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The all-electric
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03The all-electric ID.3 – Περιεχόμενα

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

Περιεχόμενα
 04 Στον δρόμο για έναν πιο καθαρό πλανήτη

 06 Τhe all-electric ID.3

 10 Φιλοσοφία σχεδιασμού

 14 IQ.Drive και Τεχνολογία AR

 16 Αυτονομία και απόδοση

 22  Ζάντες, χρώματα και επενδύσεις καθισμάτων

 26 Επιλογές φόρτισης

 32 Service & Αξεσουάρ Volkswagen

 40 Απαντήσεις στις απορίες σας

 42 Ο κόσμος της Volkswagen



MI_ID3_K72_W1.indd   04-05 15.03.21   11:16

05The all-electric ID.3 – Στον δρόμο για έναν πιο καθαρό πλανήτη

Τώρα επιταχύνουμε για  
έναν πιο καθαρό πλανήτη
Μετά τον Σκαραβαίο (Beetle) και το Golf, το ID.3 σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην 

ιστορία της Volkswagen. Mε τo ID.3, στη Volkswagen ξεκινάει μια νέα, δυναμική εποχή στον κόσμο 

της ηλεκτροκίνησης, που μεταξύ άλλων σημαίνει μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα¹. Για αυτόν τον 

λόγο, η φιλοσοφία παραγωγής του ID.3 βασίζεται στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 

διατίθεται στον αγοραστή με ουδέτερο ισοζύγιο CO₂. Το ID.3 είναι το πρώτο μοντέλο της Volkswagen 

που κάνει αυτήν την φιλοσοφία πραγματικότητα και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε αυτή τη νέα  

διάσταση αυτοκίνησης πριν από όλους τους άλλους.

Ακολουθήστε μας στον δρόμο για έναν πιο καθαρό πλανήτη.

Ανακαλύψτε το all-electric ID.3.

NOW YOU CAN

Ελάτε μαζί μας στον δρόμο για έναν πιο καθαρό πλανήτη και μάθετε περισσότερα για το 

Volkswagen Way To Zero:

1  Οι εκπομπές CO₂ αποφεύγονται και μειώνονται άμεσα από τη Volkswagen στο μέτρο του δυνατού. Οι προμηθευτές υποχρεώνονται να προβαίνουν σε αποφυγή και μείωση αντίστοιχα.  
Οι εκπομπές CO₂ που δεν μπορούν να αποφευχθούν και να μειωθούν από τη Volkswagen και οι αντίστοιχες υποχρεωτικές ενέργειές της στην εφοδιαστική αλυσίδα, αντισταθμίζονται στο  
ίδιο ύψος με πιστοποιημένα έργα για την προστασία του κλίματος.

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι στην πραγματικότητα.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

https://www.volkswagen.gr/el/waytozero.html
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Ο νέος σας 
συνοδός

01 Με το άνοιγμα της πόρτας οδηγού και συνοδηγού, 
το ΙD.3 σας καλωσορίζει προβάλλοντας στο δάπεδο της 
περιοχής επιβίβασης μια φωτεινή υπογραφή. Π

Το ID.3 δημιουργεί μια νέα σχέση μεταξύ οδηγού και οχήματος πριν ακόμη 

επιβιβαστείτε. Με το σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης κινητήρα χωρίς 

κλειδί «Keyless Access», το ID.3 σάς αναγνωρίζει όταν το πλησιάζετε. Οι 

προβολείς IQ.LED Matrix αναβοσβήνουν γρήγορα σαν να σας χαιρετούν, 

κάνοντας το ID.3 να αποκτά σχεδόν ανθρώπινες αντιδράσεις. Όταν βγαίνετε 

από το ID.3, το ID.Light σας αποχαιρετά αναβοσβήνοντας και πάλι τα φώτα.
Π

02 Πριν ακόμη ξεκινήσετε, το ID.3 σάς καλοσωρίζει 
μέσα από την οθόνη του συστήματος Infotainment.

Β

The all-electric ID.3

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.) Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π
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09The all-electric ID.3

03 Με τον Εσωτερικό Φωτισμό Ambient, από την 
επιλογή μενού «Διαθέσεις», ο εσωτερικός χώρος στον 
πίνακα οργάνων και στις πόρτες μπορεί να φωτιστεί 
απαλά. Επιλέξτε ανάμεσα σε 10 ή προαιρετικά 30 
χρώματα ανάλογα με τη διάθεσή σας. Δημιουργήστε 
την κατάλληλη ατμόσφαιρα σε κάθε διαδρομή. Β

04 Η ιδιαίτερα μεγάλη οθόνη αφής μεγέθους 10" 
(25,4 cm), είναι τοποθετημένη στη μέση του φουτου-
ριστικού πίνακα οργάνων έτσι ώστε να είναι άμεσα 
προσβάσιμη από τον οδηγό αλλά και τον συνοδηγό.

Β

Hello 
ID.

Χάρη στον φωνητικό έλεγχο του ID.3, μπορείτε να κάνετε πολλά με τις λέξεις: Απλά πείτε «Hello ID»  

και το ID.Light θα σας δείξει μέσω του πίνακα οργάνων ότι σας ακούει, εσάς ή τους συνεπιβάτες σας. 

Πλοήγηση, ρύθμιση κλιματισμού, τηλέφωνο ή μουσικές προτιμήσεις, για ό,τι χρειάζεστε, το ID.3 σάς  

υποστηρίζει χωρίς να χρειαστεί να πατήσετε κουμπιά ή διακόπτες.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.) Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π
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02 Οι προβολείς IQ. LED Matrix και η πρόσθετη φω-
τεινή γραμμή που εκτείνεται και από τις δύο πλευρές 
προς το σήμα, τονίζουν τη μοντέρνα αισθητική. Ένα 
ακόμα στοιχείο που τραβάει τα βλέμματα είναι οι ζά-
ντες αλουμινίου «Sanya» 20". Π

11The all-electric ID.3 – Φιλοσοφία σχεδιασμού

Το ID.3 θέτει νέα πρότυπα αισθητικής. Η νέα πλήρως ηλεκτρική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται, 

επιτρέπει έναν πρωτόγνωρο, μοναδικό σχεδιασμό με σπορ εμφάνιση: Το ID.3 διαθέτει ένα  

ιδιαίτερα μεγάλο μεταξόνιο με ασυνήθιστα κοντούς πρόβολους και μεγάλες ζάντες (τουλάχιστον 18"). 

