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 ID. 
 Готов ли си?
Интелигентно, иновативно, мощно: ID. семейството по впечатляващ 

начин показва на какво е способна електрическата мобилност. 

И още много други неща. ID. означава напълно нова дефиниция за 

живота и превръща най-модерната технология в забавно преживяване.   

 

Открийте новия Lifestyle. Now you can.

Чорапи

Падаме си по бъдещето: чорапи в електриковата визия на ID.3 • 

Материал: 75 % памук, 20 % полиамид, 5 % еластан •  

Цвят: камуфлажен десен ID.3• Размери: 39-42/43-46

10A.084.361.A–B

Колекционерски модел на автомобил

The first one: първият автомобил от ID. семейството като колекционерски модел. 

С много детайли • Материал: цинкова отливка •  

Цвят: леденобяло • Мащаб: 1 : 43

10A.099.300.  .EK8

Плажна кърпа

Същинско ID.3: мека плажна хавлиена кърпа за кратки бягства 

от натовареното ежедневие • Материал: 100 % памук •  

Цвят: камуфлажен десен ID.3• Размери: 180 x 125 см

10A.084.501
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Спортни къси панталони, мъжки

За летящ старт: мъжки спортни къси панталони • двуслойна визия •  

прорези с ID. шестоъгълна форма на кръста под нивото на ластика • 

Материал на външния слой: 92 % полиестер, 8 % еластан • 

Материал на бандажа: 82 % полиестер, 18 % еластан • Цвят: тъмносин • 

Размери: S – XXXL

10A.084.398.A–F.530

Тениска, мъжка

Съвсем небрежно: мъжка тениска с модерен дизайн и спуснати рамене • 

Рипсена плетка на деколтето •  

Шестоъгълна шарка с ID. надпис • 

Материал: 100 % памук • Цвят: тъмносин •  

Размери: S – XXXL

10A.084.200.A–F.530

Спортна тениска, мъжка

Гладко и безпрепятствено: мъжка спортна тениска, безшевна, отличен 

комфорт при носене • Вплетена шестоъгълна ID. шарка на лицевата част 

и гърба • ID. лого на гърба • Материал: 68 % полиамид, 32 % полиестер • 

Цвят: тъмносин • Размери: S – XXXL

10A.084.203.A–F.530

Шише

За топли и студени напитки: двустенна термобутилка от неръждаема стомана 

с вакуумна изолация • Матова повърхност и гланциран принт „Now you can.“  

с покритие от мек на допир материал • Със защита срещу изтичане •  

Цвят: тюркоаз • Вместимост: 0,5 л

10A.069.604

Спортно яке, мъжко

Най-доброто: мъжко яке с ватирани, капитонирани вложки  

на лицевата част и гърба • Пришита качулка • Цип в контрастен цвят • 

Странични джобове • ID. емблема в горната част на гърба • 

Материал: 100 % полиестер • Цвят: тъмносин •  

Размери: S – XXXL

10A.084.008.A–F.530

Хайде 
напред
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Яке, дамско

Плавно преминаване: олекотено дамско яке с модерна двуслойна 

визия • С качулка и 2 странични джоба с цип • ID. емблема в долната 

част на гърба • Материал: 100 % найлон • Цвят: тюркоаз, бял •  

Размери: XS – XXL 

10A.084.018.  –E.23A

Сгъваем чадър

Дъжд, здравей! Автоматичен ветроустойчив сгъваем чадър •  

Дръжка с покритие от мек на допир материал • ID. лого и щампована 

шестоъгълна шарка върху цялата повърхност • Включително калъф 

за чадъра с логото на VW в бяло • Цвят: жълт • Диаметър: 97 см

10A.087.602

Тениска, дамска

За подчертана фигура: дамска тениска • С принт „Now you can.“ на гърдите и ID. 

щампа на ръкава • Вталена кройка • Издължен заоблен гръб •  

Материал: 50 % памук, 50 % полиестер • Цвят: сив меланж, жълт •  

Размери: XS – XXL 

10A.084.210.  –E.8XP

Тениска, мъжка

Пасва идеално: мъжка тениска с модерен дизайн и реглан ръкави • 

Принт с шестоъгълна шарка и надпис „Now you can.“ и ID. щампа на 

гърба • Материал: 50 % памук, 50 % полиестер • Цвят: сив меланж • 

Размери: S – XXXL

10A.084.200.A–F.8XP

 Готов 
ли си?

Раница

Готови за път: лека раница с петоъгълна форма от мрежест материал • 

Вътрешно отделение с цип • Регулируеми презрамки •  

Закопчалка с щракване с логото на VW • ID. емблема •  

Материал: 100 % полиестер • Цвят: тъмносин • Размер: 48 x 33 x 21 см

10A.087.329
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Вашият Volkswagen партньор

Изведената информация за обхвата на предложенията, външния вид, размери и тегло се базира 
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