
De ID.3
Brochure



Eindelijk een elektrische auto zonder de nadelen van een elektrische auto.

Met het gebruiksgemak en comfort dat je van een Volkswagen gewend bent. 

En met een actieradius die je het vertrouwen geeft om ook voor elektrisch 

rijden te kiezen. Stap over. Stap in.

De ID.3
Gewoon een Volkswagen. 
Maar nu elektrisch
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Je nieuwe
reisgenoot
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01

02

01   Bij wijze van begroeting wordt op het moment dat de voordeuren 
aan bestuurders- en bijrijderszijde worden geopend, een lichtsignatuur 
geprojecteerd op de grond voor de instapzone.   MU

02   Welkom! Als je instapt, heeft de ID.3 meteen een 
begroeting voor je op het display staan. De auto is op 
dat moment ook direct klaar om weg te rijden.   S

De ID.3 schept een nieuwe band tussen auto en bestuurder – en de aanzet 

daartoe wordt al gegeven voordat je wegrijdt. Dat is niet alleen een kwestie 

van de optionele Keyless Access-functie. Het heeft ook te maken met de 

optionele IQ.LIGHT LED matrix-koplampen die als ogen opengaan als je 

de auto van voren nadert. 
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Hallo
ID.

Eindelijk iemand die luistert. Dankzij de natuurlijke voice control van je ID.3, kun je heel veel dingen 

doen door gewoon te zeggen wat er moet gebeuren. Of het nu gaat om navigatie, airconditioning, 

telefoon of muziek, je wordt op je wenken bediend zonder één enkele knop te hoeven indrukken. 

Kan de ID.3 iets voor je doen? Zeg het maar. 



03

04

04   Met de functie voor achtergrondverlichting zorg je voor 
aangenaam getemperd licht in het interieur – op het dashboard 
en de deuren – door je favoriete instelling te kiezen in het Moods
menu. Standaard heb je de keuze uit 10 kleuren, optioneel uit te 
breiden tot 30 en met verschillende sfeeropties.   S

03   Multimedia opnieuw uitgevonden. Het bijzonder 
royale 25,4 cm (10 inch) touch display bevindt zich 
centraal, bijna zwevend, in de futuristische cockpit. 
Perfect bereikbaar voor bestuurder en bijrijder.   S
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Nieuwe
vormen
Dat je elektrisch rijdt, is voor iedereen duidelijk te zien. Want de ID.3 is ook visueel van koers veranderd. 

De auto is gebouwd op de basis van een volledig elektrisch platform en dat resulteert in een niet eerder 

vertoond, uniek design met een sportieve uitstraling. Zo heeft de ID.3 een extra lange wielbasis met 

korte overhangen en forse wielen (minimaal 18 inch). De auto heeft een gestroomlijnd silhouet waarbij 

opvallende designdetails als de front trim en achterspoiler de ideale aerodynamische lijn onderstrepen. 

01   Onmiddellijke blikvanger: honingraat folie in Silver 
exterieurlijn op de C-dakstijl. De nieuw ontworpen 
smalle achterlichtclusters lopen dynamisch door van 
de zijkanten in de achterkant.   MU

02   Vormgeving van een futuristisch uiterlijk: 
de IQ.LIGHT LED matrix-koplampen en de 
bijkomende lichtlijn lopen van beide kanten door tot 
aan het logo. Nog een opvallend designelement: 
de Sanya 20" lichtmetalen velgen.   MU

01



Afbeeldingen kunnen afwijken van de conditie bij aflevering.

