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Kainos
ID.3

Variklis Pavarų dėžės tipas Pavara

Akumuliatoriaus  
talpa*, bendroji /  

grynoji (kWh)
Galia 

kW / AG
Pagreitėjimas 
0–100 km/h

Mišrioji ridos  
atsarga pagal  

WLTP ciklą, km Versija
Kaina EUR 

įskaitant PVM

Kompensacinė
išmoka už įsigytą 

naują elektromobilį
(EUR, įskaitant PVM)**

Kaina EUR, 
įskaitant PVM, 

su kompensacine 
išmoka

Elektros 
variklis

Automatinė  
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 55 / 45 110 / 150 8,9 s 250 - 350 km Pure 

Performance 36 865 -5 000 31 865

Elektros 
variklis

Automatinė  
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 62 / 58 107 / 145 9,6 s 300 - 420 km Pro 39 609 -5 000 34 609

Elektros 
variklis

Automatinė  
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 62 / 58 150 / 204 7,3 s 300 - 420 km Pro 

Performance 41 148 -5 000 36 148

Elektros 
variklis

Automatinė  
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 82 / 77 150 / 204 7,9 s 390 - 550 km Pro S 45 195 -5 000 40 195

Ilgesnis 
pristatymo 
laikotarpis

www.volkswagen.lt
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ID.3

Atkreipkite dėmesį:
• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei 

diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be 
išankstinio informavimo.

• Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen 
atstovas ir partnerius Lietuvoje.

• Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio 
kainininką.

• Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto 
Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. 
Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

• Kainininkas išleistas 01.11.2021. Visi ankstesni konkretaus 
modelio kainininkai laikomi netekę galios.

* Elektromobilių aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa dalijama 
į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą fizinę aukštos 
įtampos akumuliatoriaus talpą. Tačiau, norint išvengti 
savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploatavimo laiką ir 
užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, teoriškai 
pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai apribotas. Šis 
faktiškai panaudojamas energijos kiekis vadinamas grynąja 
talpa.

** Nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys kviečiami 
teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti, jiems įsigijus 
elektromobilį. Prašymai teikiami tik per Aplinkos projektų 
valdymo informacinę sistemą (APVIS) https://apvis.apva.lt/ 

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui
• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje 

energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros 
energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, 
o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti 
nurodyta pirmosios registracijos data arba modelio metai, 
pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos datos 
(B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu 
datos (I.1) praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir registracijos 
valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 2021 m. vasario 2 d.

Nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. 
arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti 
paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų 
naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę 

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” 
(toliau – Priemonė).
Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą 
APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Kvietimo suma
Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 
5 mln. Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto 
priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik 
iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto 
priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.
Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti tik 
vieną kartą.
Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) 
gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti 
papildomą 1 000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

Subsidijos dydis
4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už 
kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio 
pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) kaip 
ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto 
priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos 
liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo 
blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė kaip 
paraiškos pateikimo data.

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Išorės įranga  
Plieniniai ratlankiai 7,5J x 18,   ● ● ●  

215/55 R18 padangos 

 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Andoya“ R19,      ● 

juodos spalvos, Mobilumą užtikrinančios 

(savaime užsisandarinančios) 215/50 R19 padangos 

Matinės juodos spalvos apdailos juosta ant stogo   ● ● ● ●

Matinės juodos spalvos oro įleidimo anga ir durų slenksčių apdaila   ● ● ● ●

Apšviestas išorinių durų rankenėlių vidus   ● ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai   ● ● ● ●

Galiniai šviesos diodų žibintai   ● ● ● ●

     

Pro
Pure 

Performance
Pro 

Performance Pro S

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Vidaus įranga  
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Fragment“  ● ● ● 

Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“     ●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas  ● ● ● 

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas     ●

Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse   ● ● ● ●

Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais priekyje   ● ● ● ●

3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  ● ● ● 

2 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su viduriniu ranktūriu     ●

Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais  ● ● ● 

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais     ●

Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su juodos spalvos apvadais   ● ● ● ●

Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu     ●

10 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas  ● ● ● 

30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas     ●

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės   ● ● ● ●

     

Pro
Pure 

Performance
Pro 

Performance Pro S
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Bazinė įranga
ID.3

Saugumo įranga  
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo   ● ● ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu   ● ● ● ●

Galvos oro pagalvės ir šoninės oro pagalvės priekyje, vidurinė oro pagalvė   ● ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“   ● ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija   ● ● ● ●

Pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema   ● ● ● ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema („Pre-Crash“)   ● ● ● ●

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija, įskaitant greičio ribotuvą   ● ● ● ●

Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas   ● ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema   ● ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“   ● ● ● ●

Elektroninio variklio garso skleidimo elementas   ● ● ● ●

„Car2X“ funkcinės galimybės   ● ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas)   ● ● ● ●

Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė   ● ● ● 

Įrankių komplektas ir domkratas     ●

ISOFIX tvirtinimo taškai (vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai šoninėse galinės sėdynės    ● ● ● ●  

sėdimosiose vietose ir priekinio keleivio sėdynėje) 

     

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Pro
Pure 

Performance
Pro 

Performance Pro S
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Bazinė įranga
ID.3

Funkcionalumas ir kita įranga  
Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ● ●

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● ● ●

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai veidrodžiai ● ● ● ●

Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ ● ● ● ●

Oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ ● ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ● ●

Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas ● ● ● ●

„App-Connect“ su „App-Connect Wireless“ ● ● ● ●

Važiavimo profilio pasirinkimas ● ● ● ●

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale ● ● ● ●

Galinio vaizdo kamera ● ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje ● ● ● ●

Bagažinės grindys ● ● ● ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ● ● ●

Navigacijos sistema „Discover Pro“ su 25,4 cm jutikliniu ekranu ● ● ● ●

4+1 garsiakalbiai priekyje ● ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ● ●

Mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija ● ● ● ●

Žodinių komandų atpažinimas (valdymas žodinėmis komandomis) ● ● ● ●

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas ● ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ● ●

Intelektualioji „ID.Light“ apšvietimo koncepcija ● ● ● ●

    

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Pro
Pure 

Performance
Pro 

Performance Pro S
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Bazinė įranga
ID.3

Akumuliatorius ir įkrovimas  
Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 55 kWh bendroji talpa ir 45 kWh grynoji talpa ●    

 - Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 7,2 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo stotelės su Type2 jungtimi)*     

 - Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 50 kW įkrovimo galia (iš viešosios įkrovimo stotelės su CCS jungtimi)    

Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 62 kWh bendroji talpa ir 58 kWh grynoji talpa  ● ●  

 - Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo stotelės su Type2 jungtimi)*     

 - Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 100 kW įkrovimo galia (iš viešosios įkrovimo stotelės su CCS jungtimi)    

Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa    ● 

 - Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo stotelės su Type2 jungtimi)*     

 - Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 125 kW įkrovimo galia (iš viešosios įkrovimo stotelės su CCS jungtimi)    

Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui ● ● ● ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo ● ● ● ●

Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A ● ● ● ●

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo)   ● ● ● ●

Aukštos įtampos akumuliatoriui – 8 metai arba 160 000 km   ● ● ● ●

Skaitmeninė naudojimosi instrukcija   ● ● ● ●

     

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė.

Pro
Pure 

Performance
Pro 

Performance Pro S
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Ratlankiai ir padangos   
Lengvojo lydinio ratlankiai „East Derry“ R18, juodos spalvos  PJB ○ ○ ○  672 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 18        

 - 215/55 R18 padangos        

 

Lengvojo lydinio ratlankiai „Andoya“ R19, juodos spalvos  PJD ○ ○ ○ ● 1232 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 19        

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 

   215/50 R19 padangos 

       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Andoya“ R19, juodos spalvos  PJG ○ ○ ○  1 435 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 19      ○ 206 

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 

   universalios, visiems sezonams skirtos 215/50 R19 padangos 

       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Andoya“ R19, „Penny Copper“ spalvos  PJF ○ ○ ○  1 281 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 19      ○ 50 

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 

   215/50 R19 padangos 

       

Lengvojo lydinio ratlankiai „Sanya“ R20, juodos spalvos  PJH ○ ○ ○  1 845 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 7,5J x 20      ○ 616 

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 

   215/45 R20 padangos 

       

       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Saugumo įranga     
Asistavimo sistemų paketas „Plus“  WD3 ○ ○ ○ ○ 1 055  

 - 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą         

 - Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas        

 - Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais         

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija        

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“        

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“        

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“ 

 - Išmanioji parkavimo pagalba       

       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Dizainas       
„Penny Copper“ eksterjero dizaino paketas  WM2 ○ ○ ○ ○ 502 

 - „Penny Copper“ spalvos apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai        

 - „Gray Tech“ spalvos oro įleidimo anga ir slenksčiai        

 - Dvispalviai ratlankių apdailos gaubtai (tik baziniams plieniniams ratlankiams)       

