ID.3 1ST

Το ID.3 1ST: Φέρνει την επανάσταση
στην ηλεκτροκίνηση με μηδενικούς ρύπους
Μετά τον Σκαραβαίο (Beetle) και το Golf, το νέο ID.3 σηµατοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της
Volkswagen. Mε τo ID.3 στη Volkswagen ξεκινάει µια νέα, δυναµική εποχή στον κόσµο της ηλεκτροκίνησης,
που µεταξύ άλλων σηµαίνει µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα1. Για αυτόν τον λόγο, η φιλοσοφία παραγωγής
του ID.3 βασίζεται στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και διατίθεται στον αγοραστή µε ουδέτερο
ισοζύγιο CO2 . Το ID.3 1ST είναι το πρώτο µοντέλο της γκάµας ID.3 που κάνει αυτήν τη φιλοσοφία πραγµατικότητα και σας προσκαλεί να ανακαλύψετε αυτή τη νέα διάσταση αυτοκίνησης πριν από όλους τους άλλους.
Ακολουθήστε µας στον δρόµο για µηδενικές εκποµπές ρύπων.
Ανακαλύψτε το πλήρως ηλεκτροκίνητο ID.3 1ST.
NOW YOU CAN

Κατανάλωση ρεύµατος σε kWh/100 km (NEDC): µεικτός κύκλος 14,5.
Εκποµπές CO₂ σε g/km: 0.
(Αναφέρεται στις εκποµπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκποµπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύµατος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του οµίλου µας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)
1 Οι εκποµπές CO₂ αποφεύγονται και µειώνονται άµεσα από τη Volkswagen στο µέτρο του δυνατού. Οι συνεργάτες και προµηθευτές υποχρεώνονται να προβαίνουν σε αντίστοιχη αποφυγή και µείωση. Οι εκποµπές CO₂ που δεν µπορούν να αποφευχθούν και να µειωθούν από τη Volkswagen και τις αντίστοιχες υποχρεωτικές ενέργειές της
στην αλυσίδα παραγωγής, αντισταθµίζονται στο ίδιο ύψος µε πιστοποιηµένα έργα για την προστασία του κλίµατος.
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Be the 1ST

Βασικός εξοπλισµός
ID.3

Είναι ωραίο συναίσθηµα να είσαι πρώτος: Με το ID.3 1ST
συµβάλλετε ενεργά στη νέα βιώσιµη κινητικότητα που
προσφέρει η Volkswagen και απολαµβάνετε τις αποκλει-

– Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

στικές δυνατότητες της ειδικής έκδοσης.

– Προβολείς LED µε λειτουργία φωτισµού
στροφής

– Αναβάθµιση απόδοσης1 (περ.

ξεχωρίζουν το λογότυπο 1ST στο τιµόνι και τα πεντάλ
σε σχεδίαση Play & Pause
– Γρήγορη φόρ

– Σύστηµα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας

– Φωνητικές εντολές

– Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης

– Αποκλειστική σχεδίαση όπου µεταξύ άλλων

για συνεχές ρεύµα ή

για εναλλασσόµενο ρεύµα

1 Όλα

Discover» µε οθόνη 10" (25,4 cm)

προειδοποίηση και οπτικές ενδείξεις

– 2 θύρες USB-C εµπρός

– Αναγνώριση σηµάτων κυκλοφορίας

– Wireless We Connect App3

– We Connect Start2

– Αυτόματος κλιματισμός «Air Care
Climatronic»
– Keyless Start - Σύστημα εκκίνησης
χωρίς κλειδί

(NEDC): µεικτός κύκλος

τα µοντέλα ID.3 1ST διατίθενται µε δυνατότητα αναβάθµισης απόδοσης, µε την οποία µπορούν να επιταχύνουν περίπου 2
δευτερόλεπτα. ταχύτερα και να έχουν επιτάχυνση από τα 0 στα 100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα.
2 Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε έναν λογαριασµό χρήστη Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε µε το όνοµα
χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη µιας ξεχωριστής σύµβασης We Connect Start

– Σύστηµα Infotainment «Ready 2

– ID.Light φωτισµός

– Φορτιστής µπαταρίας 7,2 kW, φόρτιση

(Αναφέρεται στις εκποµπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκποµπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού
ρεύµατος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύµατος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας
θυγατρικής εταιρείας του οµίλου µας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

– Επιλογή προφίλ οδήγησης

στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική

µπαταρίας µε συνεχές ρεύµα 100 kW
Κατανάλωση ρεύµατος σε
14,5. Εκποµπές CO₂ σε g/km: 0.