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σχεδίασης, όπως η εμπρός διακόσμηση και το πίσω σπόιλερ, υπογραμ- 

μίζουν το βέλτιστο αεροδυναμικό σύστημα.

Νέα πρότυπα αισθητικής

01 Το πακέτο Exterior Style «Silver» με το τόξο ορο-
φής και την κολόνα C με τελείωμα σε μοτίβο κηρή-
θρας, καθώς και τα νέα λεπτά πίσω φώτα που εκτεί-
νονται δυναμικά από την πλευρική γραμμή μέχρι 
πίσω, τραβούν όλα τα βλέμματα.1 Π

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο  
τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1  Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 1.

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι στην πραγματικότητα.Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π
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Περισσότερος 
εσωτερικός χώρος 
Όταν επιβιβαστείτε στο ID.3, θα αντιληφθείτε αμέσως πολλά από τα 

πλεονέκτηματα της ηλεκτροκίνησης. Το ID.3 έχει πολύ μεγαλύτερους 

εσωτερικούς χώρους – φιλοσοφία open space – από αυτούς που θα περί-

μενε κανείς με μια πρώτη εξωτερική ματιά. Αυτό οφείλεται στην πλήρως 

ηλεκτρική πλατφόρμα που εξασφαλίζει κοντούς πρόβολους και μακρύ 

μεταξόνιο. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα αυτοκίνητο που οι χώροι του έχουν 

την αίσθηση οχήματος της μεσαίας κατηγορίας αλλά το οποίο μπορεί  

να στρίβει όπως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης. Ο κινητήρας βρίσκεται 

ακριβώς πάνω από τον πίσω άξονα χωρίς να χάνεται καθόλου όγκος 

από τον χώρο αποσκευών. Γι’ αυτό, ο χώρος κίνησης των εμπρός τροχών 

έχει μεγιστοποιηθεί και έτσι το ID.3 έχει μικρό κύκλο στροφής.

The all-electric ID.3 – Φιλοσοφία σχεδιασμού

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας  
του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)
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15The all-electric ID.3 – IQ.Drive και Τεχνολογία AR

Νέα οδηγική εμπειρία
Το νέο σας ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι απλώς πιο δυναμικό, αλλά σας προσφέρει και μια νέα εμπειρία 

οδήγησης, πιο ξεκούραστη και πιο ψηφιακή. Η διάταξη της οθόνης, του πίνακα οργάνων και των χειριστηρίων 

στο ID.3 εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο σκοπό: Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε για την οδήγηση και την πλοήγηση  

εμφανίζεται στο εμπρός παρμπρίζ. Η νέα, προαιρετική Augmented Reality οθόνη «Head-up display», μπορεί 

να προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης απευθείας στο παρμπρίζ, έτσι ώστε ο οδηγός να τις αντιλαμβάνεται 

σαν να ήταν απευθείας στον δρόμο.1

02 Η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας 
«Lane Assist» μπορεί, από ταχύτητα 60 km/h, να 
αναγνωρίζει αν το όχημα εγκαταλείπει ακούσια τη 
λωρίδα κυκλοφορίας του και και με μια διορθωτική 
κίνηση στο τιμόνι μπορεί να επαναφέρει την προσοχή 
του οδηγού στην οδήγηση. 2 Β

01 Το ID.3 σάς υποστηρίζει επίσης με έξυπνα συστή-
ματα υποβοήθησης. Ο χειρισμός πραγματοποιείται 
διαισθητικά μέσω ομιλίας και αφής και χρησιμοποιού-
νται κουμπιά και διακόπτες. Ακόμη και ο επιλογέας τα-
χυτήτων για την εκκίνηση και το παρκάρισμα έχει επα-
νασχεδιαστεί πλήρως και βρίσκεται πλέον στο τιμόνι. 
Έτσι, προσφέρει βέλτιστη προσβασιμότητα και δημι-
ουργεί ελευθερία χώρου στην κεντρική κονσόλα. Αυτός 
ο διαθέσιμος χώρος χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για 
τη μεγάλη οθόνη του συστήματος Infotainment, το 
οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι συνεπιβάτες για μουσική, 
ψηφιακές υπηρεσίες και πολλά άλλα. Στο ID.3 η ψυχα-
γωγία γίνεται προνόμιο όχι μόνο του οδηγού αλλά και 
όλων των επιβατών. Β

03 Το Travel Assist1, 2 φροντίζει με το πάτημα ενός 
κουμπιού για άνεση υψηλού επιπέδου κατά την οδή-
γηση, παρέχοντάς σας υποστήριξη σε μονότονες και 
κουραστικές συνθήκες οδήγησης. Ιδίως στον αυτοκι-
νητόδρομο και σε καλούς επαρχιακούς δρόμους, το 
Travel Assist μπορεί να διατηρεί το όχημα στη λωρίδα 
κυκλοφορίας και να φροντίζει για την απόσταση από 
τα προπορευόμενα οχήματα. Έτσι οδηγείτε πιο ξεκού-
ραστα σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης. Π

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του 
ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1 Η απομακρυσμένη περιοχή της οθόνης Augmented Reality Head up θα είναι διαθέσιμη μετά το Α’ τρίμηνο του 2021.
2  Στα πλαίσια των ορίων του συστήματος. Ο οδηγός πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης  

και δεν αποδεσμεύεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το όχημα.

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι στην πραγματικότητα.

Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π
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17The all-electric ID.3 – Αυτονομία και Απόδοση

Εντυπωσιακές 
επιδόσεις
Όποιος ενδιαφέρεται για την ηλεκτροκίνηση, ρωτά πρώτα πρώτα 

για την αυτονομία. Το ID.3 έχει την απάντηση και σε αυτό. Γιατί 

το εύρος αυτονομίας για τα μοντέλα που βασίζονται στo ID.3 Pro 

Performance ανταποκρίνεται στο πραγματικό προφίλ του 80% 

των οδηγών και των καιρικών συνθηκών στην Ευρώπη και κυ-

μαίνεται από 300 km¹ έως 420 km¹. Ενώ για τα μοντέλα με την 

μπαταρία ID.3 Pro S, η αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 390 km¹ 

και 548 km1.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού  
ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της  
νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1  Ενδεικτική αυτονομία με βάση το προφίλ του πελάτη. Ως σημείο αναφοράς για το εκάστοτε μοντέλο είναι το εύρος αυτονομίας που 
προβλέπεται να σημειώνει κατά μέσο όρο ετησίως το 80% των πελατών μας. Το κατώτατο όριο του εύρους αφορά σε διαδρομές με 
μέτριες ταχύτητες κίνησης σε αυτοκινητόδρομο καθώς και διαδρομές με χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες κατά τον χειμώνα. Η 
πραγματική αυτονομία διαφέρει στην πράξη ανάλογα με το στιλ οδήγησης, την ταχύτητα, τη χρήση συστημάτων άνεσης/υποβοή-
θησης που καταναλώνουν ρεύμα, την εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό των επιβατών/το φορτίο και την τοπογραφία. 

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι 
στην πραγματικότητα.
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Αειφόρος 
δυναμική
Φιλική προς το περιβάλλον κίνηση με μοναδική οδηγική αίσθηση: Το πλήρως ηλεκτρικό ID.3, 

εκτός από το ότι διατίθεται με ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα CO₂, διαθέτει επίσης 

πανίσχυρη κίνηση στους πίσω τροχούς με άμεση επιτάχυνση, χωρίς αλλαγές και διακοπές 

στη δύναμη μετάδοσης. Έτσι, εγγυάται υψηλή οδηγική απόλαυση από τα πρώτα μέτρα  

...χωρίς τύψεις.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού  
ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας 
θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι 
στην πραγματικότητα. The all-electric ID.3 – Αυτονομία και Απόδοση
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Εσείς επιλέγετε:  
Pro Performance ή Pro S

ID.3 Pro Performance
Πλήρως ηλεκτρικό με πλήρη ευελιξία 

 

– Αυτονομία: έως και 425 km (WLTP)1 

–  7,3 s επιτάχυνση (0–100 km/h)

–  Διάρκεια φόρτισης AC3 11 kW 0% – 100%: 6 h 

15 min / DC3 100 kW 5% – 80%: 35 min

–  Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:   

Μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0

– Χωρητικότητα μπαταρίας 58 kWh

– Θέρμανση/ψύξη μπαταρίας

– Ισχύς 150 kW

– Μέγιστη ταχύτητα 160 km/h

ID.3 Pro S
Έως 548 km1 αυτονομία

– Αυτονομία: έως και 548 km (WLTP)1

– 7,9 s Επιτάχυνση (0–100 km/h)

–  Διάρκεια φόρτισης AC3 11 kW 0% – 100%: 7 h 

30 min / DC3 125 kW 5% – 80%: 38 min

–  Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: 

Μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0

– Χωρητικότητα μπαταρίας 77 kWh

– Θέρμανση/ψύξη μπαταρίας

– Ισχύς 150 kW

– Μέγιστη ταχύτητα 160 km/h

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις δύο εκδόσεις μπαταρίας 

Pro Performance και Pro S, που διαφέρουν ως προς την αυτονο-

μία και την επιτάχυνση. Η έκδοση Pro Performance προσφέρει 

μεγαλύτερη ευελιξία κίνησης για τις προσωπικές σας ανάγκες 

και είναι καταλληλότερη για μεγαλύτερες μεμονωμένες διαδρομές. 

Με την Pro S μπορείτε μάλιστα να οδηγήσετε έως 548 km (WLTP)¹ 

με μία μόνο φόρτιση. Και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με 

τεχνολογία γρήγορης φόρτισης για μικρούς χρόνους φόρτισης. 

Ό,τι κι αν είναι αυτό που σχεδιάζετε, το ID.3 είναι εδώ για σας.

Αφήστε το all-electric ID.3 

να γίνει ο νέος σας συνοδός και διαμορφώστε το ID.3 

σύμφωνα με τις επιθυμίες σας:  

The all-electric ID.3 – Αυτονομία και Απόδοση

1  Καταμετρημένη αυτονομία σε δυναμόμετρο ενός άξονα, σύμφωνα με την παγκόσμια εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για επιβατι-
κά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), για την παραλλαγή 
έκδοσης με τη μεγαλύτερη αυτονομία του εκάστοτε μοντέλου. Οι πραγματικές τιμές αυτονομίας WLTP μπορεί να διαφέρουν ανάλογα 
με τον εξοπλισμό. Η πραγματική αυτονομία διαφέρει στην πράξη ανάλογα με το στιλ οδήγησης, την ταχύτητα, τη χρήση συστημά-
των άνεσης/υποβοήθησης που καταναλώνουν ρεύμα, την εξωτερική θερμοκρασία, τον αριθμό των επιβατών/το φορτίο και την 
τοπογραφία. 

²  Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen NaturstromR powered by Elli, της νέας θυ-
γατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.

