών (lt) / 

με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα
385 / 1.267

Φόρτιση AC 7,2kW (100% φόρτιση) 6 ώρες & 45 λεπτά 

Φόρτιση DC 100kW (80% φόρτιση) 31 λεπτά

Βασικός Εξοπλισμός
Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Οροφή & BiColor τόξο οροφής σε μαύρο χρώμα

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Επικοινωνία Car2X

Lane Assist

Emergency Steering Assist

Dynamic Road Sign Display

Fatigue Detection

Adaptive cruise control (με λειτουργία "follow-to-stop") και Speed limiter

Park Pilot

Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Emergency call service (Υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης)

ID.Cockpit – Ψηφιακός πίνακας οργάνων με οθόνη 5,3’’ πίσω από το τιμόνι
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Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring

Σύστημα πλοήγησης "Discover Pro": Οθόνη αφής 10'', Voice Control, Ψηφιακή λήψη 

ραδιοφώνου DAB+



Comfort telephony με LTE και ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση κινητού τηλεφώνου

4 Ηχεία εμπρός & 1 στην κεντρική κονσόλα

Υπηρεσίες We Connect Start - Συμβόλαιο για 3 έτη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wireless We Connect App

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων 

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Aσύμμετρα αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα

Πολυλειτουργικό τιμόνι με touch control

Πλαίσιο οθόνης Infotainment και κεντρικά χειριστήρια σε μαύρο χρώμα

Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα "Fragment"

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων / Οδηγού - Συνοδηγού

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρομηχανική μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (Servotronic)

Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ "Driving Profile Selection"

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Καλώδιο φόρτισης mode 3, type 2 3 16 A

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα Mode 2

Θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ

Παρμπρίζ από κρύσταλλο ασφαλείας, θερμομονωτικό και ηχομονωτικό

Ζώνες ασφαλείας 3 - σημείων εμπρός με προεντατήρες

Δάπεδο χώρου αποσκευών

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

Κιτ επισκευής ελαστικού

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες 

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων στα πίσω εξωτερικά καθίσματα και 

στο κάθισμα του συνοδηγού, συμβατά με i-Size

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί 

Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic με λειτουργία καθαρισμού του αέρα και 

αντιαλλεργικό φίλτρο

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες, χώρο τοποθέτησης smartphone & αποθηκευτικό 

χώρο με 2 θύρες USB Type C εμπρός

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 7,2kW

Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού. Δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου 

συνοδηγού

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος 

ανάμεσα από θέση οδηγού-συνοδηγού


