Cennik

ID.4

Rok modelowy: 2021 | Rok produkcji: 2021

Silniki

Cennik ważny od 07.10.2020 do 31.12.2020

Kolory nadwozia

Wnętrze

Wyposażenie

D ane techniczne

Wybierz swoją wersję ID.4 1ST i odbierz auto jako pierwszy!
Cennik dotyczy aut, które zostaną wyprodukowane na początku 2021 roku.
PEŁNA OFERTA ID.4 W 2021 ROKU
ID.4 w wersji seryjnej z akumulatorem 77 kWh (Pro i Pro Performance)
oraz 52 kWh (Pure i Pure Performance) będzie dostępny w 2021 roku.

ŁADOWARKA DO MODELI ELEKTRYCZNYCH - ID. CHARGER
Wybierając naszą ładowarkę ID. Charger otrzymujesz nowoczesny
system ładowania. System, który jest tak spersonalizowany, że zawsze
znajdziesz idealny sposób jego zainstalowania spełniający Twoje
potrzeby. ID. Charger jest jednocześnie tak przyszłościowy, że idealnie
wpasuje się w Twoje codzienne życie. Dlatego nasza ładowarka ID.
Charger jest dostępna w trzech wariantach.

Czy wiesz, że?
zasięg WLTP w cyklu mieszanym ID.4 1ST wynosi 500 km?

Oglądając ten cennik w dowolnej przeglądarce PDF na Twoim urządzeniu możesz szybko przełączać się pomiędzy
poszczególnymi jego częściami klikając na ikony, które znajdują się na wszystkich stronach cennika w tym samym miejscu
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Cennik ważny od 07.10.2020 do 31.12.2020

Silniki
Ceny zawierają VAT
Energia elektryczna
77 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1biegowa
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1ST

1ST Max

202 390 PLN

243 990 PLN
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Nadwozie
Dostępne lakiery
Lakiery metaliczne
Biały Glacier Metalik
z czarnym dachem
0 PLN
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Niebieski Dusk
Metalik z czarnym
dachem
0 PLN

Szary Manganese
Metalik z czarnym
dachem
0 PLN

Żółty Honey Metalik
z czarnym dachem
0 PLN
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Tapicerki
Sprawdź dostępne rodzaje tapicerek
Tapicerka siedzeń
Comfort Design
Tapicerka brązowoszara Florence z
czarnymi
elementami
wykończenia
bez dopłaty
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Wyposażenie
Lista wyposażenia standardowego i opcjonalnego
1ST

1ST Max

Zewnętrzne
Dach szklany, panoramiczny

-

Hamulce bębnowe z tyłu
Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie
kierowcy, convex po stronie pasażera
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Podświetlana listwa na osłonie chłodnicy oraz
podświetlane wgłębienia klamki

-

Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek
Reflektory LED z automatyczną regulacją
zasięgu
Reflektory LED Matrix z automatyczną regulacją
zasięgu oraz światłami na złą pogodę

-

Relingi dachowe, srebrne
Szyba tylna oraz boczne tylne dodatkowo
przyciemniane

-

Tylne światła w technologii LED

-

Tylne światła w technologii LED z dynamicznymi
kierunkowskazami

-

Wycieraczka tylnej szyby

Wewnętrzne
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z
napinaczami
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Kierownica multifunkcyjna, obszyta skórą,
podgrzewana
Konsola środkowa z dwoma uchwytami na na
napoje
Oświetlenie wnętrza Ambient Plus - 30 kolorów
podświetlenia
Podświetlane lusterka w osłonach
przeciwsłonecznych
Progresywny układ kierowniczy

-

Regulowana podłoga bagażnika

-

Fotele
3 siedzenia z tyłu, asymetrycznie składane
oparcie, podłokietnik z dwoma uchwytami na
napoje, otwór na przedmioty
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1ST

1ST Max

Fotele
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z
elektryczną regulacją, funkcją pamięci oraz
regulacją wzdłużną siedziska

-

-

Fotele przednie, podgrzewane
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną
Pneumatycznie regulowane podparcia lędźwi w
fotelach przednich, funkcja masażu

-

Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z
przodu
Tapicerka siedzeń Comfort Design

Elektryczne i funkcjonalne
Adaptacyjne zawieszenie DCC wraz z wyborem
profilu jazdy

-

Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru
wnętrza, niezależnym zasilaniem i czujnikiem
przechyłu
Centralny zamek z funkcją Keyless-Go

-

Czujnik deszczu
Dysze spryskiwaczy ogrzewane (szyba
przednia)
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania umożliwia ładowanie prądem stałym i
zmiennym
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze
stacji ładującej
Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i
uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu]

-

Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic,
dwustrefowa
Klimatyzacja automatyczna Air CareClimatronic,
trójstrefowa z panelem do sterowania z tyłu

-

Light Assist - czujnik automatycznej zmiany
świateł mijania na drogowe

-

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
elektrycznie, podgrzewane

-

Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
elektrycznie, podgrzewane,
automatycznie obniżane pasażera

-

Lusterko wsteczne, automatycznie
przyciemniane
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
Pokrywa bagażnika odblokowywana
elektrycznie
System Easy Open / Easy Close - bezdotykowe
otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika
Proaktywny tempomat z automatyczną
regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop &
go"
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1ST