³  Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι φόρτισης: Στη φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα, ο ανορθωτής που είναι 
εγκατεστημένος στο όχημα μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια από το δημόσιο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος στο απαιτούμε-
νο συνεχές ρεύμα. Κατά τη φόρτιση με συνεχές ρεύμα, το εναλλασσόμενο ρεύμα μετατρέπεται σε συνεχές εκτός του οχήματος, 
π.χ. στον σταθμό φόρτισης. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης κατά τη φόρτιση και οι 
χρόνοι φόρτισης συντομεύουν.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0

https://www.volkswagen.gr/el/models-and-configurator/id3.html#MOFA
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23The all-electric ID.3 – Ζάντες, χρώματα και επενδύσεις καθισμάτων

Ζάντες, χρώματα και επενδύσεις καθισμάτων

01 Ατσάλινη ζάντα 18" Β

02 Ζάντα αλουμινίου 18" «East Derry» Π

03 Ζάντα αλουμινίου 19" «Andoya» Π

04 Ζάντα αλουμινίου 19" «Andoya Penny Copper» Π

05 Ζάντα αλουμινίου 20" «Sanya» Π

06 Λευκό Glacier μεταλλικό χρώμα 2Y Π

07 Γκρι Manganese μεταλλικό χρώμα 5V Π

08 Μπλε Stone Washed μεταλλικό χρώμα 5Y Π

09 Τιρκουάζ Makena μεταλλικό χρώμα 0Z Π

10 Ασημί Scale μεταλλικό χρώμα 1T Π

11 Γκρι Moonstone απλό χρώμα C2 Β

A Exterior Style «Silver» Π

B Exterior Style «Penny Copper» Π

Όλες οι εκδόσεις του ID.3 διαθέτουν στον βασικό εξοπλισμό τους οροφή σε μαύρο χρώμα. 

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των 
μοντέλων, όπως είναι στην πραγματικότητα.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.) Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π
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Διακοσμητικά
και επενδύσεις  
καθισμάτων
12 Επένδυση «Μαύρο Soul» Β

13 Διακοσμητικά «Dusty Grey Dark» Π

14  Interior Style «Plus» με επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα  
«Flow» σε συνδυασμό με microfleece «ArtVelours» Π

15  Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα «Fragment» Β

16 Επένδυση «Μαύρο Soul» Β

17 Διακοσμητικά «Γκρι Platinum» Β

18  Interior Style «Plus» με επενδύσεις καθισμάτων σε ύφασμα «Flow» σε συνδυασμό με microfleece «ArtVelours» Π

19 Επένδυση «Μαύρο Soul» Β

20 Διακοσμητικά «Πορτοκαλί Safrano» Π

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου 
μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.) Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π The all-electric ID.3 – Ζάντες, χρώματα και επενδύσεις καθισμάτων
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Απλά 
συνδεδεμένοι
Με την εφαρμογή We Connect ID.¹ έχετε όλη την εικόνα του ID.3 μπροστά σας. Πληροφορί-

ες όπως η κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, η υπολειπόμενη αυτονομία ή η διάρκεια φόρτι-

σης εμφανίζονται εύκολα στο smartphone σας. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή We Connect ID. 

προσφέρει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου του οχήματός σας. Έτσι, η θερμοκρα-

σία εσωτερικού χώρου του ID.3 μπορεί να είναι ρυθμισμένη στη θερμοκρασία που θέλετε 

πριν ακόμη επιβιβαστείτε. Ακόμη και κατά την οδήγηση είστε συνδεδεμένοι, καθώς η υπη-

ρεσία We Connect Start¹ σάς ενημερώνει για την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματι-

κό χρόνο ή για τα σημεία φόρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, των τιμών 

και των ωραρίων λειτουργίας. Έτσι, είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάθε διαδρομή.

Με την υπηρεσία We Connect Start και την εφαρμογή We Connect ID. απολαμβάνετε τα 

πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης με πλήρη συνδεσιμότητα και έχετε εικόνα του ID.3 

σας μέσω smartphone. 

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1  Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 2.  Οι εικόνες μπορεί να έχουν αποκλίσεις. The all-electric ID.3 – Επιλογές φόρτισης

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect/we-connect-start.html
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29The all-electric ID.3 – Επιλογές φόρτισης

Τα πάντα σχετικά με το We Charge και τις επιλογές φόρτισης 

της Volkswagen τα βρίσκετε online.

Μέσω της εφαρμογής We Connect ID.¹ η Volkswagen σας παρέ-

χει την υπηρεσία We Charge, που κάνει τη φόρτιση του ID.3 σας 

εύκολη και άνετη. Η υπηρεσία We Charge σας ενημερώνει για 

όλους τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη, με αναλυτικές πληροφορίες και τιμές χρέωσης. Η 

φόρτιση και χρέωση γίνεται μέσω μιας κάρτας που σας παρέχε-

ται από την Volkswagen, με την οποία αποκτάτε πρόσβαση στα 

σημεία φόρτισης.

Απλά φορτίστε

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού  
ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας 
θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1  Μια ενημερωμένη επισκόπηση των σημείων φόρτισης θα βρείτε στο σύστημα πλοήγησης του ID.3 σας.  
Μια προσφορά της Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).

2 Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 2.

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-charge.html
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Φόρτιση στο σπίτι

Η υπηρεσία We Charge σας βοηθά να φορτίσετε το αυτοκίνητο και στο σπίτι, μέσω του 

φορτιστή ID. Charger. Ανάλογα με το μοντέλο φορτιστή ID. Charger που έχετε επιλέξει, 

μπορείτε να γνωρίζετε το κόστος και τον χρόνο φόρτισης, την κατάσταση αυτονομίας του 

οχήματος, να έχετε δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και πρόσβαση σε πολ-

λές άλλες, χρήσιμες πληροφορίες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές εκδόσεις 

φορτιστών ID. Charger που σας προσφέρει η Volkswagen Charger και επωφεληθείτε από 

την ολοκληρωμένη υπηρεσία εγκατάστασης χωρίς προβλήματα με προκαταρκτικό έλεγχο, 

έως και την εγκατάσταση επί πληρωμή.

