
ID.3

ID.3 Pro (145ps - 204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

2 θύρες USB C-Type

4 ηχεία + 1

Adaptive Cruise Control με Speed Limiter

Aσύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί

Kit επισκευής ελαστικού

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις



Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προε ντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργοστασιακός κωδικός

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες εμπρός

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας κ αι γιλέκο με ανακλαστήρες

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Πολυλειτουργικό τιμόνι με touch control

Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Σύστημα Infotainment "Discover Pro" με Navi



Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Family (145ps - 204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αν αγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

4 ηχεία + 1

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Kit επισκευής ελαστικού



Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW



Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Life (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αν αγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

4 ηχεία + 1

Aσύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί

Kit επισκευής ελαστικού

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθ μευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®



Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργοστασιακός κωδικός

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθ ισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW



Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Business (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

4 ηχεία + 1

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Kit επισκευής ελαστικού

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες



Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας κ αι γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Style (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

4 ηχεία + 1

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη



Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί

Kit επισκευής ελαστικού

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox



Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας κ αι γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθ ισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Tech (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)



Kit επισκευής ελαστικού

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθ μευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοπ οίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Ατσάλινες ζάντες 7.5J x 18

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW



Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Pro S (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

2 θύρες USB C-Type

2 πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα με κεντρικό υποβραχιόνιο

4 ηχεία + 1

Adaptive Cruise Control με Speed Limiter

AirStop® Eλαστικά 215/50 R19

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις



Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας

Δερμάτινο θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι με touch control

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλ εφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

Ζάντες αλουμινίου "Andoya" 7.5J x 19

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες εμπρός

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Πεντάλ με ένθετα αλουμινίου και σχεδίαση "Play & Pause"

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού



Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Σύστημα Infotainment "Discover Pro" με Navi

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 125kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 Tour (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

2 πίσω καθίσματα αναδιπλούμενα με κεντρικό υποβραχιόνιο

AirStop® Eλαστικά 215/50 R19

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού



Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Αντικλεπτικά μπουλόνια ασφαλείας

Δερμάτινο θερμαινόμενο πολυλειτουργικό τιμόνι με touch control

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

Ζάντες αλουμινίου "Andoya" 7.5J x 19

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλωδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πεντάλ με ένθετα αλουμινίου και σχεδίαση "Play & Pause"

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών



Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 125kW

Υφασμάτινα πατάκια εμπρός / πίσω

ID.3 1st (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

2 θύρες USB C-Type

4 ηχεία + 1

Aσύμμετρα αναδιπλούμενη πίσω σειρά καθισμάτων

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Eλαστικά 215/55 R18 95T

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking κ αι Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία αναγνώρισης 
πεζών και ποδηλατών)

Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί



Kit επισκευής ελαστικού

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και οπτικές 
ενδείξεις

Pre-Crash (Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών)

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εσωτερικός φωτισμός Ambient 10 χρωμάτων

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κεντρική κονσόλα με 2 ποτηροθήκες εμπρός

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύ που κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από θέση 
οδηγού-συνοδηγού



Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW

ID.3 1st Plus (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

4 ηχεία + 1

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)



Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Pre-Crash (Σύστημα προληπτικής προστασία ς επιβατών)

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW



ID.3 1st Max (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Online Υπηρεσίες VW WE

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Pre-Crash (Σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών)

Εμπρός ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Κιτ πρώτων βοηθειών, τρίγωνο ασφαλείας και γιλέκο με ανακλαστήρες

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"



Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχές Isofix για στήριξη παιδικών καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για εναλλασσόμενο ρεύμα AC με ισχύ 11kW

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 100kW