„Silver“ eksterjero dizaino paketas  WM1 ○ ○ ○ ○ 502 

 - „Silver“ spalvos apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai        

 - „Gray Tech“ spalvos oro įleidimo anga ir slenksčiai        

 - Dvispalviai ratlankių apdailos gaubtai (tik baziniams plieniniams ratlankiams)       

Dizaino paketas  PA2 ○ ○ ○ ○ 1 845 

 - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų        

 - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas        

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“        

 - Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms        

 - Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis       

Dizaino paketas „Plus“  PA5 ○ ○ ○  2 563 

 - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų        

 - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas        

 - Panoraminis stoglangis        

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“        

 - Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms        

 - Galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis       

       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Vidaus įranga     
Interjero dizainas su juodos spalvos vairu  PBO ○ ○ ○  1 206 

 -Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu       

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais       

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu      

Interjero dizainas su baltos spalvos vairu  PBP ○ ○ ○  1 206 

 -Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas       

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu       

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais       

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu      

Interjero dizainas su baltos spalvos vairu  PBP    ○ 0 

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais      

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Interjero dizainas „Plus“ su juodos spalvos vairu  PBQ ○ ○ ○  2 660 

 - Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu       

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis       

 - Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu      

Interjero dizainas „Plus“ su juodos spalvos vairu  PBQ    ○ 1 487 

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis

3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės  3NU    ○ 165  

atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu    

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Interjero dizainas „Plus“ su baltos spalvos vairu  PBR ○ ○ ○  2 660 

 - Intarpai priekinėse sėdynėse ir šoninėse galinėse sėdynėse iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais       

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu       

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis       

 - Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu      

Interjero dizainas „Plus“ su baltos spalvos vairu  PBR    ○ 1 487 

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais       

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis      

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Išskirtinis sportinis interjeras „Plus“  PBS ○ ○ ○  3 825 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu       

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis       

 - Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu      

Išskirtinis sportinis interjeras „Plus“  PBS    ○ 2 629 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“       

 - Priekinių sėdynių nustatymas elektra su atminties funkcija       

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija       

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija       

 - Aplinkos apšvietimas su pasisveikinimo šviesomis        

       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Funkcionalumas ir kita įranga       
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale  0TD ○ ○ ○ ○ 113

Nuimamas kablys dviračių laikiklio tvirtinimui  1M1 ○ ○ ○  402

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 100 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)  LH2 ○    666

Komforto paketas  PBM ○ ○ ○  1 015 

 - 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale      ○ 718 

 - Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas        

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais        

 - Vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais  

 - Šildomos priekinės sėdynės       

 - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis        

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija        

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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Papildoma įranga
ID.3

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

Komforto paketas „Plus“  PBN ○ ○ ○  1 324 

 - Automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ su 2 zonų temperatūros reguliavimu      ○ 1 070 

 - 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale        

 - Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas  

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais        

 - Vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais        

 - Nuimamos bagažinės grindys        

 - Šildomos priekinės sėdynės        

 - Automatiškai tamsėjantis vidinis galinio vaizdo veidrodis        

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su atminties funkcija        

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai       

Sportinis paketas  PSF ○ ○ ○ ○ 357  

 - Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika  

Sportinis paketas „Plus“  PSG ○ ○ ○ ○ 1 180 

 - Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika  

 - Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC, įskaitant važiavimo profilio pasirinkimą       

Informacijos ir pramogų paketas „Plus“  RD5 ○ ○ ○ ○ 1 045  

 - Papildytos realybės projekcinis ekranas         

 - 6+1 garsiakalbiai      

          

       
Garantija       

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km  EA9 ○ ○ ○ ○ 398

       

Kaina EUR
įskaitant PVMKodas Pro S

Pro 
PerformancePro

Pure 
Performance
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ID.3

Kėbulo spalvų pasiūla

Dvispalvis eksterjeras   

 
C2A1
Moonstone Gray / 
Ninja Black

 
2YA1
Glacier White 
Metallic / 
Ninja Black

 
P8A1
Kings Red Metallic 
/ Black

 
1TA1
Scale Silver Metallic /  
Ninja Black

 
5YA1 
Stonewashed  
Blue Metallic /  
Ninja Black

 
0ZA1
Makena  
Turquois Metallic /  
Ninja Black 

 
5VA1 
Manganese  
Gray Metallic /  
Ninja Black

0 €

625 €

780 €

625 € 625 €

780 €

625 €
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ID.3

Įkrovimas namuose
dar niekada nebuvo 
toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų „ID. „ID. 

