
   

 
Disclaimer 
Hoewel aan de informatie van op deze bijlage de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kan MrWheelson / 
Sherlock Wheels BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie van welke aard dan 
ook. Deze uitrusting is geplaatst onder voorbehoud van typefouten en specificatiewijzigingen. Wij betrachten 
uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van deze opsomming en maken gebruik van 
bronnen die betrouwbaar worden geacht en automatische vertaling van de opties en accessoires naar de 
Nederlandse taal. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 
Derhalve kunt u hier geen rechten aan ontlenen. Voor de exacte uitvoering zijn we vaak in staat een 
chassisnummer controle uit te voeren, informeer hier gerust naar voordat u overgaat tot definitieve aanschaf. Ook 
raden we aan de afbeeldingen goed te bestuderen, deze zijn leidend. 

ID.3 1ST Plus Blauw 

Functioneel  
12-Volt aansluiting in de bagageruimte Achteruitrijcamera (Rear View) Airconditioning 

automatisch (Air Care Climatronic met 2-zone temperatuurregeling en allergenen filter) 

Binnenspiegel automatisch dimmend Binnenverlichting vóór met vertragingsmechanisme 

(activatieschakelaar in alle deuren) Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en twee 

sleutels Claxon (enkeltonig) Digitale radio-ontvangst (DAB+) Elektrische 

interieurvoorverwarming 6kW Elektrische portierramen In hoogte en lengte instelbaar 

stuurwiel Indicatie versleten remblokken Luidsprekers, aantal 4 + 1 Navigatie, radio-en 

multimediasysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet Omgevingsverlichting met logo 

projectie Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) Reflectoren in de deuren 

Regensensor Rijprofielen instelbaar (driving profiles) Ruitenwissers voor en achter met 

interval Service-intervalmelding Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Acces) 

Spraakbediening ('Natural Voice Control') Stuurbekrachtiging elektromechanisch, 

snelheidsafhankelijk Telefoonvoorbereiding 'Bluetooth' USB-C aansluiting (2x achter, 

geschikt voor het opladen van apparaten) USB-C aansluiting (2x voor, geschikt voor afspelen 

van audio en opladen van apparaten) Verkeerstekenherkenning Vier bevestigingsogen in 

bagageruimte Zonnekleppen verlicht, met make-up spiegels  

 

Exterieur  

Achterlichten LED, donkerrood, met animatie Buitenspiegelbehuizing in contrastkleur, 

bumpers en deurgrepen in carrosseriekleur Buitenspiegels, elektrisch instel-, verwarm- en 

inklapbaar met geintegreerde knipperlichten Daklijsten in "Silver", luchtinlaat en bumper in 

"Grey Tech" metalic Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light') met automatische 

koplampschakeling, begroetingsfunctie en dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light 

Assist) Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend  

 

Veiligheid  
Afstandscontrolesysteem (Front Assist), noodremfunctie voor stadsverkeer (City Emergency 

Braking) met voetgangers- en fietsersherkenning Airbag voor bestuurder en bijrijder 

(uitschakelbaar voor bijrijder) Alarmlichten automatisch geactiveerd bij hard remmen 

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) incl. 'Stop & Go' functie 

Bandendrukcontrole (Tire Leak Indicator) Driepuntsveiligheidsgordel 3x achter 

Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar met gordelspanner E-Call 
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noodoproepsysteem voor het oproepen van hulpdiensten in een noodsituatie Elektr. 

stabiliseringsprogramma (ESC) met tegenstuurondersteuning incl. antiblokkeersysteem 

(ABS) Handrem elektronisch inclusief wegrolblokkering (Auto Hold) Hoofdairbagsysteem 

voor en achter inclusief zijairbags vóór en 'center' airbag Hoofdsteun achter 3x, verstelbaar 

Hoofdsteunen vóór (actieve hoofdsteunen die de kans op een wiplash verkleinen) ISOFIX-

voorbereiding voor het gemakkelijk bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank, zowel als 

op de passagiersstoel vóór Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) Schijfremmen voor 

Startblokkering, elektronisch Vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) 

Waarschuwingstoon en -lampje bij niet dragen van gordel vóór  

 

Online Diensten  
'We Connect Plus' abonnement voor 36 maanden ²,⁴ App-Connect draadloos, smartphone 

integratie ²,⁴  

 

Interieur  

Achterbank ongedeeld, rugleuning in ongelijke delen neerklapbaar en met 

doorlaadmogelijkheid Bagageruimteverlichting Bekleding, stof 'Flow' Dashboardkastje, 

verlicht en met koelmogelijkheid Laadbodem in bagageruimte variabel Middenarmsteun aan 

de voorstoelen Middenarmsteun achter Opbergvak aan achterzijde voorstoelen Opbergvak in 

deuren (met houder voor 1,5 ltr. fles vóór) Pedalen in edelstaal uitgevoerd met 'Play' en 

'Pauze' symbolen Sfeerverlichting (30 kleuren instelbaar) Stuurwiel, verwarmd, 

multifunctioneel en met leder bekleed Tassenhaken in bagageruimte Voetmatten textiel voor 

en achter Voorstoelen, Desigin, verwarmbaar en handmatig verstelbaar  

 

Elektro  

Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System (CCS)) Geschikt voor AC 

laden tot 11 kW (wallbox en publiek laden) Geschikt voor DC snelladen tot 100 kW 

Laadkabel Mode 3 (voor wallbox of publiek laden) 
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