
Çmimore Kosovë

Viti modelimit 2022

Modeli Përshkrimi Bateria kW HP Ndërruesi Pajiset

Përfshirë koston e importit dhe 18% TVSH

E112DCE5 ID.3 Pure Performance 45 kWh 110 150 AG 1 RD1, 1S5 38,672 €        

E113GJE5 ID.3 Pro 58 kWh 107 145 AG 1 RD1, 1S5 42,250 €        

E113MJE5 ID.3 Pro Performance 58 kWh 150 204 AG 1 RD1, 1S5 43,889 €        

E114MNE5 ID.3 Pro S 77 kWh 150 204 AG 1 RD1, 1S5 49,795 €        

Pr. No. Përshkrimi i pajisjeve të zgjedhura falas - disponueshmëria i nënshtrohet modelit të zgjedhur

RD1

1S5

Gabimet e shkruara pa dashje gjatë përpilimit të kësaj liste çmimesh janë të mundshme, për të cilat kërkojmë falje paraprakisht.

Prodhuesi rezervon të drejtën për të ndryshuar fushën e ofertës, specifikimet dhe detajet e pajisjeve

www.volkswagen-kosova.com

www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw

Infotainment package

(Sistem Navigimi "Discover Pro", 10" color touchscreen, digital radio reception DAB +, 6 + 1 altoparlanta, 2 x USB-C ports, Bluetooth, mobile phone interface "Comfort" 

me mbushje induktive (wireless) )

Kur konfiguroni automjetin tuaj të dëshiruar, ju lutemi këshillohuni me këshilltarët e shitjeve në partnerin tuaj Volkswagen në lidhje me standardin e saktë, pajisjet shtesë dhe çmimin përfundimtar të automjetit.

Vinçi dhe veglat përcjellëse  (12-V compressor and tire sealant)

ID.3

Çmimi i sygjeruar jo-deturues

#Internal
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Viti modelimit 2022

Pajisjet standarde
S - Standard; O - në dispozicion; - nuk përfshihet/Not available.

Eksterier Pure Pro Pro S

Xhama anësorë dhe të pasëm të tonuar me të gjelbërt S S S

Retrovizorët e jashtëm me rregullim elektrik dhe me ngrohje S S S

Dritat e përparme LED me ndezje dhe fikje automatike S S S

Dritat e pasme LED S S S

Rrota çeliku, kapakë dekorativ me ngjyrë argjendi , 18", 7.5J x 18, goma 215/55 R18 S S -

Rrota Alumini "Andoya", 19", të zeza, diamond-turned, 7.5J x 19, AirStop® goma 215/50 R19,

rrotat me bulona sigurues ndaj vjedhjes
O O S

Interier
Ndriqim i ambientit me 10 ngjyra S S -

Ndriqim i ambientit me 30 ngjyra - - S

Ndriqim nën mbrojtëset e diellit S S S

Korniza e ekranit, timoni dhe konzola qendrore me ngjyrë të zezë S S S

Timon multifunksional nga lëkura me butona touch S S -

Timon multifunksional nga lëkura me butona touch dhe me ngrohje - - S

Konzola qendrore me 2 mbajtëse për gota para S S S

Mbështetëse për dorë para S S S

Ulësja e vozitësit me rregullim në lartësi S S -

Ulëset e përparme me rregullim në lartësi - - S

3 ulëse prapa, me ndarje/palosje asimetrike, me mbështetëse për dorë prapa S S -

3 ulëse prapa, me ndarje/palosje asimetrike, me mbështetëse për dorë prapa, 2 mbajtëse për gota dhe hapsirë për gjësende - - S

Inserte në ulëset e përparme dhe në pjesën e jashtme të ulëseve të pasme shtof "Fragment" S S -

Inserte në ulëset e përparme dhe në pjesën e jashtme të ulëseve të pasme shtof "Flow" - - S

Pedale "Stainless steel" me "Play/Pause" design - - S

Shtroja tekstili para dhe prapa S S S

Siguria
Airbag për vozitësin dhe bashk-vozitësin me mundësi de-aktibizimi të airbagut të bashk-vozitësit S S S

Airbag perde për para dhe prapa, airbag anësorë para dhe airbag qendror S S S

Tre pika fiksimi për rripat e sigurisë para me rripa tensionues S S S

Sinjalizim akustik dhe vizuel për mos-vënjen e rripave të sigurisë para dhe prapa S S S

ISOFIX/i-Size mbajtës për ulësen e bebes ne ulëset anësore prapa dhe në ulesen e bashk-vozitësit para S S S