02
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Meer
ruimte van binnen
Sommige voordelen van een elektrische auto worden pas duidelijk als je 

bent ingestapt. Zo is de ID.3 van binnen veel ruimer dan je op het eerste 

gezicht misschien zou denken. Dat heeft alles te maken met het volledig 

elektrische platform en de lange wielbasis op basis van een grote batterij 

die voor een royale actieradius zorgt. Dat levert een compacte auto op die 

intussen wel hetzelfde ruimtelijke gevoel geeft als een middelgrote 

wagen. De motor zit direct op de achteras zonder dat het ten koste gaat 

van de ruimte in de kofferbak. Aan het andere eind van de auto, aan de 

voorkant, hebben de wielen maximale bewegingsvrijheid voor optimale 

manoeuvreerbaarheid.
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Een nieuwe 
rijervaring
In je nieuwe elektrische auto rijden is niet alleen dynamischer, het is vooral ook veel relaxter 

en digitaler. Wat hier de cockpit heet, wordt niet voor niets zo genoemd. De manier waarop 

informatie wordt aangeboden, is in de ID.3 volkomen overzichtelijk en puur functioneel. 

Wat nodig is voor rijden en navigatie, verschuift meer en meer naar de voorruit. Het nieuwe, 

optionele augmented reality head-up display bijvoorbeeld, projecteert navigatiegegevens 

op de voorruit. Voor de bestuurder is het alsof die informatie op de weg zelf staat.

01   De ID.3 helpt je ook op andere manieren, met 
intelligente rij-assistentiesystemen bijvoorbeeld. 
Geen knoppen, maar intuïtieve stem- en touch-
bediening. Ook de pook voor rijden en parkeren is 
nieuw ontworpen en heeft nu een plaats gekregen 
aan het stuurwiel waar hij perfect te bereiken is. 
Bovendien schept dat veel ruimte op de 
middenconsole, zodat daar nu het grote scherm van 
het infotainment-systeem kan worden 
ondergebracht. Daar is het beschikbaar voor alle 
passagiers, die op die manier gebruik kunnen maken 
van de muziekfuncties, van digitale diensten en nog 
veel meer. Zo heeft niet alleen de bestuurder, maar 
iedereen er plezier van.   S

01
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02   Vanaf een snelheid van 60 km/u kan het Lane 
Assist rijstrookbehoudassistent in de gaten houden 
of de ID.3 niet per ongeluk uit zijn rijstrook aan het 
raken is. Als dat het geval is, wordt de aandacht van 
de bestuurder op de weg gericht door middel van een 
corrigerende stuur-interventie.1   S

03   Met een druk op de knop ben je met Travel Assist
verzekerd van een optimaal niveau van rijcomfort door 
ondersteuning in saaie, vermoeiende omstandigheden, 
op de snelweg bijvoorbeeld of op grotere provinciale 
wegen. Travel Assist zorgt er dan voor dat je in de juiste 
baan blijft, op de juiste snelheid en op de juiste afstand 
van voorliggers. Ook in de file, waar rijden een kwestie is 
van constant afremmen en optrekken, geeft Travel Assist 
je de hulp die nodig is om relaxed te blijven.1   MU

02

03

1 Binnen de grenzen van het systeem. De bestuurder moet op elk moment bereid 
zijn het assistentiesysteem te corrigeren en blijft onder alle omstandigheden 
verantwoordelijk voor veilig en voorzichtig rijgedrag.
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Nieuwe
afstand
Iedereen die denkt over elektrisch rijden, denkt ook na 

over actieradius. Met de ID.3 is dat eigenlijk niet eens 

meer nodig. Voor 80% van de realistische rijprofielen 

en weersomstandigheden in Europa liggen de cijfers 

van de op de ID.3 Pure gebaseerde modellen tussen 

250 en 349 kilometer, bij de ID.3 Pro is dit tussen 

300 en 426 kilometer. Bij de modellen die gebaseerd 

zijn op de ID.3 Pro S met de bij die auto’s gebruikte 

batterijen, is de actieradius zelfs nog groter – tussen 

390 en 553 kilometer1.

