ID.4
Vanpriser ekskl. moms
Vejledende priser.
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2022.

Pro
Motor - El

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

Rækkevidde

Forbrug

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

Halvårlig
CO2-ejerafgift

5 døre

174 hk

77 kWh / 82 kWh

531 km

165 Wh/km

11 kW / 135 kW

340 kr.

317.775 kr.

204 hk Performance

77 kWh / 82 kWh

531 km

165 Wh/km

11 kW / 135 kW

340 kr.

325.775 kr.

265 hk * 4Motion

77 kWh / 82 kWh

511 km

171 Wh/km

11 kW / 150 kW

340 kr.

341.775 kr.

Den oplyste maksimal-ladeeffekt kan opnås ved opladning fra 5 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23° og ved en ladestation med tilsvarende ladeeffekt.
Volkswagen samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her.
*Maksimal elektrisk effekt på 195 kW (265 hk): Den maksimale effekt er tilgængelig i maksimalt 30 sekunder, udregnet i forhold til UN-GTR.21. Mængden af tilgængelig motorkraft i de individuelle kørselssituationer afhænger af temperaturen i
batteriet, udetemperaturen, SOC (opladningsniveau) og batteriets tilstand eller fysiske alder. For at den maksimale effekt skal være tilgængelig, skal batteriets temperatur ligge mellem 23 og 50 grader celsius og et SOC på mindst 88 %. Afvigelser i
forhold til de førnævnte parametre kan føre til reduceret motoreffekt eller ingen mulighed for maksimal effekt. Temperaturen i batteriet kan indirekte i en vis udstrækning påvirkes af brugen af bilens klimaanlæg, og SOC kan for eksempel justeres i
bilen. Mængden af tilgængelig motorkraft på et specifikt tidspunkt vises i bilens ”Power-display”.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

ID.4
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 10-08-2022
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften
De viste udstyrspriser er beregnet med 50% afgift.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

Pro

#1: Assistentpakke
Bakkamera, ambientebelysning ved dørhåndtag, nøglefri betjening Advanced, tyverialarm, Pre-Crash og Intelligent Park Assist

9.676 kr.

#1: Assistentpakke Plus
Indhold fra Assistentpakke samt:
360 graders kamera Area View, bagklap med el-betjening samt Easy open/close funktion, Intelligent Park Assist Plus med memory feature, Travel Assist inkl. Traffic Jam Assist, Emergency
Assist og Blind Spot sensor.

17.436 kr.

#2: Designpakke
Matrix LED forlygter IQ.Light, 3D LED baglygter, Dynamic Light Assist, Ambientebelysning imellem forlygterne og Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering

12.796 kr.

#2: Designpakke Plus
Indhold fra Designpakke samt:
Panoramaglastag i mørkt glas med elektrisk solgardin og lyddæmpende for- og sideruder

23.996 kr.

#3: Komfortpakke
Climatronic klimaanlæg med 2 zoner og Air Care, Forrude opvarmelig, lyddæmpet og infrarød reflekterende, forsæder med indstillelig varme, 2 USB-C indgange for og 2 USB-C ladestik bag,
samt multifunktionslæderrat med varme

✓

#3: Komfortpakke Plus
Indhold fra Komfortpakke samt;
Climatronic klimaanlæg med 3 zoner og Air Care, variabel bagagerumsbund, netadskillelse og bagagerumsnet

2.956 kr.

#4: Multimediapakke
Navigation Discover Pro m. 10" touchskærm og mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning

7.596 kr.

#4: Multimediapakke Plus
Indhold fra Multimediapakke samt:
12" touchskærm, Head-up Display med Augmented Reality og lydsystem med digital forstærker og subwoofer

17.036 kr.

#5: Sportspakke
Undervogn med sportsaffjedring og styretøj med progressiv udveksling

2.636 kr.

#5: Sportspakke Plus
Indhold fra Sportspakke samt:
Undervogn med adaptiv dæmpning (erstatter sportsaffjedring)

8.556 kr.

19" letmetalfælge Hamar

✓

20" letmetalfælge Drammen

4.236 kr.

21" Letmetalfælge Narvik

8.476 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

ID.4
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 10-08-2022
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften
De viste udstyrspriser er beregnet med 50% afgift.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

5 år/100.000 km Service- og Reparationsabonnement

Pro

✓

Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse

6.796 kr.

Eksteriørpakke Silver
Sølv dekorfolie på c-stolpe og taglinje, tagræling i sølv samt sort lakeret tag

4.716 kr.

Interiørpakke Style (Fås i Brown/White - Brown/Black - Grey/Black)
Ambientebelysning i 30 farver, bagsæderyglæn asymmetrisk delt (60/40) med skiklap og midterarmlæn med kopholdere, forsæder med højdeindstilling, indtræk i ArtVelour microfleece,
pedaler m. play og pause symboler samt fodstøtte i børstet ædelstål.
Yderligere indhold til ID.4: Multifunktionslæderrat med varme

6.956 kr.

Interiørpakke Style Plus (Fås i Brown/White - Brown/Black - Grey/Black)
Indhold fra Interiørpakke Style samt:
ergoActive sæder foran med el-justering, memory funktion og længdejusterbar sædehynde, forsæder m. el-justerbar lændestøtte og massagefunktion, samt sænkning af sidespejlet i
passagersiden

13.756 kr.

Interiørpakke Top-Sport Plus (Fås i Brown/Black - Grey/Black)
Indhold fra Interiørpakke Style Plus samt: Top-Sport forsæder med integreret nakkestøtte

19.676 kr.

Måtter
Nødladekabel
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

876 kr.
1.356 kr.

ID.4
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 10-08-2022
De viste lakeringer er beregnet med 50% afgift.

Pro
Moonstone Grey

0 kr.

Moonstone Grey + sort tag

0 kr.

Blue Dusk Metallic

4.316 kr.

Blue Dusk Metallic + sort tag

4.316 kr.

Glacier White Metallic

4.316 kr.

Glacier White Metallic + sort tag

4.316 kr.

Grenadilla Black Metallic

4.316 kr.

Scale Silver Metallic

4.316 kr.

Kings Red Metallic

5.516 kr.

Kings Red Metallic + sort tag

5.516 kr.

Lakering + sort tag er kun mulig i kombination med Eksteriørpakke Silver
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