Senzora parkimi para dhe prapa me paralajmërim "Park Distance Control" S S S

Driver Alert system (detektues për lodhjen e vozitësit) S S S

Frenim Autonom emergjent "Front Assist" me monitorues të këmbsorëve dhe biciklistave S S S

Sistem për mbajtjen e korsisë "Lane Assist" S S S

Dynamic road sign display S S S

Electronic immobilizer S S S

Ndihma e pare , Trekëndësh paralajmërues S S S

Vegla dhe çelesi I rroteve (12-V compressor and tire sealant) S S -

Vegla dhe çelësi I rrotëve - - S

Funksionaliteti
"Climatronic" air conditioning system me filter aktiv carbon dhe me kondicionim ajri edhe kur vetura është e ndalur S S S

Radio "Ready 2 Discover" (10 "color touch screen) S S S

App-Connect përfsh. App-Connect Wireless për Apple CarPlay dhe Google Android Auto S S S

Digital radio reception DAB + S S S

Voice control S S S

2 x USB-C ports para S S S

6 + 1 altoparlanta S S S

Senzor për shi S S S

"Keyless Start" pa safelock S S S

Sistemi për monitorimin e presionit të gomave S S S

Adaptive cruise control ACC Stop & Go përfsh. speed limiter S S S

Driving profile selection S S S

Timon elektromekanik speed-sensitive "power steering" S S S

Gjenerim i zhurmës së motorit elektronike "e-Sound" S S S

Kabllo për mbushje në priza shtëpijake S S S

Kabllo për mbushje mode 3 type 2, 16 A S S S

Fuqia maksimale e ngarkimit DC deri në 50 kW
S - -

Fuqia maksimale e ngarkimit DC varej nga paketa e baterisë me tension të lartë O S -

Fuqia maksimale e ngarkimit DC
- - S

Pompë nxehtësie me efikasitet energjetik për optimizimin e gamës S S S
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Pajisjet Extra (Model/Linja specifike)
(S - Standard); (O - Extra); (- Nuk përfshihet.)

Free of charge
Infotainment package

(navigation system "Discover Pro", 10" color touchscreen, digital radio reception DAB +, 4 + 1 altoparlanta, 2 x USB-C ports, Bluetooth, mobile 

phone interface "Comfort" me inductive (wireless) funksion mbushje)

RD1 0 € 0 € 0 €

Vinçi dhe veglat përcjellëse për ndërrimin e gomës (12-V compressor and tire sealant) 1S5 0 € 0 € 0 €

Sistemi i thirrjeve emergjente "eCall"
NZ2 0 € 0 € 0 €

Eksterier
Ngjyrë akrile, Moonstone Grey / tavani me ngjyrë "Ninja Black" C2A1 0 € 0 € 0 €

Ngjyra metalike /  tavani me ngjyrë "Ninja Black" MET/A1 0 € 0 € 0 €

Ngjyrë metalike ekskluzive , Makena Turquoise dhe Kings Red / tavani me ngjyrë "Ninja Black" MEX/A1 165 € 165 € 165 €

Funksionaliteti
Fuqia maksimale e ngarkimit DC varet nga paketa e baterisë me tension të lartë LH2 709 € S -

Infotainment package "Plus"

(navigation system "Discover Pro", 10" color touchscreen, digital radio reception DAB +, 6 + 1 speakers, 2 x USB-C ports, Bluetooth, App-Connect incl. App-

Connect Wireless for Apple CarPlay and Google Android Auto, Head-up display, mobile phone interface "Comfort" me mbushje induktive (wireless) për telefon, 

xhami i përparëm i laminuar për siguri më të lartë, me izolim shtesë ndaj zhurmës dhe temperaturës)

RD5 334 € 334 € 334 €

Styling package

(LED Matrix drita të përparme me kontrollë automatike, drita për mot të keq, LED drita të pasme me tregues drejtimi Dynamic, shirit ndriques LED mes dritave 

të përparme, Kontrollë e avansuar e dritave të gjata "Dynamic Light Assist" për LED Matrix drita të përparme, "privacy glass" xhama të errësuar prapa)

PA2 1,966 € 1,966 € 1,966 €

Styling package "Plus"

(LED Matrix drita të përparme me kontrollë automatike, drita për mot të keq, LED drita të pasme me tregues drejtimi Dynamic, shirit ndriques LED mes dritave 

të përparme, Kontrollë e avansuar e dritave të gjata "Dynamic Light Assist" për LED Matrix drita të përparme, "privacy glass" xhama të errësuar prapa, Tavani 