1 Geschat bereik voor rijcycli volgens proeven van de Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures 
(WLTP) op de rollenbank (geen standaard versie). Het bereik van WLTP-voertuigen kan verschillen afhankelijk 
van de uitrusting. Het werkelijke bereik bij reële omstandigheden varieert afhankelijk van de rijstijl, snelheid, 
gebruik van comfortfuncties, de omgevingstemperatuur, het aantal inzittenden, de bagage en het terrein. 
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Duurzame
dynamiek
Milieubewust autorijden is nog nooit zo lekker 

geweest. Want in de ID.3 betekent volledig elektrisch 

ook ijzersterke achterwielaandrijving met directe 

acceleratie zonder schakelen of onderbreking van de 

actieve kracht. Rijplezier gegarandeerd dus, vanaf 

de allereerste meter. En zonder last van je geweten.
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Kies maar:
Pure, Pro Performance of Pro S
De vraag is niet of de ID.3 de juiste auto voor jou is. De vraag is 

welke ID.3 het beste bij je past. Je hebt de keuze uit drie 

uitvoeringslijnen, de Pure, Pro Performance en de Pro S, die 

verschillen in termen van actieradius en acceleratie. Met de Pro 

Performance-lijn ben je verzekerd van allround flexibele mobiliteit 

voor al je persoonlijke behoeften en je hebt bovendien een auto die 

geschikt is voor langere ononderbroken reizen. De ID.3 Pro S kan 

zelfs afstanden aan tot 553 km (WLTP)1 op één batterijlading. 

Bij alle modellen heb je dankzij de fast-charging technologie het 

comfort van korte oplaadtijden. Wat je ook wilt doen, er is een 

ID.3 die het kan.
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1 Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. 
Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en 
omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

ID.3 Pure
Volledig elektrisch

ID.3 Pro Performance
Volledig elektrisch, totale flexibiliteit

ID.3 Pro S
Volledig elektrisch, het grootste bereik

– Actieradius: tot 349 km (WLTP)1

– Acceleratie: 0 - 100 km/uur in 8,9 seconden

– Oplaadtijd: AC3 11 kW 0 - 100% in 7:30

   DC3 110 kW 5 - 80% in 0:30

– Netto batterij-energiecapaciteit 45 kWh

– Batterijverwarming/-koeling

– 110 kW / 150 pk motorvermogen

– Topsnelheid 160 km/uur

– Actieradius: tot 426 km (WLTP)1

– Acceleratie: 0 - 100 km/uur in 7,3 seconden

–  Oplaadtijd: AC3 11 kW 0 - 100% in 6 uur 

15 min/DC3 100 kW 5 - 80% in 35 min

– Netto batterij-energiecapaciteit 58 kWh

– Batterijverwarming/-koeling

– 150 kW / 204 pk motorvermogen

– Topsnelheid 160 km/uur

– Actieradius: tot 553 km (WLTP)1

– Acceleratie: 0 - 100 km/uur in 7,9 seconden

–  Oplaadtijd: AC3 11 kW 0 - 100% in 7 uur 

30 min/DC3 125 kW 5 - 80% in 38 min

– Netto batterij-energiecapaciteit 77 kWh

– Batterijverwarming/-koeling

– 150 kW / 204 pk motorvermogen

– Topsnelheid 160 km/uur

Maak van de volledig elektrische ID.3 je nieuwe 

reisgenoot en kies de uitrustingsconfiguratie 

die het best bij je past.
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01 18-inch stalen velg   S

02 18-inch Exterior Style stalen velg   MU

03 18-inch East Derry lichtmetalen velg   MU

04 19-inch Andoya lichtmetalen velg   MU

05 20-inch Sanya lichtmetalen velg   MU

01 02 03 04 05

A B

Velgen en lakken

A Silver exterior style   MU

B Penny Copper exterior style   MU
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06 Moonstone Grey unilak   MU

07 Makena Turquoise metallic   MU

08 Gletscher White metallic   MU

09 Mangan Grey metallic   MU

10 Scale Silver metallic   MU

11 Stonewashed Blue metallic   MU

12 Kings Red metallic   MU

06

09

10

07 08

11

12
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Eenvoudigweg 
verbonden
Met de We Connect ID. app heb je altijd een compleet overzicht van je ID.3. Je kunt 

bijvoorbeeld statusinformatie bekijken – laadniveau van de batterij, resterende actieradius of 

resterende oplaadtijd. Gewoon, op je smartphone, in een duidelijke, functionele lay-out. 