Charger“ suteikia galimybę įkrauti automobilį savo namuose. Rytais 

sėskite į jau įkrautą ID.4 GTX / ID.3 / ID.4 ir energijos užteks visai 

dienai. Viskas taip paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

Be to, į pasiūlymą įtraukta įrengimo paslauga, kuri užtikrins dar 

didesnį patogumą. Trumpai tariant – viskas vienoje vietoje ir mažiau 

rūpesčių. Galite užsisakyti „ID. Charger“ tiesiogiai „Volkswagen“ 

atstovybėje.

„ID. Charger“ įkrovimo stotelė
- Įkrovimo galia iki 11 kW
- Fiksuotas įkrovimo laidas, iki 4,5 m ilgio

Kaina nurodyta su PVM ir mokesčiu už įrengimą jūsų namuose, kurį atlieka „Volkswagen Group Charging GmbH“ (Elli)

Žiūrėti visas specifikacijas

845 €
Kaina

www.volkswagen.lt


Suteikite savo automobiliui  

šiek tiek išskirtinumo.  

Nuo pagrindinių elementų  

iki specifinių priedų ir stilingų

gyvenimo būdo atributų.  

Su jais tikrai būsite pastebėti!

ID. 3 priedai



ID.3 Originalūs priedai

01  Universalūs kilimėliai visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems 
sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo 
purvo irdrėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai 
atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė 
jų dalis yra neslidi.Išskirtinį vizualinį privalumą 
sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai 
yra 100 % perdirbami, labaipatvarūs ir ilgaamžiai. 
Originaliems, universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos medžiagosužtikrina 
jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais.Rinkinį sudaro 
keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

10B061500 82V

85 €

Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai veiksmingai apsaugo 
kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo 
kelio keliamų akmenukų smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai Galiniai purvasaugiai

10A075111 10A075101

67 € 67 €

01

02  Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo 
bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti 
bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko 
pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus 
rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio 
kraštinė briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant 
automobilio grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

10A061161A

78 €

02
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ID.3 Originalūs priedai

03  Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į automobilį: juoda 
plėvelė su sidabrinės spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų automobilį sritį, 
bet ir apsaugo jį nuo įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta 
juostos formos įlipimo slenksčio plėvelė lengvai 
priklijuojama reikiamoje vietoje. Vieną rinkinį sudaro 
keturios plėvelės, skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

10A071310 ZMD

88 €

04  Caurspīdīga
10A071310A 908

62 €

03 04
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ID.3 Originalūs priedai

05  Apsauginė bagažo skyriaus  
pakrovimo krašto plėvelė
Kruopščiai pritaikyta ir skaidri apsauginė bagažo 
skyriaus pakrovimo krašto plėvelė patikimai 
apsaugo bamperį nuo įbrėžimų, galinčių susidaryti 
pakraunant ir iškraunant bagažo skyrių. Greitai 
ir lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje.

10A061197

73 €

06  Chromo spalvos galinė apdaila
Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen chromo 
spalvos galinė bagažo skyriaus dangčio apdaila 
akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui elegantiškumo ir 
įmantrumo. Ji gali būti greitai ir lengvai pritvirtinama prie 
apatinio bagažo skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

10A071360

78 €

07 Nerūdijančio plieno dekoratyvinė  
pakrovimo slenksčio apsauga
Tobula apsauga sujungta su elegancija – plastikinis 
slenkstis (nerūdijančioplieno imitacija) tiksliai tinka ir ne 
tik apsaugo nuo įbrėžimų ar apgadinimųpakraunant ar 
iškraunant bagažą, bet ir pagerina automobilio išvaizdą.

10A061195A

130 €

0706

05
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ID.3 Originalūs priedai

08  Bazinis „Travel & Comfort“  
sistemos laikiklis
TModulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę 
galimybių, padedančių keliauti lengviau ir patogiau. 
Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie bazinio 
laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis 
gali būti naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu 
kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu staliuku, „Apple 
iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir 
„iPad Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. 
Bazinis laikiklis montuojamas, paprastai jį tvirtinant 
varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