Panoramë)

PA5 2,731 € 2,731 € -

Exterior Style "Silver" package

(Shtylla e tavanit te mbështjellura me ngjyrë "Silver" ,

Kapakë dekorues dy ngjyrësh për rrotët nga çeliku standarde për Pure dhe Pro)

- nuk është në dispozicion me ngjyrë "Scale Silver" body color

WM1 535 € 535 € 535 €

Exterior Style "Penny Copper"

(Shtylla e tavanit te mbështjellura me ngjyrë "Penny Copper",

Kapakë dekorues dy ngjyrësh për rrotët nga çeliku standarde për Pure dhe Pro)

- nuk është në dispozicion me ngjyrë "Makena Turqouise" dhe "Kings Red"

WM2 535 € 535 € 535 €

Interior package "Style" timon me ngjyrë të zezë

(Inserte të shtofit para dhe ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme nga shtofi "Flow", tapiceria e dyerve nga shkuma me lëkurë eco, ndriqim i ambientit me 30 

ngjyra, pedale "stainless steel" me "Play/Pause" design, timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe butona touch, ulëset e përparme me rregullim në 

lartësi, 3 ulëse prapa, me palosje asimetrike, me mbështetje qendrore, 2 mbajtese per gota dhe pjesa per ngarkese ne mes)

PBO 1,288 € 1,288 € -

Interior package "Style Plus" timon me ngjyrë të zezë

(Inserte të shtofit para dhe ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme nga shtofi "Flow",  tapiceria e dyerve nga shkuma me lëkurë eco, ndriqim i ambientit me 30 

ngjyra, pedale "stainless steel" me "Play/Pause" design,  timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe butona touch, Uleset e perparme ergoActive me 

rregullim elektrik dhe memorje, mbështetsja për ije e rregullueshme, ulëset e përparme me ngrohje, mbështetje lumbare para e rregullushme pneumatikisht, 

me funksion masazhe, 3 ulëse të pasme, palosje asimetrike,2 mbajtese per gota dhe pjesa per ngarkese ne mes)

PBQ 2,843 € 2,843 € 1,591 €

Interior package "Style" me timon "Electric White" 

(Inserte të shtofit para dhe ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme nga shtofi "Flow",  tapiceria e dyerve nga shkuma me lëkurë eco, ndriqim i ambientit me 30 

ngjyra, korniza e infotainment display, timoni dhe konzola qendrore me ngjyrë "Electric White", pedale "stainless steel" me "Play/Pause" design, timon 

multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe butona touch, ulëset e përparme me rregullim në lartësi, 3 ulëse të pasme, palosje asimetrike,2 mbajtese per gota 

dhe pjesa per ngarkese ne mes)

PBP 1,288 € 1,288 € 0 €

Interior package "Style Plus" me timon me ngjyrë "Electric White" 

(Inserte të shtofit para dhe ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme nga shtofi "Flow",  tapiceria e dyerve nga shkuma me lëkurë eco, ndriqim i ambientit me 30 

ngjyra, pedale "stainless steel" me "Play/Pause" design,  timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe butona touch, Uleset e perparme ergoActive me 

rregullim elektrik dhe memorje, mbështetsja për ije e rregullueshme, ulëset e përparme me ngrohje, mbështetje lumbare para e rregullushme pneumatikisht, 

me funksion masazhe, 3 ulëse të pasme, palosje asimetrike,2 mbajtese per gota dhe pjesa per ngarkese ne mes)

PBR 2,843 € 2,843 € 1,591 €

Interior package "Top Sport Plus" with Black steering wheel

(Inserte të shtofit para dhe ne pjesen e jashtme te uleseve te pasme nga shtofi "ArtVelours", tapiceria e dyerve nga shkuma me lëkurë eco, ndriqim i ambientit 

me 30 ngjyra, pedale "stainless steel" me "Play/Pause" design, timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe butona touch, Uleset e perparme ergoActive 

me rregullim elektrik dhe memorje, mbështetsja për ije e rregullueshme, ulëset e përparme me ngrohje, mbështetje lumbare para e rregullushme 

pneumatikisht, me funksion masazhe, 3 ulëse të pasme, palosje asimetrike 2 mbajtese per gota dhe pjesa per ngarkese ne mes)