ID. Charger
Ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW (µονοφασικό)/11 kW (τριφασικό)
– Ενσωµατωµένος αισθητήρας ρυποφόρου ισχύος για FI τύπου Α
–  Δυναµική διαχείριση φορτίου (Blackout Protection) – µε 

ενηµέρωση του hardware από τα τέλη του 2020¹

ID. Charger Connect
Επιπρόσθετα του ID. Charger:  
–  Μονάδα LTE¹ περιλαµβάνει απεριόριστο όγκο δεδοµένων µε 

εφάπαξ κόστος αγοράς
– Μετάδοση δεδοµένων µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα (OCPP 2.0)
– Διαχείριση πρόσβασης µέσω κάρτας RFID
– Αποµακρυσµένη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής We Connect ID
– Σύνδεση μέσω Wi-Fi/Ethernet
– Αποµακρυσµένες ενηµερώσεις λογισµικού
–  Plug & Charge (ISO 15118) – µέσω αποµακρυσµένης ενηµέρω-

σης λογισµικού από τα τέλη του 2020
–  Επικοινωνία EEBUS για έξυπνη διαχείριση ενέργειας – µέσω 

ενηµέρωσης λογισµικού, στα τέλη του 2020

ID. Charger Pro 
Επιπρόσθετα του ID. Charger Connect:
–  Πιστοποιηµένη µε MID έλεγχο κατανάλωσης ρεύµατος, π.χ. για 

οδηγούς υπηρεσιακών οχηµάτων
–  Περιλαµβάνεται τυπική Μονάδα LTE µε απεριόριστο όγκο δε-

δοµένων

Μάθετε ποιο είναι το κατάλληλο ID. Charger για εσάς 
και λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά.Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  

ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού  
ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας 
θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1  Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. The all-electric ID.3 – Επιλογές φόρτισης

https://www.volkswagen.gr/app/dccforms/vw-gr/quote/el/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE%20%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85/30270/+/+/+/+/+/carline/+/+/+/+/+/+/+
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33The all-electric ID.3 – Service και Αξεσουάρ Volkswagen

Volkswagen
Service

Τα διαστήματα service του ID.3 ανέρχονται στα δύο χρόνια αντί για το σύνηθες  

του ενός έτους. Και αυτό χωρίς να υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων. Εάν, ωστόσο, 

χρειαστείτε οτιδήποτε στο μεσοδιάστημα των δύο service, θα χαρούμε να σας  

δεχτούμε στις εγκαταστάσεις μας. Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service της 

Volkswagen βρίσκεται πάντα δίπλα σας, είτε πρόκειται για μια αλλαγή ζάντας είτε 

για επιθεώρηση αυτοκινήτου. 

Τα πρωτότυπα ελαστικά + της Volkswagen αναπτύχθηκαν και βελτιστοποιή-

θηκαν από κορυφαίους κατασκευαστές ελαστικών. Προσέξτε το σύμβολο + 

και εξασφαλίστε ακόμη ένα θετικό πρόσημο σε: 

– Ποιότητα

– Άνεση

– Απόδοση

– Βελτιστοποίηση αυτονομίας

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με  

το service, κάποια επιθυμία ή 

απλώς χρειάζεστε πληροφορίες; 

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 

Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη 

Service Volkswagen.

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του  
ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

01 Ενημερωθείτε για την πλήρη γκάμα ελαστικών 
της Volkswagen από τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτη-
μένο Συνεργάτη Service Volkswagen. Β

Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π

https://www.volkswagen.gr/app/dccsearch/vw-gr/el/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BD%20Volkswagen/+/37.929095146845135/22.03875000000005/7/+/+/+/+
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Το δικό σας
ID.3

Το ID.3 περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων. Με τα Αξεσουάρ 

Volkswagen μπορείτε να το διαμορφώσετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.  

Την πλήρη γκάμα αξεσουάρ μπορείτε να τη δείτε στο έντυπο «Κατάλογος  

Γνήσιων Αξεσουάρ Volkswagen» στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών  

Service της Volkswagen.

01 Η υποδοχή βάσης ποδηλάτων «Premium» επι-
τρέπει την άνετη μεταφορά δύο ποδηλάτων ή e-bike.

Π

04 Ευέλικτο και έξυπνο: Η υποδοχή βάσης ποδηλά-
των επιτρέπει να έχετε πάντα μαζί σας τα ποδήλατα ή 
τα e-bike με σάκους μεταφοράς που ταιριάζουν με 
ακρίβεια¹. Επιπλέον, η προστατευτική μαύρη ή δια-
φανής λωρίδα για το κατώφλι φόρτωσης σε συνδυα-
σμό με το κάλυμμα του χώρου αποσκευών προστα-
τεύουν το ID.3 σας από φθορές κατά τη φόρτωση και 
εκφόρτωση. Π

03 Η πίσω προστατευτική λωρίδα σε χρώμιο προ-
στατεύει το κατώφλι φόρτωσης από φθορές. Π

02 Τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών σε 
εμφάνιση ανθρακονήματος ή σε μαύρο χρώμα, προ-
σφέρουν μια σπορ νότα στο ID.3 σας. Π

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκ^ταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1 Διαθέσιμο στην έκδοση μπαταρίας ID.3 Pro Performance, επιτρεπόμενο φορτίο στήριξης της προετοιμασίας για τον μηχανισμό ρυμούλκησης  
(κοτσαδόρο): 55 kg.

Οι εικόνες των αυτοκινήτων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν από τις συγκεκριμένες εκδόσεις των μοντέλων, όπως είναι στην πραγματικότητα.

Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π The all-electric ID.3 – Service και Αξεσουάρ Volkswagen
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05 Προστασία από τη φθορά στο δάπεδο προσφέρει 
η ποικιλία από πατάκια σε σχεδιασμό ID.3 και συνδυ-
άζονται ιδανικά με τα εντυπωσιακά καλύμματα πεντάλ 
από ανοξείδωτο ατσάλι και την προστατευτική μεμ-
βράνη σε μαύρο, ασημί ή διαφανή τύπο. Π

A  Πατάκια παντός καιρού Π  
Ευέλικτα όπως και το ID.3 σας: ταιριάζουν απόλυτα 
και είναι κατάλληλα για κάθε εποχή.

B  Υφασμάτινα πατάκια «Premium» Π  
Τα υφασμάτινα πατάκια «Premium» με το λογό-
τυπο ID.3 σε μαύρο ματ χρώμα, τονίζουν το μο-
ντέρνο στυλ του ID.3 σας.

