ID 3
Nr. ofertei mele 4DEQM2

Pret total
ID 3
Pret total

€ 49.617,05

Motor
0 cmc Tractiune Spate automata
Putere: 70 kW/ 204 CP
Consum combustibil: 145.0 Wh/km
Emisie dioxid de carbon (CO2) combinat: 0 g/km

€ 35.258,51

Vopsea exterior
Verde

Verde-negru (makena turquois metallic)

€ 591,43

Tapiterie scaune
stofa Flow

Tapiterie scaune: stofa Flow
Vopsea interior: platinum gray
Mocheta: negru
Bord: negru
Plafon: negru

Toate preturile sunt preturi orientative care contin TVA, daca nu este specificat altceva. Pot exista situatii in care preturile afisate nu sunt de actualitate. Va rugam sa contactati dealerul dvs.
pentru informatii detaliate si preturi. Modificari in variante de modele, configuratii, optionale, date tehnice, preturi sunt de asemenea posibile. Autovehiculele ilustrate au in parte dotari
suplimentare, corespunzatoare unor costuri suplimentare, resp. sunt prezentate dotari suplimentare sau detalii de dotari ce implica costuri suplimentare si nu sunt disponibile pentru toate
modelele. Va rugam sa va interesati inainte de incheierea contractului cus privire la dotarile si pretul exact.
Valorile privind consumul și emisiile de CO2 au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip
folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizata la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă
pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO2. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC – New European Driving Cycle).
Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe
detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet www.volkswagen.ro/wltp.
Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și
emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea,
dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și
aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO2 pentru modelul configurat. Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii
CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.
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Echipare
3 tetiere spate
4+1 incinte acustice
Adaptive Cruise Control - ACC
asistent pentru mentinerea constanta si adaptarea vitezei
de rulare in functie de ceilalti participanti la trafic
Air Care Climatronic
Airbag frontal pentru sofer si pasager
cu posibilitatea dezactivarii airbag pasager
Airbaguri cortina si laterale fata si
airbag central
Anvelope 215/55 R18
App-Connect wireless (pentru Apple
CarPlay)
Asistent virare
Bancheta spate cu spatar rabatabil
asimetric
Blocuri optice spate LED
Cablu pentru incarcare (priza 220V)
Cablu pentru incarcare mode 3, type 2,
16A
Capacitate baterie 58 kWh
Capacitate incarcare baterie(DC) 100 kW
Capacitate totala motor electric 150kW
Car2X
Carcase oglinzi exterioare in culoarea
caroseriei
Comanda vocala
Consola centrala fata cu suport pentru 2
pahare
Convertor DC-DC 3.0 kW
Cotiera centrala fata
Detector oboseala
Fara inscriptionare cilindree
Faruri LED
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Echipare
Front Assist si City Emergency Brake cu
monitorizare pietoni si ciclisti
Geamuri cu protectie termica
Iluminare ambientala 10 culori
Interfata Bluetooth pentru telefonie
mobila
Keyless Start, fara Safelock
Lane Assist - asistent pentru mentinerea
masinii pe banda de circulatie
Oglinda retrovizoare interioara cu
reglaj antiorbire
Oglinzi exterioare reglabile electric
si incalzite, asferica pe partea soferului
Oglinzi make-up iluminate in parasolare
Parbriz laminat si incalzit
Park Pilot
avertizare acustica si vizuala pentru obstacole fata/spate
Prindere Isofix pentru sistem scaun
copil i-Size pe locurile exterioare bancheta spate si pe locul
pasagerului fata.
Priza combinata AC/DC
Radio "Ready 2 Discover"
Ready 2 Discover
Receptor Radio Digital DAB
Scaun sofer cu reglaj manual pe
verticala
Selectarea modului de conducere
Permite configurarea de catre sofer a directiei, acceleratiei,
sistemului de climatizare si, daca sunt alese, a sistemului
Adaptive Cruise Control si a suspensiei cu reglare adaptiva.
In plus, ofera si 3 configuatii prestabilite: Normal, Eco si
Eco+.
Senzor de ploaie pentru activarea
automata a stergatoarelor
Servodirectie elecromecanica
Sistem de avertizare sonora si
luminoasa pentru neprindere centuri de siguranta fata /
spate
Sistem monitorizare presiune pneuri
Oferta de la 02.12.2020
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Echipare
Sunet motor
Tapiterie stofa Fragment
Triunghi reflectorizant
Volan multifunctional cu touch control
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Dotari optionale
€ 13.767,11