Maar dat is nog niet alles. Met de We Connect ID. app kun je bepaalde functies van je auto 

zelfs op afstand bedienen. Je kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de binnentemperatuur van 

je ID.3 al op het gewenste niveau is als je nog in moet stappen. Bovendien blijf je ook tijdens 

het rijden verbonden, want met We Connect Start heb je real-time informatie over de 

verkeerssituatie en de locaties van laadstations, compleet met gegevens over 

beschikbaarheid, prijzen en openingstijden. Dus je bent ook onderweg altijd compleet 

op de hoogte.

Met We Connect Start en de We Connect ID. app heb je alle voordelen van volledig verbonden, 

volledig elektrische mobiliteit. En je houdt met je smartphone een oogje op de ID.3.
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Alles voor jouw ID.3
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.

Bekijk alle accessoires voor jouw 
ID.3 op shop.volkswagen.nl

https://shop.volkswagen.nl


0201

€ 1.995
04

€ 1.395 € 2.095
01  19 inch zomerset Loen (zwart). Maak de ID.3 nog 

stijlvoller met deze Volkswagen zomerset. De lichtmetalen
velgen zijn voorzien van 215/50 R19 zomerbanden.
De genoemde prijs is inclusief 18 inch lichtmetalen 
zomerset retour (ongebruikt). 
Art.nr. 10ACON499A AX1

02  20 inch zomerset Sanya. Maak van de ID.3 een eye catcher 
met deze Volkswagen zomerset. De lichtmetalen velgen zijn 
voorzien van 215/45 R20 zomerbanden. De genoemde 
prijs is inclusief 18 inch lichtmetalen zomerset retour 
(ongebruikt).
Art.nr. 10ACON490A FZZ

03  18 inch winterset Loen (zilver). Vergroot jouw veiligheid in 
de winter met deze Volkswagen winterset. De lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van 215/55 R18 winterbanden. 
Art.nr. 10AC5N498  8Z8 

04  19 inch winterset Loen (zwart). De best mogelijke grip in 
de winter met deze Volkswagen winterset. De lichtmetalen 
velgen zijn voorzien van 215/50 R19 winterbanden.
Art.nr. 10AC5N499A AX1

€ 1.995
03

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022. 
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Bekijk alle accessoires en acties 
op shop.volkswagen.nl
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05  Steunhaak voor fietsendrager. De afneembare steunhaak is eenvoudig 
te monteren en alleen geschikt voor een fietsendrager. 
Niet leverbaar i.c.m. 77 kWh. Art.nr. 10A092150A

06  230V oplaadkabel. De ideale oplaadkabel die geschikt is om jouw ID.3 op te laden vanaf 230V stopcontact 
(thuisgebruik). Maximale laadcapaciteit 7,4 kWh. De kabel is 6 meter lang. Art.nr. 000054412

07  Sierlijst achterklep. De chromen sierlijst op de achterklep individualiseert jouw ID.3
Art.nr. 10A071360

05 06

07

€ 199€ 1.195

€ 139

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

Bekijk alle accessoires en acties 
op shop.volkswagen.nl

https://shop.volkswagen.nl


08  Interieur beschermpakket. Bescherm de ID.3 tijdens natte seizoenen met een 5-delige rubberen mattenset 
en een kofferbakmat. All weather mattenset voor & achter. Art.nr. 10B061500 82V
Kofferbakmat Art.nr. 10A061161

09  Nappa Eco lederen interieur. Onderscheidt je ID.3 met dit Eco lederen interieur. Volledig CO2-neutraal 
geproduceerd. Beschikbaar in 5 kleuren. Vraag je dealer naar de mogelijkheden.  

10  Dynamische LED knipperlichten. Geef je auto een sportieve uitstraling met deze dynamische 
LED knipperlichten in de buitenspiegels. Let op: Dit betreft enkel de knipperlichtindicator en niet de 
gehele spiegelkap. Art.nr. 5H0052215

11 Volkswagen fietsendrager. Inklapbare fietsendrager geschikt voor twee fietsen. Art.nr. 3C0071105B

08

09

11

10

€ 499

Vanaf € 1.499 € 299

voor en achter
€ 89

kofferbakmat
€ 79

Bekijk alle accessoires en acties 
op shop.volkswagen.nl
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* Loadbalancing is de techniek die de laadsnelheid aanpast op het overige verbruik in huis om overbelasting te voorkomen. 
Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van jouw stroomaansluiting en kun je op de snelst mogelijke manier laden zonder dat de stroom uitvalt.