06 Το κάλυμμα διπλής όψης συνδυάζει πρακτική 
χρήση, προστασία, άνεση και ποιότητα. Π

07 Με το καλώδιο φόρτισης μπορείτε να φορτίζετε 
σε κανονικές πρίζες, χωρίς προβλήματα και πάντα 
σύμφωνα με τις οδηγίες. Όπως και με τα smartphone, 
απλώς βάζετε το καλώδιο φόρτισης Volkswagen στην 

πρίζα και την άλλη άκρη του καλωδίου στην πρίζα 
φόρτισης του αυτοκινήτου. Β

Το προστατευτικό του χώρου αποσκευών προστατεύει 
το δάπεδο φόρτωσης από τις φθορές και τις ακαθαρ-
σίες. Π

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km:  
ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7, 
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος.  
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής  
εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)  
Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π The all-electric ID.3 – Service και Αξεσουάρ Volkswagen
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Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση  
του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)  
Βασικός εξοπλισμός ID.3 Β Προαιρετικός εξοπλισμός ID.3 Π

Θέλετε να παραγγείλετε αξεσουάρ για το ID.3 

σας, έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να ζητήσετε 

συμβουλές;  

O πλησιέστερος Εξουσιοδοτημένος Συνεργά-

της Service είναι στη διάθεσή σας.

08 Για τη μεταφορά ολόκληρης της οικογένειας μπο-
ρείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικά παιδικά 
καθίσματα και τα αντίστοιχα προστατευτικά καθι-
σμάτων που χρησιμεύουν ως υπόστρωμα. Η αντηλια-
κή προστασία προστατεύει μικρούς και μεγάλους επι-
βάτες στα πίσω καθίσματα από την ηλιακή 
ακτινοβολία. Π

11 Το καινοτόμο σύστημα ταξιδιού και άνεσης που 
αποτελείται από διάφορα στοιχεία, φροντίζει για την 
άνετη ψυχαγωγία των επιβατών στα πίσω καθίσματα. 
Το σύστημα αποτελείται από μία βάση στήριξης, η 
οποία στερεώνεται ανάμεσα στο προσκέφαλο των 
εμπρός καθισμάτων, από μια βάση για action camera 
και από προαιρετικά διαθέσιμα πρόσθετα στοιχεία, 
όπως μια φορητή κρεμάστρα ρούχων, ένα ανθεκτικό 
άγκιστρο για τσάντες, περιστρεφόμενες βάσεις για 
τάμπλετ για μοντέλα διαφόρων κατασκευαστών ή ένα 
ρυθμιζόμενο πτυσσόμενο τραπέζι με ποτηροθήκη. Π

10 Χάρη στο κουτί διατήρησης ψύξης και θερμότη-
τας, χωρητικότητας 25lt, θα έχετε σε κάθε διαδρομή 
τα φαγητά ή τα σνακ σας στη σωστή θερμοκρασία.

Π

09 Με το καλώδιο Premium USB συνδέετε άνετα το 
Smartphone σας ή άλλες κινητές συσκευές στο σύ-
στημα Infotainment του οχήματός σας. Π

The all-electric ID.3 – Service και Αξεσουάρ Volkswagen

https://www.volkswagen.gr/app/dccsearch/vw-gr/el/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CF%89%CE%BD%20Volkswagen/+/37.929095146845135/22.03875000000005/7/+/+/+/+
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41The all-electric ID.3 – Απαντήσεις στις απορίες σας

Ηλεκτροκίνηση σημαίνει και οδηγική απόλαυση  
Η οδήγηση του ID.3 είναι μια πραγματική απόλαυση. Με την πλήρως  

ηλεκτρική οδήγηση θα ανακαλύψετε μια νέα συναρπαστική δυναμική  

και επιτάχυνση χωρίς διακοπές, από την πρώτη στιγμή.

Πόσο μακριά μπορώ να φτάσω;
Το all-electric ID.3 είναι σχεδιασμένο για κάθε διαδρομή. Με αυτονομία 

που φθάνει τα 548 km (WLTP)¹ και χάρη στην έξυπνη διαχείριση φόρτισης 

της Volkswagen, το ID.3 διαθέτει βέλτιστη ευελιξία και σας μεταφέρει με 

άνεση όπου θέλετε να πάτε.

Μπορώ να επιβιβαστώ και να ξεκινήσω;
Το ID.3 λειτουργεί απολύτως διαισθητικά. Αφυπνίζεται όταν το πλησιάζετε 

και είναι έτοιμο για εκκίνηση μόλις ανοίγετε την πόρτα. Βάλατε ζώνη;  

Στρέψτε τον επιλογέα ταχυτήτων στην κατεύθυνση πορείας στο «D»,  

πατήστε το πεντάλ «Play» και ξεκινάτε.

Η φόρτιση είναι πιο δύσκολη από το γέμισμα με καύσιμο; 
Ακριβώς το αντίθετο. Είναι τόσο απλό σαν να φορτίζετε το smartphone 

σας. Η φόρτιση των ηλεκτρικών μπαταριών είναι σήμερα τόσο γρήγορη 

όσο ποτέ και επίσης γίνεται απροβλημάτιστα, ενώ εσείς κοιμάστε ή εργά-

ζεστε. Οι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης αυξάνονται συνέχεια ενώ για το σπίτι 

έχετε στη διάθεσή σας τον φορτιστή ID. Charger. Τέλος, με την υπηρεσία 

We Charge μπορείτε να ενημερωθείτε για όλους τους διαθέσιμους σταθ-

μούς φόρτισης.2

Απαντήσεις 
στις  
απορίες  
σας

Ανακαλύψτε online το all-electric ID.3:

Κατανάλωση ρεύματος κατά WLTP σε kWh/100 km: ID.3 Pro Performance: μεικτός κύκλος 15,4 – 15,7,  
ID.3 Pro S: μεικτός κύκλος 16,0 – 16,2, Εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

1 Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 3.
2  Μια ενημερωμένη επισκόπηση των σημείων φόρτισης θα βρείτε στο σύστημα πλοήγησης του ID.3 σας.

