Volkswagen ID3 1st Max
Consumentenprijs/fiscale waarde €48.380
Bijtelling 8 %
Bijtelling boven €45.000 - 22 %
Actieradius (WLTP) 424 km
Primaire stekker: Type 2 (Mennekes)
Brandstof: Volledig elektrisch
Transmissie: Automaat
Inhoud kofferruimte: 385 ltr
Aanhanger geremd: 0 kg
Aanhanger ongeremd: 0 kg
Onderhoud: elke 2 jaar
Voorbanden: 215/45/T/20
Achterbanden: 215/45/T/20
Aandrijving: 2 wielen
Vermogen: 150 kW (201 pk) bij 0 tpm
Max koppel: 310 Nm bij 0 tpm
Snelladen tot 470 km/uur (100kW)
Laadvermogen: 566 kg
CO2 uitstoot: 0 gr/km
Gewicht: 1694 kg
Lengte: 4261 mm
Breedte: 1809 mm
Hoogte: 1568 mm
Wielbasis: 2770 mm

Algemeen

Tesla Model 3 Standard Range Plus

Consumentenprijs/fiscale waarde €48.980
Bijtelling 8 %
Bijtelling boven €45.000 - 22 %
Actieradius(WLTP) 409 km
Primaire stekker: Type 2 (Mennekes)
Brandstof: Volledig elektrisch
Transmissie: Automaat
Technische specificaties
Inhoud kofferruimte: 425 ltr
Aanhanger geremd: 1.000 kg
Aanhanger ongeremd: 750 kg
Onderhoud: elke 40.000 km
Voorbanden: 235/45/Y/18
Achterbanden: 235/45/Y/18
Aandrijving: 2 wielen
Vermogen: 225 kW (302 pk) bij 5200 tpm
Max koppel: 420 Nm bij 0 tpm
Snelladen tot 650 km/uur (170kW)
Laadvermogen: 476 kg
CO2 uitstoot: 0 gr/km
Gewicht: 1584 kg
Lengte: 4694 mm
Breedte: 1849 mm
Hoogte: 1443 mm
Wielbasis: 2875 mm
Uitrusting

2 in hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen, 3 in
hoogte verstelbare hoofdsteunen op de achterstoelen

2 hoofdsteunen op de voorstoelen, 3 in hoogte verstelbare
hoofdsteunen op de achterstoelen

3 asymmetrische neerklapbare zitplaatsen achterin in de vorm
van een bank naar voren kijkend met zonder elektrische
verstellingen ski luik

3 asymmetrische neerklapbare zitplaatsen achterin in de vorm
van een bank naar voren kijkend met zonder elektrische
verstellingen en een niet verwijderbaar opklapbaar kussen

6 luidsprekers
ABS
Achterdeur opklapbare achterklep

8 luidsprekers
ABS

Airbag voorin aan de bestuurderskant, uitschakelbare airbag
voorin aan de passagierskant
Airconditioning met 2 zones Volledig automatisch
Audio apparatuur met RDS, Digitale media kaart en digitale
radio Touch Screen en Kleuren Scherm
Centrale armsteun achterin
Centrale armsteun voorin
Centrale deurvergrendeling d.m.v. een kaartsleutel

Airbag voorin aan de bestuurderskant, uitschakelbare airbag
voorin aan de passagierskant
Airconditioning met 2 zones Volledig automatisch en
afstandsbediening
Audio apparatuur met RDS en digitale radio Touch Screen en
Kleuren Scherm
Centrale armsteun achterin
Centrale armsteun voorin
Centrale deurvergrendeling d.m.v. een kaartsleutel met
elektrische ramen
Chroom/glimmend accent rond de zijramen

Cruise control met adaptieve cruise control stop & go functie

Cruise control met adaptieve cruise control stop & go functie

Elektrisch bediende ramen voorin en achterin

Elektrisch bediende ramen voorin en achterin met 2
sneltoetsen

Elektrisch verstelbaar en verwarmde buitenspiegels in een
afgestemde kleur voor bestuurder gedeeltelijk in kleur
passagierskant en geïntegreerde knipperlichten

Elektrisch verstelbaar en verwarmde automatische dimfunctiee
buitenspiegels in de kleur van de carrosserie voor bestuurder
die automatisch omlaag gaan bij het achteruit rijden, elektrisch
verstelbaar en verwarmde buitenspiegels in de kleur van de
carrosserie, gedeeltelijk in kleur passagierskant en die
automatisch omlaag gaan bij het achteruit rijden

Ellipsoïde koplampen met LED
Glazen dak
Inclusief keyless entry automatisch en inclusief start zonder
sleutel
Lage bandenspanningsindicator
Lederen verwarmd multi-functie stuurwiel met Hoogte
instelbaar en telescopische verstelling
Lichtmetalen voorwielen met een velgdiameter van 20 en een
velgbreedte van 7,5 two-tone, 50,8 en 19,0, lichtmetalen
achterwielen met een velgdiameter van 20 en een velgbreedte
van 7,5 two-tone, 50,8 en 20,0
Mistlampen voor
Navigatiesystemen met een aanraakscherm via intern
geheugen/HD Kleur, 10,0, verkeersinformatie en 25,4
Oplaadstekker Type 2 (Mennekes) en Inclusief laadkabel,
oplaadstekker Mode 2 (EVSE) en Inclusief laadkabel,
oplaadstekker CCS (Combo)
Parkeerinformatie voor dmv radar, parkeerinformatie achter
dmv radar & camera
Privacy glas achter en achter zijkant
Stabiliteitscontrole
Stoelbekleding van stoffen hoofdmateriaal met stoffen
bijkomend materiaal
Telefoonvoorbereiding lader
Voor- en achterin gordijnairbags
Zij-airbag voor
Volkswagen dealernetwerk
Service via eigen dealers
Twee onderhoudsbeurten gratis inbegrepen
Praktijkervaring met elektrische auto's in beginstadium

Ellipsoïde koplampen met LED
Glazen dak
Inclusief keyless entry automatisch, inclusief start zonder
sleutel, inclusief geheugen stoelverst en incl programeerbare
instellingen
Lage bandenspanningsindicator Weergave druk en
Velggemonteerde sensor
Multi-functie stuurwiel met elektrische verstelling, Hoogte
instelbaar en telescopische verstelling
Lichtmetalen voorachterwielen met een velgdiameter van 18
en een velgbreedte van 8,5 45,7 en 21,6
Mistlampen voor
Navigatiesystemen met een aanraakscherm via internet Kleur,
15,0 en 38,1
Oplaadstekker Type 2 (Mennekes) en Inclusief laadkabel,
oplaadstekker Mode 2 (EVSE) en Inclusief laadkabel,
oplaadstekker CCS (Combo), oplaadstekker Tesla en Inclusief
laadkabel
Parkeerinformatie voor dmv radar, parkeerinformatie achter
dmv radar & camera, parkeerinformatie zijde dmv radar

Stabiliteitscontrole
Stoelbekleding van kunstleder hoofdmateriaal met kunstleder
bijkomend materiaal
Telefoonvoorbereiding houder
Ultrasoon anti-diefstalbeveiliging
Voor- en achterin gordijnairbags
Zij-airbag voor
Overig
Geen dealers - online verkoop
Mobile Service indien mogelijk, anders via service centers
Vergaande praktijkervaring en dataverzameling
Tesla Supercharger netwerk

