
Utrustad med bl.a:

•  4+1 högtalare fram och 2 extra högtalare bak,

•  Ambientebelysning med 30 färger

•  Augmented Reality Head-Up Display, med information 

projicerad direkt i vindrutan

•  Backkamera, Rear Assist integrerad i Volkswagen-logon på 

bagageluckan

•  Belysta dörrhandtag

•  Bluetooth-gränssnitt Comfort med induktiv laddningsfunktion 

•  Framstolar, elmanövrerade, ErgoActive, elektriskt höjdställbara 

med elektriskt inställbart svankstöd och massagefunktion samt 

manuellt utdragbara lårstöd på båda framstolarna

•  Keyless Access, nyckellöst tillträde och start inkl Safe system 

för dörrlås

•  Klimatanläggning, 2-zons, Climatronic, 

•  LED bakljus inkl flytande blinkers

•  LED Matrix signatur 750 lumen inklusive Dynnamic Light Assist

•  Ljuslist mellan strålkastarna

•  Mörktonade rutor från B-stolpen

•  Navigationssystem Discover Pro

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

•  Pre-crash passagerskyddssystem

•  Stöldskyddslarm

•  Travel Assist inklusive Emergency Assist och  

Side Assist (dödavinkelnvarnare)

•  Variabelt lastgolv i bagageutrymme

•  Vindruta i isolerglas

Tour
Batteri: 77 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 540 km 

Pris: 531 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 471 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

5 515 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 4 780 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 463 kr

Förbrukning 16,2 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,49 kr

Utrustad med bl.a:

•  4+1 högtalare fram och 2 extra högtalare bak,

•  Adaptiv chassireglering, DCC (utan sänkning)

•  Ambientebelysning med 30 färger

•  Augmented Reality Head-Up Display, med information projice-

rad direkt i vindrutan

•  Bluetooth-gränssnitt Comfort och induktiv laddningsfunktion 

och navigationssystem Discover Pro

•  Framstolar, elmanövrerade, ErgoActive, elektriskt höjdställbara 

med elektriskt inställbart svankstöd och massagefunktion samt 

manuellt utdragbara lårstöd på båda framstolarna 

•  Klimatanläggning, 2-zons, Climatronic, 

•  LED-bakljus med flytande blinkers, 

•  LED-strålkastare Matrix inklusive Dynamic Light Assist

•  Ljuslist i fronten mellan strålkastarna och VW-emblemet

• Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

•  Mörktonade rutor från B-stolpen

•  Panoramaglastak i mörktonat glas med elektriskt jalusi

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

•  Servotronic Sport, progressiv

•  Styvare fjädrar och stötdämpare

•  Travel Assist inklusive Emergency Assist och  

Side Assist (dödavinkelnvarnare) 

•  Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

•  Vindruta i isolerglas

Max
Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 413 km 

Pris: 527 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 467 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

6 510 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 5 550 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 529 kr

Förbrukning 15,9 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,45 kr

ID.3.
Guide.

Utrustad med bl.a:

•  4+1 högtalare fram och 2 extra högtalare bak

•  Ambientebelysning exteriört inklusive belysta dörrhandtag, 

•  Ambientebelysning med 30 färger

•  Augmented Reality Head-Up Display, med information  

projicerad direkt i vindrutan

•  Backkamera, Rear Assist

•  Keyless Advanced

• Klimatanläggning, automatisk, 1-zons, Climatronic

•  LED-bakljus med flytande blinkers 

•  LED-strålkastare Matrix inklusive Dynamic Light Assist

•  Ljuslist i fronten mellan strålkastarna och VW-emblemet

•  Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

•  Mörktonade rutor från B-stolpen

•  Panoramaglastak i mörktonat glas med elektriskt jalusi

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

•  Pre-crash passagerskyddssystem

•  Stöldskyddslarm

•  Travel Assist inklusive Emergency Assist och  

Side Assist (dödavinkelnvarnare) 

•  Vindruta i isolerglas

Tech
Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 417 km 

Pris: 503 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 443 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

5 895 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 5 060 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 453 kr

Förbrukning 15,8 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,43 kr

Utrustad med bl.a:

• 4+1 högtalare fram

• Ambientebelysning med 30 färger

•  Bluetooth-gränssnitt ”Comfort” och induktiv laddningsfunktion

• Klimatanläggning, automatisk, 1-zons, Climatronic

•  LED-bakljus med flytande blinkers, 

•  LED-strålkastare Matrix inklusive Dynamic Light Assist

•  Ljuslist i fronten mellan strålkastarna och VW-emblemet

•  Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

•  Mörktonade rutor från B-stolpen

•  Navigation Discover Pro

•  Panoramaglastak i mörktonat glas med elektriskt jalusi

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 419 km 

Pris: 469 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 409 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

5 065 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 4 395 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 344 kr

Förbrukning 15,7 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,42 kr

Style



Utrustad med bl.a:

