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Tähelepanu
- Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava 

iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata.
- Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni 

edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis.
- Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.
- Hinnakiri on avaldatud 17.12.2021. Kõik antud 

mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud.

* Elektriauto kõrgepingeaku mahutavust väljendatakse bruto- ja netomahutavusena. Brutomahutavus tähendab kõrgepingeaku kogu füüsilist mahutavust. Et akut 
iseenesliku tühjenemise vastu kaitsta, tööaega pikendada ja hädakäivituse jaoks reservi pakkuda, on kasutatav mahutavus tehniliselt piiratud. Seda kasutatavat 
mahutavust nimetataksegi netomahutavuseks.        

** Maksimaalne väljundvõimsus on tuvastatud UN-GTR.21 järgi ning seda on võimalik kasutada max 30 sekundit. Konkreetses sõiduolukorras saadaolev võimsus sõltub 
muutuvatest teguritest, näiteks välistemperatuurist, kõrgepingeaku temperatuurist, laetusest ja kliimaseadme kasutamisest või kõrgepingeaku füüsilisest vananemisest.
[br/][br/]Eriti on maksimaalse väljundvõimsuse saavutamiseks vaja, et kõrgepingeaku temperatuur jääks 23–50 °C vahele ning laetus oleks > 88%.[br/][br/]Kõrvalekalded 
eriti just eelmainitud parameetritest võivad viia võimsuse vähenemiseni, kuni maksimaalse väljundvõimsuse saavutamatuseni.[br/][br/]Aku temperatuuri saab teataval 
määral kaudselt mõjutada lisakliimaseadme funktsiooniga ning muu hulgas on laadimistase sõidukis reguleeritav. Hetkel saadaolevat võimsust näidatakse sõiduki 
võimsuskuval.[br/][br/]Kõrgepingeaku parima võimaliku kasutusmahtuvuse hoidmiseks soovitame igapäevakasutuses seada aku laadimispiiriks 80% (seda saab muuta 
100% peale näiteks enne pikamaasõite).        

Mootor Käigukasti tüüp Veoskeem
Aku mahutavus*
bruto/neto kWh

Võimsus 
kW / hj

Kiirendus
0-100 km/h

Sõiduulatus vastavalt
WLTP kombineeritud

tsüklile, km Versioon
Hind EUR 

koos km-ga

Elektriajam
Automaat 

(ühekäiguline)
Tagavedu 55 / 52 109 / 149 10,9 s 230 - 340 km Pure 40 830

Elektriajam
Automaat 

(ühekäiguline)
Tagavedu 55 / 52 125 / 170 9,0 s 230 - 340 km Pure Performance 42 353

Elektriajam
Automaat 

(ühekäiguline)
Tagavedu 82 / 77 150 / 204 8,5 s 360 - 520 km Pro Performance 48 977

Elektriajam
Automaat 

(ühekäiguline)
Nelikvedu 82 / 77 220 / 299** 6,2 s 340 - 480 km GTX 56 190

Hinnad
ID.4

Tellimusteks saadaval 
alates talvest

Tellimusteks saadaval 
alates talvest

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Välimus   
Plekkveljed 8J x 18,  ●   

rehvid 235/60 R18 

 

Plekkveljed 8J x 19, rehvid 235/55 R19 ees,   ●  

255/50 R19 taga 

 

Valuveljed Ystad R20, mustad   ● 

 - valuveljed 8J x 20 ees    

 - valuveljed 9J x 20 taga    

 - torkekindlad rehvid 235/50 R20 ees    

 - torkekindlad rehvid 255/45 R20 taga   

Mattmustad katuseliistud ● ● ●

Mustad katusereelingud ● ● ●

LED-esituled  ● ● 

Kombineeritud LED-tagatuled ● ● 

Maatriks-LED-esituled, udutuli   ●

3D LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega   ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Interjöör   
Matrix kangast tekstiilistmekatted  ● ● 

GTX kangast tekstiilistmekatted    ●

Reguleeritava kõrgusega juhiiste ● ● 

Reguleeritava kõrgusega esiistmed   ●

Käetoed mõlemal esiistmel ● ● ●

Kahe topsihoidjaga keskkonsool ees ● ● ●

3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi  ● ● 

3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega    ●

Puutetundlike nuppudega multifunktsionaalne rool  ● ● 

Nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega   ●

Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja juhtnuppude mustad raamid  ● ● ●

Komfort-armatuurlaud   ●

Roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid   ●

10 värvist koosneva valikuga sisemine miljöövalgustus ● ● 

30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus   ●

Valgustusega meikimispeeglid päikesevarjudes ● ● ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Turvalisus   
Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri ja pukseerimiskaitsega  ● ● ●

Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimisega ● ● ●

Turvakardinad ja eesmised külgturvapadjad, keskmine turvapadi  ● ● ●

Reahoidmisabiline Lane Assist ● ● ●

Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga  ● ● ●

Jalakäijate ja jalgratturite jälgimise süsteem ● ● ●

Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga ● ● ●

Proaktiivne reisijate kaitse süsteem ● ● ●

Keeramisel vastutuleva liikluse korral pidurdamise ja ümberpõike abi ● ● ●

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem  ● ● ●

eCall hädaabikõnesüsteem ● ● ●

Elektrooniline mootoriheli ● ● ●

Car2X funktsioon ● ● ●

Kaudne rehvirõhu kontrollsüsteem  ● ● ●

ISOFIX kinnituskohad (kinnitused laste turvatoolidele välimistel tagumistel istmetel ja eesmisel kõrvalistmel)  ● ● ●

Rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht, tööriistakomplekt ● ● 

Tööriistakomplekt ja tungraud   ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Funktsionaalsus ja muu varustus   
Lamineeritud turvaklaasiga, soojus- ja heliisolatsiooniga esiklaas  ● ● ●

Rohelise soojusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel  ● ● ●

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad soojendusega välispeeglid  ● ● ●

Võtmeta avamis- ja käivitussüsteem Keyless Advanced ● ● ●

Automaatkliimaseade Air Care Climatronic  ● ● ●

Tagurduskaamera  ● ● ●

Vihmaandur ● ● ●

Esitulede automaatne lülitus ● ● ●

Täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist   ●

Ümbruse valgustus  ● ● ●

Valgustusega ukselingisüvendid ● ● 

Valgustatud iluvõre esitulede vahel ja valgustatud ukselingisüvendid   ●

App-Connect (sisaldab App-Connect Wirelessi) ● ● ●

Sõidurežiimi valik ● ● ●

Parkimisandurid ees ja taga  ● ● ●

Intelligentne parkimisabi ● ● ●

2 USB-C pesa ees ● ● ●

Pagasiruumi põrand ● ● ●

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus  ● ● ●

25,4 cm puuteekraaniga navigatsioonisüsteem Discover Pro ● ● ●

6+1 kõlarit ● ● ●

Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimisega  ● ● ●

Digitaalne raadio DAB+  ● ● ●

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

www.volkswagen.ee
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Põhivarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Bluetooth mobiiltelefoniliides ● ● ●

Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine  ● ● ●

We Connect ja We Connect Plus valmidus ● ● ●

Aku ja laadimine   
55 kWh (bruto) ja 52 kWh (neto) mahutavusega liitium-ioon-kõrgepingeaku ●  

82 kWh (bruto) ja 77 kWh (neto) mahutavusega liitium-ioon-kõrgepingeaku  ● ●

Sõiduulatust optimeeriv säästlik soojuspump ● ● ●

CCS kombineeritud laadimise pistikupesa, mis sobib nii vahelduvvooluga (AC) kui kiireks alalisvooluga (DC) laadimiseks ● ● ●

Tavalisest pistikupesast laadimise kaabel ● ● ●

Laadimiskaabel Mode 3, Type 2, 16 A ● ● ●

Vahelduvvooluga (AC) laadimisvõimsus 7.2 kW* ●  

Vahelduvvooluga (AC) laadimisvõimsus 11 kW*  ● ●

Alalisvooluga (DC) laadimisvõimsus 50 kW (alalisvooluga laadimisjaamadest) ●  

Alalisvooluga (DC) laadimisvõimsus 125 kW (alalisvooluga laadimisjaamadest)  ● ● 

* Laadimisvõimsus sõltub kasutatavast pistikust, riigis kättesaadavast pingest, vooluvõrgus saadaolevate faaside arvust ja kliendi kodusest elektripaigaldisest. See võib üksikjuhtudel madalam olla.     

  

Garantii 5 aastat või 100 000 km (esimesed kaks aastat läbisõidupiiranguta) ● ● ●

Kõrgepingeakule - 8 aastat või 160 000 km ● ● ●

Digitaalne kasutusjuhend ● ● ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Rattad ja rehvid     
Valuveljed Falun R18 PJ1 ○   666 

 - valuveljed 8J x 18      

Valuveljed Hamar R19, tume grafiit PJB ○   1 423 

 - valuveljed 8J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad lamellrehvid 235/55 R19      

Valuveljed Hamar R19, tume grafiit PJA  ○  925 

 - valuveljed 8J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad lamellrehvid 235/55 R19 ees      

 - iseparanduvad torkekindlad lamellrehvid 255/50 R19 taga     

Valuveljed Hamar R19, mustad PJ7 ○   1 222 

 - valuveljed 8J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/55 R19       

Valuveljed Hamar R19, mustad PJ8  ○  722 

 - valuveljed 8J x 19      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/55 R19 ees      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/50 R19 taga     