Opladen 
Van A tot Z
Om onbezorgd en snel te kunnen laden, heeft Volkswagen de samenwerking 

opgezocht met Shuttel Services voor een compleet aanbod op het gebied van laden 

en mobiliteit. Alles regel je eenvoudig bij jouw Volkswagen dealer en deze biedt je:

- Een laadsleutelhanger voor laden bij meer dan 175.000 laadpunten in Europa

- Een slim thuislaadpunt voorzien van loadbalancing*

- Je laadpas upgraden om te gebruiken als OV-chipkaart, parkeerkosten, 

voor de taxi en Greenwheels met al je reistransacties op één factuur

Laadsleutelhanger

Kies je voor laden met Shuttel Services, dan ontvang je je eigen laadsleutelhanger. 

Hiermee laad je eenvoudig thuis, op het werk en bij publieke laadpalen. 

- Toegang tot 175.000 laadpunten in Europa waarvan zo’n 75.000 in Nederland

- 100% groene stroom van Europese windmolens

- Vaste tarieven per kWh

Inclusief diverse extra’s:

- Gratis 1-op-1 rijtraining met alle informatie over elektrisch rijden

- 10% korting in de Volkswagen webshop

- € 49 cashback op een Volkswagen autoverzekering



Laadpunten
Heb je thuis een garage, carport of parkeerplaats buiten op de oprit, kies dan voor een thuislaadpunt van 

Shuttel. Inclusief volledige installatie. Om veilig thuis te kunnen laden levert Shuttel het meest hoogwaardige 

en veilige slimme thuislaadpunt, goedgekeurd door Volkswagen. Heb je een eigen bedrijf? Ook daar kunnen we 

je helpen met een hoogwaardig en betrouwbaar laadpunt.

Laadpunt thuis
• Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A)

• 1 contactpunt of vaste kabel

• Wand- of paalmodel

• Incl. loadbalancing

• Automatische verrekening van de stroom met 

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak

Laadpunt op de zaak
• Eve Double Pro-line 22 kW (3 x 32A)

• 2 contactpunten

• Wandmodel

• Incl. loadbalancing

• Automatische verrekening van de stroom met 

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak
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Artikelnummer: 1VWBRID322

Uitgave: Juni 2022

Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.nl

De ID.3

Gegarandeerd een Volkswagen

Van een Volkswagen mag je hoge verwachtingen hebben. De ID.3 maakt deze allemaal waar, 
het is niet voor niets een Volkswagen. Bij de ID.3 krijg je de kwaliteit die je van een Volkswagen gewend bent. Bij je nieuwe auto zit daarom:

 Een garantie op de accu van maar liefst 8 jaar.

Bij de ID.3 heb je op de hoogvoltaccu een garantie van 
8 jaar (of tot 160.000 gereden kilometers). Hierdoor 
hoef je je geen zorgen te maken om de staat van de 
accu. Aangeraden is om je onderhoud en reparaties 
altijd te laten uitvoeren door een van onze experts.

 Een garantie van 2 jaar op de hele auto.

Op al onze auto’s zit 2 jaar fabrieksgarantie. 
Hierbij nemen we de kilometerbeperking niet mee. 
Meer informatie? Vraag het je dealer.

 Tot wel 8 jaar onderhoud.

De keuze voor een elektrische auto is een bewuste 
keuze, omdat je minder onderhoud nodig hebt. 
Wanneer je toch onderhoud nodig hebt krijg je 
standaard tot wel 8 jaar onderhoud op je auto. 
Zo blijft je ID.3 als nieuw voelen.

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten 
en gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand 
van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

https://www.volkswagen.nl