– Πολυλειτουργικό τιµόνι
– Κεντρική κονσόλα και υποβραχιόνιο

– Σύστηµα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου

0 στα

10 χρωμάτων

– Περιοριστής ταχύτητας κίνησης

κυκλοφορίας «Lane Assist»

ταχύτερα από

– Εσωτερικός φωτισµός Ambient,

με τη Volkswagen AG. Μετά την παράδοση του οχήματος έχετε 90 ημέρες για να καταχωρίσετε το όχημα με την εφαρμογή We Connect
ID. και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες We Connect Start για όλη τη διάρκεια του συμφωνημένου δωρεάν χρόνου. Η χρήση των
κινητών online υπηρεσιών του We Connect Start ενεργοποιούνται μέσω μιας ενσωματωμένης σύνδεσης στο Internet. Οι σχετικές
δαπάνες για τα δεδομένα εντός Ευρώπης επιβαρύνουν τη Volkswagen AG στο πλαίσιο της κάλυψης δικτύου. Για τη χρήση της δωρεάν
εφαρμογής We Connect ID. χρειάζεται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με
επιλογή δεδομένων σε υφιστάμενη ή μεμονωμένη σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ εσάς και του παρόχου σας. Η διαθεσιμότητα
των μεμονωμένων υπηρεσιών που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες
για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις η προσαρμογές του
περιεχομένου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο connect.volkswagen-we.com ή
απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Volkswagen με τον οποίο συνεργάζεστε. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους
χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο συνεργάζεστε.
3 Θα διατεθεί αργότερα.

– Καλώδιο φόρτισης – Mode 3 type 2

ID.3 1ST – Βασικός εξοπλισµός ID.3
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ID.3 1ST
Εξοπλισµοί
Σηµαντικά χαρακτηριστικά1
– Αναβάθµιση απόδοσης (περ. 2“ ταχύτερα από 0 στα 100 km/h)
2

– Χωρητικότητα μπαταρίας 58 kWh και αυτονομία 420 km2
– Επιλογές εξατοµίκευσης 1 Edition
ST

– Γρήγορη φόρ
εναλλασσόµενο ρεύµα

4

για συνεχές ρεύµα ή

για

ID.3 1ST

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

– Ζάντες ελαφρού κράµατος 18" «East Derry»5

Επιπρόσθετα του ID.3 1ST:

Επιπρόσθετα του ID.3 1ST Plus:

- Ψηφιακή λήψη ραδιοφώνου DAB+

- Ζάντες ελαφρού κράματος 19" «Andoya»5

- Ζάντες ελαφρού κράµατος 20" «Sanya»5

– Σύστημα πλοήγησης «Discover Pro»

- BiColor-τόξο οροφής και κολώνα C σε «silver glossy»

- Head Up Display (Augmented Reality)

– Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, θερμαινόμενο

- Προβολείς IQ LED Matrix με δυναμική ρύθμιση δέσμης

- Πανοραμική ηλιοροφή

– Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, ξεχωριστά ρυθμιζόμενα

- Πίσω φώτα τεχνολογίας LED με δυναμικό φωτισμό

- Comfort Travel Assist: Lane Assist, Adaptive Cruise Control

– Adaptive cruise control (με «follow-to-stop») και Speed limiter

- Εξωτερικός φωτισμός Ambient στις χειρολαβές και ανάμεσα

– Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

στους εμπρός προβολείς

- Side Assist: Σύστημα προειδοποίησης οδηγού για ύπαρξη

– Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα Mode 2

- Εσωτερικός φωτισμός Ambient 30 χρωμάτων

– Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 2 ζωνών

- Επένδυση καθισμάτων σε ύφασμα «Flow» σε συνδυασμό

με λειτουργία καθαρισμού του αέρα
– Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Light Assist»
– Αισθητήρες φωτεινότητας & βροχής