Valuveljed Drammen R20, mustad PJ3  ○  1 222 

 - valuveljed 8J x 20 ees       

 - valuveljed 9J x 20 taga      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/50 R20 ees      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/45 R20 taga     

Valuveljed Narvik R21 PJ4  ○  1 718 

 - valuveljed 8,5J x 21 ees PJ4   ○ 498 

 - valuveljed 9J x 21 taga      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 235/45 R21 ees      

 - iseparanduvad torkekindlad rehvid 255/40 R21 taga     

     

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Turvalisus     

Salongiviimistlus ja istmed     

Juhiabipakett Plus WD3 ○ ○  1 307 

 - juhiabi Travel Assist WD3   ○ 1 243 

 - hädaabisüsteem Emergency Assist      

 - ümberreastumisabi Side Assist      

 - 360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaameraga       

 - nahkkattega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - Easy Open pakett koos anduritega juhitava tagaluugi avamise ja elektrilise sulgemisega      

     

Sisekujunduspakett White PBD ○ ○  1 255 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours      

 - reguleeritava kõrgusega esiistmed      

 - teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja juhtnuppude valged raamid      

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - komfort-armatuurlaud      

 - 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus      

 - roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid      

 - 3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega      

Sisekujunduspakett Black PBE ○ ○  1 255 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours      

 - reguleeritava kõrgusega esiistmed      

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - komfort-armatuurlaud      

 - 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus      

 - roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid      

 - 3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega      

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Sisekujunduspakett Plus White PBC ○ ○  2 605 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours      

 - ergoActive elektriliselt reguleeritavad, pikisuunas reguleeritava reietoega mäludega esiistmed      

 - pneumaatiliselt reguleeritavad massaažifunktsiooniga nimmetoed ees      

 - teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja juhtnuppude valged raamid      

 - soojendusega esiistmed      

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - komfort-armatuurlaud      

 - 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus      

 - roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid      

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga       

 - 3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega      

Sisekujunduspakett Plus Black PBF ○ ○  2 605 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours      

 - ergoActive elektriliselt reguleeritavad, pikisuunas reguleeritava reietoega mäludega esiistmed      

 - pneumaatiliselt reguleeritavad massaažifunktsiooniga nimmetoed ees      

 - soojendusega esiistmed      

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - komfort-armatuurlaud      

 - 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus      

 - roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid      

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga       

 - 3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega      

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Sisekujunduspakett Top Sport Plus PBJ ○ ○  3 605 

 - mikrofliisist istmekatted ArtVelours PBJ   ○ 3 264 

 - ergoActive elektriliselt reguleeritavad, pikisuunas reguleeritava reietoega mäludega esiistmed      

 - pneumaatiliselt reguleeritavad massaažifunktsiooniga nimmetoed ees      

 - integreeritud peatugedega sportistmed ees       

 - soojendusega esiistmed      

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - komfort-armatuurlaud      

 - 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus      

 - roostevabast terasest Play ja Pause disainiga pedaalid      

 - elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga       

 - 3 tagaistet, asümmeetriliselt eraldi kokkuklapitav tagaistme seljatugi suusaluugi ja keskmise käetoega      

     

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Disain     
Väline disainipakett Silver WM1  ○  649 

 - hõbedane katuseliist ja tagumine piilar      

 - põhjakaitse ja hõbedane õhuhajuti ees  ○    

 - hõbedase viimistlusega katusereelingud      

 ainult kahevärvilise kereviimistlusega     

Kujunduspakett PA2 ○ ○  1 932 

 - maatriks-LED-esituled, udutuli      

 - täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist      

 - 3D LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega      

 - valgustusega iluvõre esitulede vahel      

 - valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel      

Valgusisolatsiooniga klaasid külg- ja tagaakendel  PA2    ○ 276

Kujunduspakett Plus PA5 ○ ○  2 747 

 - maatriks-LED-esituled, udutuli      

 - täiustatud dünaamiline kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist      

 - 3D LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega      

 - valgustusega iluvõre esitulede vahel      

 - lamineeritud turvaklaas eesmistel küljeakendel, valgusisolatsiooniga klaasid tagaakendel       

 - panoraamkatuseluuk     

Kujunduspakett Plus PA5   ○ 1 423 

 - lamineeritud turvaklaas eesmistel küljeakendel, valgusisolatsiooniga klaasid tagaakendel       

 - panoraamkatuseluuk     

     

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Heli-, navi- ja multimeediasüsteemid     
Teabe- ja meelelahutuspakett Plus  RD2 ○ ○ ○ 1 513 

 - 30,48 cm puuteekraaniga navigatsioonisüsteem Discover Pro Max      

 - liitreaalsusega esiklaasinäidik 

 - Helisüsteem 

 - digitaalne 12 kanaliga võimendi 

 - 6 kõlarit 

 - bassikõlar 

 - koguvõimsus 450 W    

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

Funktsionaalsus ja muu varustus     
Tekstiilist põrandamatid ees ja taga 0TD ○ ○ ○ 112