PBS 4,082 € 4,082 € 2,809 €

Comfort package

(Retrovizoret e jashtem me rregullim elektrik dhe me palosje, me ngrohje dhe me funksion ulje nga ana e pasagjerit, ndriqim anësor me projektim të logos, 

errësim automatik i retrovizorit të brendhëm, konzola qendrore me ndriqim tek hapsira per gjesende me me dy mbajtes gota me kapak rrëshqitës, ulëset para 

me ngrohje, timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe me butona touch, sperkatësit e xhamit të përparëm me ngrohje automatike, 2 x USB-C ports 

parat, 2 x USB-C priza për mbushje prapa në konzolën qendrore, senzor për shi)

PBM 1,082 € 1,082 € 765 €

Comfort package "Plus"

("Air Care Climatronic" klimë dy zonale me filtër të përmirësuar të ajrit dhe kondicionim ajri kurë vetura është e ndalur, retrovizorët e jashtëm me rregullim 

elektrik dhe palosje elektrike, me ngrohje dhe me ulje nga ana e bashk-vozitësit, ndriqim anësor me projektim të logos, errësim automatik i retrovizorit të 

brendhëm, konzola qendrore me ndriqim tek hapsira per gjesende me me dy mbajtes gota me kapak rrëshqitës, kapaku bagazhit i demontueshem, ulëset para 

me ngrohje, timon multifunksional nga lëkura, me ngrohje dhe me butona touch,  sperkatësit e xhamit të përparëm me ngrohje automatike, 2 x USB-C ports in 

front, 2 x USB-C priza për mbushje prapa në konzolën qendrore, senzor për shi)

PBN 1,411 € 1,411 € 1,140 €

Assistance package

(Kamerë prapa, dorezat e dyerve me ndriqim, hapje/mbyllje dhe ndezje pa çelës  "Keyless Access" me Safelock, alarm kundër vjedhjes me monitorim të 

ambientit të brendshëm, bori kundër tërheqjes, sistem i mbrojtjes proaktive të pasagjerëve në kombinim me "Front Assist")

WD1 1,364 € 1,364 € 1,364 €

Assistance package "Plus", incl. IQ.Drive with semi-automated driving assistance "Travel Assist"

(Area View 360° cameras incl. rear view camera system, illumintaed door handle recesses, surround lighting with logo projection, multifunctional lether-wrapped 

steering wheel with touch controls, keyless locking and starting system "Keyless Access" with Safelock, driver assistant systems "Travel Assist", "Lane Assist" 

and "Emergency Assist" lane departure warning system, el. adjustable/folding exterior rear view mirrors with memory and heating, anti-theft alarm system with 

interior monitoring, back-up horn and towing protection, proactive passenger protection system in combination with "Front Assist", lane change system "Side 

Assist", adaptive cruise control ACC Stop & Go incl. speed limiter, parking aid with memory feature "Park Assist Plus" with "Park Distance Control")

WD3 2,870 € 2,870 € 2,870 €
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Disqet dhe amortizimi

Disqe Alumini "East Derry", 18", Black, diamond-turned, 7.5J x 18, tires 215/55 R18,

Bulona me siguri shtesë ndaj vjedhjes
PJB 716 € 716 € -

Disqe Alumini "Andoya", 19", Black, diamond-turned, 7.5J x 19, AirStop® goma 215/50 R19,

Bulona me siguri shtesë ndaj vjedhjes
PJD 1,312 € 1,312 € S

Disqe Alumini "Andoya", 19", Black, "Penny Copper" surface, AirStop® 7.5J x 19, tires 215/50 R19,

Bulona me siguri shtesë ndaj vjedhjes
PJF 1,366 € 1,366 € 53 €

Disqe Alumini "Andoya", 19", Black, diamond-turned, 7.5J x 19, AirStop® all-season tires 215/50 R19,

Bulona me siguri shtesë ndaj vjedhjes
PJG 1,529 € 1,529 € 219 €

Disqe Alumini "Sanya", 20", Black, diamond-turned, 7.5J x 20, AirStop® tires 215/45 R20,

Bulona me siguri shtesë ndaj vjedhjes
PJH 1,966 € 1,966 € 656 €

Sports package

(Timon progresiv)
PSF 381 € 381 € 381 €

Sports package "Plus"

(Timon progresiv, adaptive chassis control DCC përfshirë përzgjedhjen e profilit të ngasjes
PSG 1,257 € 1,257 € 1,257 €

Ju lutemi kontaktoni partnerin tuaj Volkswagen për të kontrolluar mundësinë e porositjes dhe çmimin përfundimtar të konfigurimit tuaj të dëshiruar

Prodhuesi rezervon të drejtën për të bërë ndryshime

www.volkswagen-kosova.com

www.volkswagen-kosova.com/partneret-vw
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