•  1-zons klimatanläggning

•  2 stycken USB-C-uttag fram och  2 stycken USB-C-uttag för 

laddning i mittkonsolen bak

•  4+1 högtalare fram

• Uppvärmbara framstolar

•  Automatiskt avbländbar innerbackspegel

•  Bluetooth gränssnitt Comfort med induktiv laddningsfunktion

•  Climatronic

•  Instegsbelyning i backspegelhusen med projektion på marken

• Klimatanläggning, automatisk, 1-zons, Climatronic

•  Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

•  Mittkonsol med belyst förvaringsfack med jalusi

•  Multifunktionsratt i läder, uppvärmbar

•  Navigation Discover Pro med 10 tums pekskärm

•  Parkeringssensorer fram och bak

•  Regnsensor

•  Sju krockkuddar inklusive mittkrockkudde mellan framstolarna

•  Uppvärmbara spolarmunstycken för vindrutan

•  Värmepump (som förbättrar räckvidden vid låga temperaturer)

•  Ytterbackspeglar uppvärmbara, elinställbara och elinfällbara

Life
Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 423 km 

Pris: 434 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 374 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

3 495 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 3 770 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 240 kr

Förbrukning 15,5 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,39 kr

Utrustad med bl.a:

•  4+1 högtalare fram

•  Ambientebelysning med 30 färger

•  Backkamera, Rear Assist integrerad i Volkswagen-logon på 

bagageluckan

•  Belysta dörrhandtag

•  Bluetooth-gränssnitt ”Comfort” och induktiv laddningsfunktion

•  Keyless Access, nyckellöst tillträde och start inkl Safe system 

för dörrlås

• Klimatanläggning, automatisk, 1-zons, Climatronic

•  Navigationssystem ”Discover Pro” 

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

•  Pre-crash passagerskyddssystem

• Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

• Stöldskyddslarm

Business
Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 419 km 

Pris: 473 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 413 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

5 305 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 4 590 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 361 kr

Förbrukning 15,6 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,40 kr

Utrustad med bl.a:

•  4+1 högtalare fram

• Ambientebelysning med 30 färger

•  Backkamera, Rear Assist integrerad i Volkswagen-logon på 

bagageluckan

•  Belysta dörrhandtag

•  Bluetooth gränssnitt Comfort med induktiv laddningsfunktion

•  Keyless Access, nyckellöst tillträde och start inkl Safe system 

för dörrlås

•  Klimatanläggning, 2-zons, Climatronic

•  LED bakljus inklusive flytande blinkers

•  LED-strålkastare Matrix inklusive Dynamic Light Assist

•  Ljuslist mellan strålkastarna

•  Lättmetallfälgar 18 tum ”East Derry”

•  Mörktonade rutor från B-stolpen

•  Navigation Discover Pro 

•  Panoramaglastak i mörktonat glas med elektriskt jalusi

•  Pedaler i borstat stål, med ”Play/Pause”-design

•  Pre-crash passagerskyddssystem

•  Stöldskyddslarm

•  Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

Family
Batteri: 58 kWh

Räckvidd upp till (WLTP): 421 km 

Pris: 484 900 kr

Klimatbonus: 60 000 kr

Nettopris: 424 900 kr

Lease & Care privatleasing inkl. service och 
12 månaders betalskydd:*

5 420 kr

Business Lease inkl. försäkring och service:** 4 680 kr

Förmånsvärde netto:*** 1 386 kr

Förbrukning 15,8 kWh

Elkostnad per mil:**** 2,43 kr

ID.3
När är det egentligen läge att göra skiftet?  

Att byta till en helt eldriven bil? Om inte förr, 

så nu. Nu är ID.3 här, helt utvecklad för att ta 

till vara elbilens alla fördelar. Den är tyst, 

komfortabel och underhållande på vägen. 

Interiören är rymlig, säkerheten är hög och 

den erbjuder uppkoppling och körassistans på 

en ny nivå. Du kommer långt på en laddning 

och om du snabbladdar 30 minuter längs 

vägen kan du köra upp till ytterligare 29 mil.  

ID.3 tillverkas dessutom helt koldioxid neutralt. 

Välkommen till en ny era.

Läs mer på volkswagen.se
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* Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat 

restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Volkswagen Serviceavtal 

ingår. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Leasingavgiften är beräknad 

utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen.

 **Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 4 500 mil (exkl moms), 0 % 

särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta 

(sept 2020). Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från 

Transportstyrelsen.

*** Preliminärt förmånsvärde netto per månad exkl. bränsle vid  

50 % marginalskatt. Läs mer skv.se.

**** Totalkostnaden för el per kWh var i snitt 154 öre/kWH under 2019 för en  

vanlig villa i Sverige med en årlig elförbrukning på ca 20. 000 kWh/år.  

Då inkl. alla kostnader som elnätsavgifter, energiskatter, elpris och moms.  

Källa: Konsumenternas energimarknadsbyrå och Statistiska Centralbyrån.