23 €

09  Drabužių kabykla „Travel & Comfort“ 
sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

79 €

08

10

09

10  Jungiamieji
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti 
jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų 
Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai 
priderintas prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 
30 cm ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje 
dėtuvėje, bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. 
Pats laidas padengtas aukščiausios kokybės tekstile, 
o jo jungtys – chromuoto metalo, su Volkswagen 
logotipu. Žinoma, šiuo laidu galėsite patogiai 
naudotis Android Auto ar MirrorLink per AppConnect 
funkcijomis, ir aišku, jūsų įrenginys bus tuo pačiu metu 
kraunamas. Premium laidas ypatingai puikiai tinka 
naudotis išmaniojo telefono žemėlapiais ir visais kitais 
privalumais pakeliui! Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C 
arba Apple Lightning, gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-48 €

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų. Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 25
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11

12 13

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

12   Originalus „Volkswagen“  
„Compact II“ dviračių laikiklis 
- Mažiausias, lengviausias ir kompaktiškiausias klasėje;
- Galima transportuoti iki dviejų dviračių;
- Galima visiškai sulankstyti ir laikyti bagažinėje;
- Maks. transportavimo svoris 50 kg.

3C0071105B

710 €

13   Originalus „Volkswagen“  
„Compact III“ dviračių laikiklis 
- Mažiausias, lengviausias ir kompaktiškiausias klasėje;
- Galima visiškai sulankstyti ir laikyti bagažinėje; – 
Maks. transportavimo svoris 50 kg.

3C0071105C

849 €

11   Vilkimo kablys tik dviračių laikikliui
- Saugus dviračių laikiklių sistemų naudojimas;
- Nuimama rutulinė galvutė;
- Lankstus naudojimas;
- Galima greitai sumontuoti / išmontuoti pagal poreikį.

10A092150

698 €
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ID.3 Originalūs priedai

16  ID. 3 kolekcijų kuprinė, 
tamsiai mėlyna
Lengva unisex kuprinė. Flanšo uždarymas 
su „Volkswagen“ logotipu. Reguliuojami 
peties dirželiai. Vidinė pamušalo 
kišenė. Kontrastingas užtrauktukas.

10A087329

46 €

17  Nerūdijančiojo plieno butelis gėrimams  
su dvigubų sienelių izoliacija, 500 ml 
Matinis paviršius su blizgiu minkštu spaudiniu „Now you can“, 
Sandarus ir be BPA, Vakuuminio sandarinimo izoliacija, Išlaiko 
skysčius šaltus 12 valandų, o karštus – 8 valandas.

10A069604

20 €

15  ID. kolekcijos 
moteriška lengva striukė, 
turkio/baltos spalvos 
Lengva moteriška striukė. Pusiau 
skaidri medžiaga, derinanti 
turkio ir baltą spalvas.
Ant nugaros, šoninių kišenių, 
elastingo juosmens ir rankogalių 
išsiuvinėtas ID. logotipas.

10A084018E 23A

116 €

14  ID. kolekcijos vyriška 
striukė, tamsiai mėlyna, 
L dydžio
Paminkštinta vyriška striukė 
su spiraliniu užtrauktuku ir 
šoninėmis kišenėmis.
Elastingi rankogaliai ir juosmuo. 
ID. Logotipas gale.

10A084008E 530

129 €

14 15

1716
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ID.3 Originalūs priedai

*Rekomenduojama pardavimo kaina. Kainos nurodytos be įrengimo darbų kainų.

Vairuok saugiai 
su draudimu! 

Blizgaus sidabro spalvos lengvojo  
lydinio ratas, „Loen“ dizaino,  
215/55 R18 95T,  
Goodyear Ultra Grip 
Performance Seal (+)

2 121 €

 
Blizgios juodos spalvos lengvojo  
lydinio ratas, „Loen“ dizaino,  
Goodyear Ultra Grip Performance Seal (+),  
215/50 R19 

2 387 €

10A073558 8Z8

10A073659 AX1
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Matmenys
ID.3
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jūsų asmeniniame automobilyje
Patirkite važiavimą elektra
ID.3

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

Analizė rodo visus svarbius duomenis, pvz., nuvažiuotą atstumą, apskaičiuotas 
sąnaudas ir CO2 emisiją, palyginti su asmeniniu automobilio modeliu, ir apskaičiuotas 
išlaidas nuvažiuotam atstumui. Šiuo atveju galima rinktis iš naujojo Volkswagen ID.3, 
e-Golf arba e-up! modelių. Papildomai galima patirti ID.3 komplektacijos variantus, 
dizaino ir automobilio funkcijų detales papildytos realybės (AR) režime.

Nesvarbu, kokiu automobiliu jūs važiuojate – įrašykite savo vairavimo 
stilių ir palyginkite reikšmes su elektriniu Volkswagen modeliu.

www.volkswagen.lt
https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub
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