Έχετε άλλες απορίες, κάποια επιθυμία ή χρειάζεστε πληροφορίες; 

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Volkswagen.

https://www.volkswagen.gr/el/models-and-configurator/id3.html
https://www.volkswagen.gr/el/owners-and-users/important-customer-information/customer-service.html
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43The all electric ID.3 – Ο κόσμος της Volkswagen

Καλώς ήλθατε 
στον κόσμο της Volkswagen

 
 
 
 
 
 
 
 
Το Autostadt – ένα ταξίδι στον κόσμο της αυτοκίνη-
σης. Η διαμονή στο θεματικό πάρκο Autostadt, στο 
Wolfsburg, αποτελεί αξέχαστη εμπειρία. Ζήστε τα 
αξιοθέατα ενός τοπίου 62 στρεμμάτων και γνωρίστε 
τις διαφορετικές μάρκες του Ομίλου Volkswagen στα 
ξεχωριστά διαμορφωμένα περίπτερά τους. Ανακα-
λύψτε πως λειτουργεί ένας κινητήρας, ακολουθήστε 
στο Σπίτι της Ιστορίας τα αυτοκινητιστικά ορόσημα ή 
θαυμάστε πως οι μικροί επισκέπτες παίζοντας, λαμ-
βάνουν το Παιδικό τους Δίπλωμα Οδήγησης. Στη Δια-
δρομή στο Εργοστάσιο Παραγωγής, ζήστε από κοντά 
τα βήματα της κατασκευής ενός Volkswagen. Δοκιμά-
στε τις εκτός δρόμου διαδρομές ή ολοκληρώστε μια 
εκπαίδευση οικονομίας και ασφάλειας. Κάντε τον πε-
ρίπατό σας στο μεγάλο Πάρκο και απολαύστε τις προ-
τάσεις των εστιατορίων. Ο κόσμος του Autostadt εί-
ναι ανοικτός για σας.

Στο Γυάλινο Εργοστάσιο στη Δρέσδη – Κέντρο της  
Τεχνολογίας του Μέλλοντος. Ζήστε την εμπειρία πα-
ράδοσης του οχήματος εκεί, όπου κατασκευάζεται το 
ID. – στο εργοστάσιο της Volkswagen στη Σαξονία. 
Στη Δρέσδη, στο Γυάλινο Εργοστάσιο, μπορεί κανείς 
να δει πώς θα είναι η αυτοκίνηση του μέλλοντος. 
Μέσα από διαδραστικές και συναρπαστικές εμπειρίες 
ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται ότι η ηλεκτροκίνηση 
αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας αλλά  
και ποια είναι η φιλοσοφία και οι προτάσεις της 
Volkswagen για την κινητικότητα του αύριο. Η ξενά-
γηση στο Γυάλινο Εργοστάσιο σάς καθοδηγεί επιπλέ-
ον απευθείας στη γραμμή παραγωγής. Μετά από μια 
εορταστική παραλαβή του αυτοκινήτου, ο προσωπι-
κός σας Τεχνικός Σύμβουλος σας παρέχει πρακτικές 
πληροφορίες για το καινούργιο σας αυτοκίνητο και 
σας ενημερώνει για τα σημαντικότερα συστήματα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
υποβοήθησης και τις υπηρεσίες. Παράλληλα, σας  
παραδίδει ένα πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει ότι το 
νέο σας ID.3 παράγεται με ουδέτερο ισοζύγιο CO₂.¹  
Για τις γευστικές απολαύσεις κατά την παραμονή σας 
φροντίζει το εστιατόριο e-VITRUM. Ο σεφ Mario 
Pattis δημιουργεί εδώ, σε απόσταση λίγων μόλις μέ-
τρων από την παραγωγή, φρέσκα, εποχιακά πιάτα 
από τοπικά, κυρίως, προϊόντα. Αν ο χρόνος σας το 
επιτρέπει, σας προτείνουμε να συνδυάσετε την παρα-
λαβή του αυτοκινήτου από το Γυάλινο Εργοστάσιο με 
μια επίσκεψη στην πανέμορφη πόλη της Δρέσδης με 
τα πολυπληθή αξιοθέατά της. Περισσότερες λεπτομέ-
ρειες για την παραλαβή του αυτοκινήτου θα βρείτε 
στη διεύθυνση www.glaesernemanufaktur.de. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον πλησιέ-
στερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen.

Η εμπειρία Volkswagen. Πώς να αντιδράσω σε ολι-
σθηρό οδόστρωμα; Πώς θα αποφύγω ένα ξαφνικό 
εμπόδιο; Πώς θα ελέγξω το όχημά μου σε απρόβλε-
πτες καταστάσεις; Τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτή-
σεις, καθώς και ακόμα περισσότερα, θα τα βρείτε στις 
εκπαιδεύσεις οδήγησης και ασφάλειας της Volkswagen 
Experience. Επαγγελματίες εκπαιδευτές σας δίνουν 
συμβουλές και οδηγίες, με τις οποίες θα ξεπεράσετε 
με άνεση ακόμα και πολύπλοκες καταστάσεις. Τα πο-
λύπλευρα προγράμματα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 
ενότητες όπως ασφαλή οδήγηση, οικολογική εκπαί-
δευση, με την οποία μαθαίνετε να εξοικονομείτε απο-
τελεσματικά καύσιμα με μια μικρή μεταβολή του τρό-
που οδήγησής σας, έως και εκπαίδευση για σπορ 
οδήγηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθεί-
τε την ιστοσελίδα μας:
www.volkswagen-driving-experience.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πάντα σε εγρήγορση. Κρατάμε στενή επαφή με όλους 
εσάς. Δίνουμε προσοχή σε ό,τι λέτε. Μόνο έτσι είναι 
δυνατόν να εκπληρώσουμε και να διατηρήσουμε τις 
απαιτήσεις όλων. Έχοντας δημιουργήσει ολοκληρω-
μένες υπηρεσίες Service, εκπληρώνουμε τις επιθυμίες 
σας. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της μάρκας που εκ-
προσωπούμε, δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο. Φρο-
ντίζουμε να μάθουμε που θέλετε να πάτε και συνεπώς 
που πρέπει να φτάσουμε εμείς. Αλλάζουμε μαζί σας.