με Speed Limiter, Emergency Assist
οχήματος στο τυφλό σημείο
- Εμπρός καθίσματα ergoActive, με ηλεκτρική ρύθμιση θέσης

με micro fleece «ArtVelours»

και ύψους, ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης και λειτουργία μασάζ

- Keyless Access - Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος

- Comfort telephony with LTE και ασύρματη (επαγωγική) φόρτιση

και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί

κινητού τηλεφώνου

- Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι,
του συνοδηγού με λειτουργία βύθισης όταν επιλέγεται η όπισθεν

- 4 Ηχεία εμπρός / 2 πίσω & 1 στην κεντρική κονσόλα
- Πάτωμα χώρου αποσκευών

- Σκούρα θερμομονωτικά κρύσταλλα στα πίσω πλευρικά
παράθυρα και το πίσω παρμπρίζ
- Κάμερα οπισθοπορείας «Rear View»
1

- Κεντρική κονσόλα με φωτιζόμενο χώρο τοποθέτησης
smartphone & αποθηκευτικό χώρο με roller
- 2 θύρες USB Type C εμπρός και 2 πίσω
Κατανάλωση ρεύµατος σε

Διατίθενται και στις 3 εκδόσεις.
Όλα τα µοντέλα ID.3 1ST διατίθενται µε αναβάθµιση απόδοσης, µε την οποία µπορούν να επιταχύνουν περίπου 2 δευτερόλεπτα ταχύτερα
και να έχουν επιτάχυνση από τα 0 στα 100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα.
3 Καθαρό ενεργειακό περιεχόµενο µπαταρίας.
4 Οι επιλογές εξατοµίκευσης παρουσιάζονται αναλυτικά στις σελίδε ς 08 και 09.
5 Κάθε έκδοση διαθέτει τη δική της ζάντα.
6 Οι απομακρυσμένες προβολές της οθόνης Augmented Reality Head up θα διατεθούν αργότερα.
2

(NEDC): µεικτός κύκλος 14,5. Εκποµπές CO₂ σε g/km: 0.

(Αναφέρεται στις εκποµπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκποµπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύµατος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,
της νέας θυγατρικής εταιρείας του οµίλου µας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)
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ID.3 1
Επιλογές εξατοµίκευσης
ST

Χρώµατα

Ζάντες

01

05

07

ID.3 1ST

ID.3 1ST Plus

ID.3 1ST Max

Βασικές επενδύσεις καθισμάτων
Γκρι Platinum/Soul

Interior Style
Γκρι Platinum/Γκρι Dusty Dark
Ξεχωρίζει χάρη στον µοναδικό σχεδιασµό

Interior Style «Plus»
Γκρι Platinum/Γκρι Dusty Dark
Υψηλή άνεση µε ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα καθίσµατα

Εσωτερικό
Γκρι Platinum/Μαύρο Pianο

Εσωτερικό
Γκρι Dusty Dark/Λευκό Electric

Εσωτερικό
Γκρι Dusty Dark/Μαύρο Pianο

03

02

01
02
03
04

06

Γκρι Moonstone μεταλλικό χρώµα
Λευκό Glacier µεταλλικό χρώµα
Τιρκουάζ Makena µεταλλικό χρώµα
Γκρι Manganese µεταλλικό χρώµα

Εσωτερικό
Γκρι Dusty Dark/Μαύρο Pianο

05 Ζάντες ελαφρού κράµατος 18" «East Derry»1
06 Ζάντες ελαφρού κράµατος 19" «Andoya»2
07 Ζάντες ελαφρού κράµατος 20" «Sanya»3

04

1 Για

το ID.3 1ST.
το ID.3 1ST Plus.
το ID.3 1ST Max.
4 Όχι σε συνδυασµό µε το χρώµα Τιρκουάζ Makena.
2 Για

3 Για

Κατανάλωση ρεύµατος σε

(NEDC): µεικτός κύκλος 14,5. Εκποµπές CO₂ σε g/km: 0.