1st Max
rear view camera
tapiterie speciala "Flow"
air care Climatronic, control bi-zonal
head - up display
iluminare ambientala interioara 30 culori
banda luminoasa grila fata si manere exterioare usi
iluminate
USB-C interfata (2) si 2 prize incarcare USB
pedalier otel
covorase textile fata/ spate
welcome light
volan multifunctional piele, incalzit
scaune fata incalzite
privacy glass
keyless Access si sistem pornire
bancheta spate cu spatar rabatabil si cotiera centrala
spate
scaune fata ergoActive, reglabile electric, suport lombar
electric si functie masaj pentru sofer
trapa panoramica
oglinda retrovizoare interioara cu sistem automat
antiorbire
oglinzi exterioare rabatabile electric, cu inclinare oglinda
pasager la cuplare marsarier
navigatie "Discover Pro" incl. Streaming & Internet (6+1
difuzoare)
Travel Assist, Side Assist, si Emergency Assist
Dynamic Light Assist
faruri LED Matrix si lampi spate LED cu lumina variabila
duze spalare parbriz incalzite automat
interfata telefonie "Comfort" cu functie incarcare prin
inductie
Jante aliaj "Sanya" 7.5J x 20, negre cu anvelope AirStop
215/45 R20

€ 0,-

Sistem proactiv de protectie
recunoaste situatiile potential periculoase si strange
centurile de siguranta ale soferului si pasagerului din fata si
inchide automat geamurile si trapa

Date tehnice
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Motor - constructie

.0 Elektro

Putere

70 kW 204 CP

Capacitate cilindrica

0 cmc

Cutie de viteze

automata

Tractiune

Tractiune Spate

Numar usi

4

Numar scaune

5
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Greutate totala maxim admisibila

2260 kg

Masa reala

1874 kg

Consum oficial combustibil

145.0 Wh/km

Emisie dioxid de carbon (CO2) combinat

0 g/km
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PERFECT LEASING

Finantare

Pret masina cu TVA

49.617,05 €

Durata

48 Luni

Kilometri/an

20000 km

Avans procentual din pretul cu TVA al masinii

25 %

Avans in valoare absoluta

12.404,26 €

Rata lunara leasing cu TVA

507,54 €

Asigurare CASCO

Prima lunara CASCO

152,99 €

Total

Rata lunara leasing cu TVA

507,54 €

Prima lunara CASCO

152,99 €

Rata lunara totala cu TVA

660,53 €

Calculul de mai sus a fost realizat utilizand o dobanda EUR variabila de 6.39%, DAE total (finantare + asigurare) 13.45%, volum finantat 37212.79 EUR, valoare total platibila 64750.19 EUR
TVA inclus. Rata include TVA. Contractul de finantare implica si plata unui comision de analiza dosar de 297,5 EUR TVA inclus. Aceasta oferta are caracter informativ si se adreseaza
persoanelor fizice. Pentru o calculatie personalizata finala, va rugam sa va adresati unui dealer autorizat.
Stadiu 02.12.2020. Alte informatii despre produsele Porsche Bank puteti gasi la www.porschebank.ro!
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Distribuitor
Autoworld
Calea Floresti Nr. 145
400524 Cluj Napoca
0264-207.400
pkw@autoworld.ro
https://www.autoworld.ro
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