Volkswagen After Sales. Για να είστε ικανοποιημένοι 
για πολύ καιρό με την αγορά του Volkswagen σας, 
προχωράμε στην παραγωγή των οχημάτων μας με 
ιδιαίτερη φροντίδα και ακρίβεια. Επιπλέον, εκτός από 
τη διετή εργοστασιακή εγγύηση σε όλα τα καινούργια 
οχήματα, έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε μια 
σειρά υπηρεσιών μέσω του Volkswagen After Sales 
που σας ξαφνιάζουν ευχάριστα.

1  Οι εκπομπές CO₂ αποφεύγονται και μειώνονται άμεσα από τη 
Volkswagen στο μέτρο του δυνατού. Οι προμηθευτές υποχρεώνονται 
να προβαίνουν σε αποφυγή και μείωση αντίστοιχα. Οι εκπομπές CO₂ 
που δεν μπορούν να αποφευχθούν και να μειωθούν από τη Volkswagen 
και τις αντίστοιχες υποχρεωτικές ενέργειές της στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, αντισταθμίζονται στο ίδιο ύψος με πιστοποιημένα έργα για 
την προστασία του κλίματος.
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Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών

www.volkswagen.gr

The all-electric
 

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το φυλλάδιο διαθέτουν εν μέρει προαιρετικούς 
εξοπλισμούς. Όλα τα στοιχεία για τους εξοπλισμούς και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και ανταποκρίνονται στις γνώσεις που είχαμε 
στη διάθεσή μας κατά τη στιγμή της εκτύπωσης. Σε ό,τι αφορά στις αποκλίσεις λόγω των 
χαρακτηριστικών χώρας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πλησιέστερo Εξουσιοδοτημένο 
Έμπορο Volkswagen. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα DSG®, 4MOTION® και 
TSI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων επιχειρήσεων του ομίλου 
Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Αν στο παρόν έγγραφο ένα σήμα δεν διαθέ-
τει την ένδειξη ®, δεν σημαίνει ότι αυτό το σήμα δεν αποτελεί σήμα κατατεθέν ή/και ότι 
αυτό το σήμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της 
Volkswagen AG

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις-
μεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01/09/2017, ορισμένα και-
νούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο ελέγ-
χου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide Harmonized 
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθοδος ελέγχου για 
τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 01/09/2018, η μέθο-
δος WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European 
Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιμές κατανάλωσης 
καυσίμου και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο WLTP, είναι σε πολλές 
περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. Από 01/09/2018, ενδέχε-
ται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων. Περισσό-
τερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση 
volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να δημοσιεύονται οι τιμές 
NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου βά-
σει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιμών 
WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιμές NEDC ανα-
φέρονται ως εύρη τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμονωμένο όχημα και δεν 
αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα στα 
διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ (προσαρτώμενα 
εξαρτήματα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές παράμετροι του 
οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίσταση, και, σε συνδυ-
ασμό με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσωπικό στιλ οδήγη-
σης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ρεύματος, οι εκπομπές CO₂ και 
οι επιδόσεις ενός οχήματος. Eνας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές 
ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών οχημάτων, είναι 
διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
1  Οι διακοσμητικές μεμβράνες που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορούν να παρουσι-

άσουν σημάδια φθοράς και παλαιότητας μέσα σε ένα έως τρία έτη, ιδίως υπό άμεση ηλια-
κή ακτινοβολία, και μετά από ένα έτος σε πολύ θερμά κλίματα. Εάν η διακοσμητική μεμ-
βράνη παραμείνει στο όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν 
οπτικές διαφορές μεταξύ της περιοχής της βαφής που καλύπτεται από τη μεμβράνη και 
της περιοχής που δεν προστατεύεται από μεμβράνη.

²  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη 
Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
στο We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης We 
Connect Start με τη Volkswagen AG. Μετά την παράδοση του οχήματος έχετε 90 ημέρες 
για να καταχωρίσετε το όχημα με την εφαρμογή We Connect ID. και να χρησιμοποιήσετε 
τις υπηρεσίες We Connect Start για όλη τη διάρκεια του συμφωνημένου δωρεάν χρόνου. 
Η χρήση των κινητών online υπηρεσιών του We Connect Start ενεργοποιούνται μέσω 
μιας ενσωματωμένης σύνδεσης στο Internet. Οι σχετικές δαπάνες για τα δεδομένα εντός 
Ευρώπης επιβαρύνουν τη Volkswagen AG στο πλαίσιο της κάλυψης δικτύου. Για τη χρήση 
της δωρεάν εφαρμογής We Connect ID. χρειάζεται ένα smartphone με κατάλληλο λει-
τουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων σε υφιστάμενη 
ή μεμονωμένη σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ εσάς και του παρόχου σας. Η διαθε-
σιμότητα των μεμονωμένων υπηρεσιών που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέ-
ρει ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις η προσαρ-
μογές του περιεχομένου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Για περισσότερες πληρο-
φορίες ανατρέξτε στο connect.volkswagen-we.com ή απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημέ-
νο Έμπορο της Volkswagen με τον οποίο συνεργάζεστε. Για πληροφορίες σχετικά με τους 
όρους χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με 
τον οποίο συνεργάζεστε.

³  Καταμετρημένη αυτονομία σε δυναμόμετρο ενός άξονα, σύμφωνα με την παγκόσμια 
εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμών για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), για την παραλλα-
γή έκδοσης με τη μεγαλύτερη αυτονομία του εκάστοτε μοντέλου. Οι πραγματικές τιμές 
αυτονομίας WLTP μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό. Η πραγματική αυτονο-
μία διαφέρει στην πράξη ανάλογα με το στιλ οδήγησης, την ταχύτητα, τη χρήση συστημά-
των άνεσης/υποβοήθησης που καταναλώνουν ρεύμα, την εξωτερική θερμοκρασία, τον 
αριθμό των επιβατών/το φορτίο και την τοπογραφία. 

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό. Ο Εξουσιοδοτημένος 
Έμπορος της Volkswagen είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

www.volkswagen.gr
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