(Αναφέρεται στις εκποµπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκποµπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύµατος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,
της νέας θυγατρικής εταιρείας του οµίλου µας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)

Εσωτερικό
Πορτοκαλί Safrano/Λευκό Electric4

ID.3 1ST – Επιλογές εξατοµίκευσης
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Φόρτιση καθ' οδόν

Φόρτιση στο σπίτι

We Charge

ID. Charger

ID. Charger Pro

Μέσω της εφαρμογής We Connect ID.1 η Volkswagen σας παρέχει

Η υπηρεσία We Charge σας βοηθά να φορτίσετε το αυτοκίνητο και στο σπίτι,

– Ισχύς φόρτισης έως 7,4 kW (µονοφασικό)/11 kW (τριφασικό)

Επιπρόσθετα του ID. Charger Connect:

την υπηρεσία We Charge, που κάνει τη φόρτιση τού νέου σας ID.3

μέσω του φορτιστή ID. Charger. Ανάλογα με το μοντέλο φορτιστή ID. Charger

– Ενσωµατωµένος αισθητήρας ρυποφόρου ισχύος για FI τύπου Α

– Πιστοποιηµένη µε MID έλεγχο κατανάλωσης ρεύµατος, π.χ. για οδηγούς

εύκολη και άνετη.

που έχετε επιλέξει, μπορείτε να γνωρίζετε το κόστος και τον χρόνο φόρτισης,

– Δυναµική διαχείριση φορτίου (Blackout Protection) –

την κατάσταση αυτονομίας του οχήματος, να έχετε δυνατότητα απομακρυΗ υπηρεσία We Charge σας ενημερώνει για όλους τους διαθέσιμους

σμένης πρόσβασης καθώς και πρόσβαση σε πολλές άλλες, χρήσιμες

σταθμούς φόρτισης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με αναλυτικές

πληροφορίες.

πληροφορίες και τιμές χρέωσης.2 Η φόρτιση γίνεται μέσω μιας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις εναλλακτικές εκδόσεις φορτιστών ID. Charger

κάρτας που σας παρέχεται από την Volkswagen, με την οποία

που σας προσφέρει η Volkswagen.

αποκτάτε πρόσβαση στα σημεία φόρτισης.

µε ενηµέρωση του hardware από τα τέλη του 20203

υπηρεσιακών οχηµάτων
– Περιλαµβάνεται τυπική Μονάδα LTE µε απεριόριστο όγκο δεδοµένων

ID. Charger Connect
Επιπρόσθετα του ID. Charger:
– Μονάδα L

περιλαµβάνει απεριόριστο όγκο δεδοµένων µε εφάπαξ

κόστος αγοράς
– Μετάδοση δεδοµένων µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα (OCPP 2.0)
Κατανάλωση ρεύµατος σε
(NEDC):
µεικτός κύκλος 14,5. Εκποµπές CO₂ σε g/km: 0.
(Αναφέρεται στις εκποµπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκποµπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύµατος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής
εταιρείας του οµίλου µας.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.)
1

Δείτε σελίδα 4, υποσημείωση 2.

2

Η Volkswagen συνεργάζεται ήδη με πολλούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τη συνεχή επέκταση του Δικτύου We Charge.

3

Προαιρετικός πρόσθετος εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

– Διαχείριση πρόσβασης µέσω κάρτας RFID
– Αποµακρυσµένη πρόσβαση μέσω της εφαρμογής We Connect ID
– Σύνδεση μέσω Wi-Fi/Ethernet
– Αποµακρυσµένες ενηµερώσεις λογισµικού
– Plug & Charge (ISO 15118) – µέσω αποµακρυσµένης ενηµέρωσης
λογισµικού από τα τέλη του 2020
– Επικοινωνία EEBUS για έξυπνη διαχείριση ενέργειας –
µέσω ενηµέρωσης λογισµικού, στα τέλη του 2020

