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Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh | ac2.000,-
Subsidie | Incl. BTW | Bereik tot 427KM |
Stoelverwarming
02/2023 - Elektrisch - Automaat

€ 35.800,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen ID.3

Uitvoering: Pro 58 kWh |  ac2.000,...

Kilometerstand: 501 km

Bouwjaar: 02/2023

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.713 kg

Motor: 204 pk (150 kW)

Kleur: Gletscher White/met zw...

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Navigatiesysteem, Parkeersensor,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 310 Nm

Aandrijving
Actieradius: 426 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving

Prestaties
Acceleratie (0-100): 7,3 s
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Topsnelheid: 160 km/u

Accu
Accu: 58 kWh
Accu laden: 110 kW, compleet vol in 6 uur en 15 minuten
Accu snelladen: 120 kW, compleet vol in 0 uur en 35 minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,4 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja

Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Muntstad DasWelt afleverpakket:
- Gratis 130 puntencheck
- Gratis poetsbeurt
- De eerste 6 maanden of 10.000km onderhoudsvrij
- Muntstad garantie 12 maanden + Bovag garantie
- Bovag 40-puntencheck
Dit afleverpakket bevat: Das WeltAuto; BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; Muntstad
garantie 12 maand (12 maanden garantie); Nieuwe APK

Overige informatie
Minimale laadtijd AC tot: 100
Basiskleur: wit / zwart

Welkom bij Muntstad! Graag maken wij een vrijblijvende afspraak voor een bezichtiging en/of een proefrit.
Neem contact met ons op via tel. 030-699 7700 of per mail: Sales_Team_Volkswagen_Zeist@muntstad.nl

De stijl van een Volkswagen is onmiskenbaar. Het is een combinatie van degelijkheid, efficiënte
motorenbouw en een strak design, zowel vanbuiten als vanbinnen. Dat ziet u ook terug in deze ID.3. De
actieradius van deze auto is ruim voldoende voor de meeste dagelijkse ritten en de laadtijd zal u nog
verbazen. Zoals het een echte Volkswagen betaamt, verkeert deze ID.3 in uitstekende conditie. Ook is de
auto voorzien van: geluidsisolerende ramen, LED-achterlichten, elektrisch bedienbare ramen achter,
elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.

Het audiosysteem met DAB-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op
het stuurwiel of met gesproken commando's. Voorzien van een draadloze oplaadmogelijkheid voor
telefoons om onderweg de accu van de smartphone bij te laden. Met de automatische airconditioning
selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Bij slecht weer houdt u graag de handen
aan het stuur. De regensensor regelt automatisch hoeveel hulp u van de ruitenwissers nodig heeft.
Parkeerplekken worden er niet ruimer op. Maar met de aanwezige parkeersensoren krijgt u deze
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Volkswagen ID.3 zonder problemen op z'n plaats. Starten en lopen, zonder contactsleutel. De keyless start
signaleert de elektronische sleutel die u mee heeft en een druk op de startknop is voldoende. Deze
Volkswagen is voorzien van verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

De geavanceerde technologie in deze Volkswagen is in staat om onderweg het verkeer om u heen te
monitoren en er op te reageren. Zo hebt u als het ware een automatische co-piloot aan boord. Tijdens de
rit hebt u altijd een bijrijder, want de verkeersbord-detectie leest de borden langs de weg en projecteert ze
voor u op het instrumentarium. Het forward collision warning-systeem is constant alert en detecteert via
sensor de afstand tot voorliggers. Wordt die te klein, dan volgt een automatische waarschuwing. Bij
concentratieverlies van de bestuurder geeft vermoeidheidsherkenning automatisch een
waarschuwingssignaal. Het Lane-keeping systeem garandeert dat u zich niet onverhoeds buiten de lijnen
van de rijstrook begeeft.

Elektrisch rijden ervaren? Neem contact op en maak een afspraak voor een proefrit.

Actieradius
De actieradius is gemeten volgens de WLTP-testmethode.

Officiële merkdealer
Muntstad Zeist is jouw officiële dealer voor de merken Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA en Volkswagen
Bedrijfswagens.
 
Onze service en diensten
Onze dienstverlening gaat verder dan alleen de aanschaf van jouw auto. Wij zijn je ook graag van dienst
met financiering, verzekering, private- of zakelijk lease. In onze 9 werkplaatsen kunnen wij je uitstekend
helpen met onze diverse service- en reparatiewerkzaamheden. Daarnaast biedt onze service op locatie de
nodige extra comfort, we komen graag naar je toe! Daarnaast kan je ook bij ons terecht voor autoverhuur
en schadeherstel.
 
Kwaliteit en zekerheid
Bij Muntstad kies je voor kwaliteit en zekerheid.

- Al onze occasions zijn grondig geïnspecteerd op 130 punten voordat ze te koop worden aangeboden.
- Onze auto's worden afgeleverd met 12 maanden BOVAG-garantie. 
- Muntstad geeft je ook als extra zekerheid een onderhoudsvrij garantie voor de eerste 6 maanden (Max.
10.000km).
- Minimaal 6 maanden geldige APK.
- Transparante all-in prijzen.

Persoonlijke hulp
Onze verkoopadviseurs helpen je graag bij het maken van de keuze die het beste bij jou past. Dan helpen
wij je graag online of bij jou thuis. Wij zijn iedere dag van 9 tot 21 uur online bereikbaar via WhatsApp en
kunnen je zelfs een gegarandeerd inruilvoorstel doen. In de laatste afbeelding van deze auto vind je een
QR-code waarmee je rechtstreeks WhatsApp-contact legt met één van onze verkoopadviseurs.

Aanbieder
Muntstad Zeist
Blanckenhagenweg 8
3712 DE Zeist

Tel: 030 699 7700
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E-mail: muntstad@leadnet.nl