1ST Max

Elektryczne i funkcjonalne
Przednia szyba podgrzewana bezprzewodowo i
odbijająca promienie podczerwone
System Advanced Dynamic Light Assist automatyczne światła drogowe

-

Wybór profilu jazdy
Wyświetlacz Head-up Display z poszerzoną
rzeczywistością

-

Zestaw narzędzi
Ładowanie akumulatora mocą 11 kW prądem
AC
Ładowanie akumulatora mocą 125 kW prądem
DC

Multimedia
2 gniazda USB-C z przodu, 2 gniazda USB-C z
tyłu do ładowania
7 głośników
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu
smartfona na ekranie nawigacji
Funkcja obsługi głosowej
Instalacja telefoniczna Bluetooth
Instalacja telefoniczna Comfort z ładowaniem
indukcyjnym

-

Modulator dźwięku - ID.Sound
Radio "Ready 2 Discover"
Radio "Ready 2 Discover" Max
Sign Assist - system rozpoznawania znaków
drogowych
System nawigacji satelitarnej Discover Pro
Tuner cyfrowy DAB+
We Connect Plus - mobilne usługi online na 3
lata (zawiera We Connect)

Bezpieczeństwo
Aktywny system ochrony pasażerów "PreCrash
Basic & Front"
Emergency call - automatyczne wzywanie
pomocy
Front Assist - system awaryjnego hamowania
oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch
fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz
na siedzeniu pasażera z przodu
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,
poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z
przodu oraz centralna
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1ST

1ST Max

Bezpieczeństwo
Sygnalizacja niezapiętych pasów
bezpieczeństwa
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System Area View - system obserwacji
otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z
kamerą cofania

-

System Lane Assist - asystent utrzymania pasa
ruchu
System Lane Assist, System Emergency Assist,
System Traffic Jam Assist

-

System Rear Assist - kamera cofania
System Side Assist - asystent zmiany pasa
ruchu

-

System rozpoznający zmęczenie kierowcy

Koła
Obręcze aluminiowe czarne Drammen 9J x 20

-

Opony samouszczelniające się 235/50 R20 z
przodu, 255/45 R20 z tyłu

-

Obręcze aluminiowe czarne Narvik 8,5J x 21

-

Opony samouszczelniające się 235/45 R21 z
przodu, 255/40 R21 z tyłu

-

Śruby kół z zabezpieczeniem
antykradzieżowym
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Dane
techniczne
Zużycie paliwa (l/100km) i poziom emisji spalin (g/km)
Energia elektryczna
Silnik
Max. moc
Max. moment obrotowy
Norma emisji spalin
Skrzynia biegów

77 kWh 150kW/204KM, automatyczna, 1-biegowa
elektryczny
150 kW (204 PS)
310 Nm przy - /min
AX
automatyczna, 1-biegowa

Emisja CO 2
Cykl mieszany (g/km)

0

Spalanie
Cykl mieszany

18 kWh/100 km (1ST)
18,3 kWh/100 km (1ST Max)

Zasięg
Cykl mieszany

500 km (1ST)
493 km (1ST Max)

Bateria i ładowanie
Typ baterii
Pojemność baterii netto

Litowo-jonowa
77 kWh

Czas ładowania AC 11 kW, 0%-100%

07:30

Czas ładowania DC 125 kW, 5%-80%

00:38

Czas ładowania 100 km zasięgu przy
DC 125 kW

00:08

Waga
Ładowność

451 - 611 kg

Masa własna min.

2.124 kg

Dopuszczalna masa całkowita

2.660 kg

Osiągi
Prędkość maksymalna
Przyspieszenie 0-100 km/h

160 km/h
8,5 s

Wymiary zewnętrzne
Długość, min./ Długość, max.

4.584 mm / 4.584 mm

Szerokość / Szerokość, max

1.852 mm / 1.852 mm

Wysokość max.

1.631 mm

Rozstaw osi

2.771 mm
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Wymiary zewnętrzne
Rozstaw kół przód min. / max.

1.587 mm / 1.597 mm

Rozstaw kół tył min. / max.

1.567 mm / 1.577 mm

Wymiary bagażnika
Długość z oparciami złożonymi

1.734 mm

Szerokość

1.001 mm

Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie
Pojemność bagażnika maksymalna

543 l
1.575 l

Pozostałe dane
Średnica zawracania

Strona 10 z 11

10.200 mm

ID.4
Rok modelowy: 2021 | Rok produkcji 2021

Cennik ważny od 07.10.2020 do 31.12.2020

Przypisy
* Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Od 1 września 2018 r. cykl WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jazdy (NEDC), który stanowił dotychczasową procedurę badania zużycia paliwa i emisji CO2.
Wszystkie prezentowane pojazdy marki Volkswagen uzyskały homologację zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na
poziom zużycia paliwa oraz emisji CO2 i może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.
Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry
techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane
informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w
prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów
technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen.
Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group
Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z
eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. D z.U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji
dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/dane-o-emisji-co2.html
https://www.volkswagen.pl/pl/swiat-volkswagena/ochrona-srodowiska/recykling-samochodow.html
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