ID.3 1ST – Elli και φόρτιση
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ID.3 1ST
0X5.1220.26.72
Έκδοση: Ιούνιος 2020
Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών

www.volkswagen.gr

Οι αναφερόµενες τιµές κατανάλωσης και εκποµπών έχουν προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις
µεθόδους µέτρησης που προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Από 01/09/2017, ορισµένα καινούργια οχήµατα λαµβάνουν ήδη έγκριση τύπου µε βάση την εναρµονισµένη µέθοδο ελέγχου για επιβατικά οχήµατα και ελαφριά επαγγελµατικά οχήµατα (Worldwide Harmonized
Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι µια πιο ρεαλιστική µέθοδος ελέγχου για
τη µέτρηση της κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών CO₂. Από 01/09/2018, η µέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (New European
Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, οι τιµές κατανάλωσης
καυσίµου και εκποµπών CO₂ σύµφωνα µε τη µέτρηση µε τη µέθοδο WLTP, είναι σε πολλές
περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες µε τη µέθοδο NEDC. Από 01/09/2018, ενδέχεται εποµένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση των οχηµάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές µεταξύ WLTP και NEDC θα βρείτε στη διεύθυνση
volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, είναι ακόµη υποχρεωτικό να δηµοσιεύονται οι τιµές
NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήµατα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου
βάσει WLTP, οι τιµές NEDC συνάγονται από τις τιµές WLTP. Η πρόσθετη αναφορά των τιµών
WLTP είναι προαιρετική µέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. Όταν οι τιµές NEDC αναφέρονται ως εύρη τιµών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο, µεµονωµένο όχηµα και δεν
αποτελούν µέρος της προσφοράς. Χρησιµεύουν µόνο για λόγους σύγκρισης ανάµεσα στα
διάφορα µοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισµού και αξεσουάρ (προσαρτώµενα εξαρτήµατα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) µπορούν να αλλάξουν σηµαντικές παράµετροι του οχήµατος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναµική αντίσταση, και, σε συνδυασµό
µε τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και µε το προσωπικό στιλ οδήγησης, να
επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίµου, η κατανάλωση ρεύµατος, οι εκποµπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήµατος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επίσηµη κατανάλωση
καυσίµου και τις επίσηµες, συγκεκριµένες εκποµπές CO₂ καινούργιων επιβατικών οχηµάτων,
µπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο «Οδηγός κατανάλωσης καυσίµου, εκποµπών CO₂ και
κατανάλωσης ρεύµατος καινούργιων επιβατικών οχηµάτων», το οποίο διατίθεται δωρεάν
από όλα τα σηµεία πώλησης και από την DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de/co2).
Τα οχήµατα που απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο είναι εξοπλισµένα εν µέρει µε στοιχεία
προαιρετικού εξοπλισµού. Όλες οι αναφορές για στοιχεία εξοπλισµού και τεχνικά χαρακτηριστικά βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερµανικής αγοράς και αντιστοιχούν στις γνώσεις που υπήρχαν τη στιγµή της εκτύπωσης. Για αποκλίσεις για τις εκάστοτε χώρες θα σας
ενηµερώσει ο Εξουσιοδοτηµένος Έµπορος της Volskwagen. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών.
Οι διακοσµητικές µεµβράνες που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο µπορούν να παρουσιάσουν σηµάδια φθοράς και παλαιότητας µέσα σε ένα έως τρία έτη, ιδίως υπό άµεση ηλιακή
ακτινοβολία, και µετά από ένα έτος σε πολύ θερµά κλίµατα. Εάν η διακοσµητική µεµβράνη
παραµείνει στο όχηµα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, ενδέχεται να υπάρξουν οπτικές
διαφορές µεταξύ της περιοχής της βαφής που καλύπτεται από τη µεµβράνη και της περιοχής
που δεν προστατεύεται από µεµβράνη.
Τα οχήµατά µας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισµό. Ο πλησιέστερος Εξουσιοδοτηµένος Έµπορος Volkswagen µπορεί να σας ενηµερώσει σχετικά.
Ο τρέχων τεχνικός εξοπλισµός των προσφερόµενων οχηµάτων αντικαθιστά προηγούµενες
διαφηµιστικές παρουσιάσεις.