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks 1M6 ○ ○ ○ 895

Mugavuspakett PBM ○ ○  1 211 

 - soojendusega esiistmed      

 - automaatse soojendusega pesurid ees       

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas       

 - kahetsooniline automaatkliimaseade Climatronic       

 - 2 USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis       

 - liugkaane ja valgustusega panipaigaga, kahe topsihoidjaga keskkonsool       

 - aknapesuvedeliku taseme näidik      

 ainult koos PBC, PBJ või PBF-ga PBM ○ ○  702 

 ainult koos PBD või PBE-ga PBM ○ ○  955 

  PBM   ○ 1 057 

 ainult koos PBJ-ga PBM   ○ 702

www.volkswagen.ee


15Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 

Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Mugavuspakett Plus PBN ○ ○  1 618 

 - soojendusega esiistmed      

 - automaatse soojendusega pesurid ees       

 - nahkkatte ja soojendusega multifunktsionaalne rool koos puutetundlike nuppudega      

 - traatideta soojendusega, infrapunakiirgust peegeldav esiklaas       

 - kolmetsooniline automaatkliimaseade Climatronic      

 - 2 USB-C laadimispesa taga keskkonsoolis       

 - liugkaane ja valgustusega panipaigaga, kahe topsihoidjaga keskkonsool       

 - võrkvahesein - pagasiruumi eraldusvõrk      

 - pagasivõrk      

 - seadistatav pakiruumi põrand      

 - aknapesuvedeliku taseme näidik      

 ainult koos PBC, PBJ või PBF-ga PBN ○ ○  1 110 

 ainult koos PBD või PBE-ga PBN ○ ○  1 363 

  PBN   ○ 1 464 

 ainult koos PBJ-ga PBN   ○ 1 110

     

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
ID.4

● põhivarustus ○ tellitav paketi osana

Vedrustus     

Garantii     

Sportpakett  PSG ○ ○ ○ 354 

 - sportvedrustus      

 - progressiivne roolimine     

Sportpakett Plus PSF ○ ○ ○ 1 170 

 - Adaptiivveermik DCC      

 - progressiivne roolimine     

     

Pikendatud garantii - 5 aastat või 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 673

Hind EUR  
koos km-ga

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKood GTX

www.volkswagen.ee
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Kerevärvide pakkumine

Kerevärv   Metallik kerevärv   

ID.4

Kahevärviline välisviimistlus   

 
C2C2
„Moonstone Gray“

 
1T1T
„Scale Silver“ 
metallic

 
5Y5Y
„Stonewashed Blue“ 
metallic

 
P8P8 
„Kings Red“ 
metallic

 
2Y2Y
„Glacier White“ 
metallic

 
2P2P
„Blue Dusk“ 
metallic

0 € 619 €

619 €773 €

619 €619 €

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Ninja Black“
ainult koos WM1 
paketiga

 
P8A1
„Kings Red“ Metallic 
/ „Black“
ainult koos WM1 
paketiga

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“
ainult koos WM1 
paketiga

 
2PA1
„Blue Dusk“ metallic 
/ „Black“
ainult koos WM1 
paketiga

 
5YA1
„Stonewashed Blue“ 
Metallic / „Black“
ainult koos WM1 
paketiga

0 €

773 €

619 €619 €

619 €

www.volkswagen.ee
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GTX kerevärvide pakkumine

Kerevärv   Kahevärviline välisviimistlus   

ID.4

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Black“

 
1TA1
„Scale Silver“ 
metallic / „Black“

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“

 
5YA1
„Stonewashed Blue“ 
metallic / „Black“

 
P8A1
„Kings Red“ metallic 
/ „Black“

0 € 0 €

0 €0 €

154 €

www.volkswagen.ee


19Kõige ajakohasem info on kättesaadav Kõikides Eesti Volkswageni esindustes Eesti. www.volkswagen.ee 

ID.4

Tehnilised andmed

Mudel ID.4 Pure ID.4 Pure Perormance ID.4 Pro Performance ID.4 GTX

Mootori tüüp Elektriline Elektriline Elektriline Elektriline

Jõuülekanne
1-KÄIGULINE / AUTOMAAT / 

TAGAVEOLINE
1-KÄIGULINE / AUTOMAAT / 

TAGAVEOLINE
1-KÄIGULINE / AUTOMAAT / 

TAGAVEOLINE
1-KÄIGULINE / AUTOMAAT /  

KÕIK RATTAD SÕIDAVAD

Kasulik aku maht, kWh* 52 52 77 77

Aku tüüp Kõrgepinge liitium-ioon Kõrgepinge liitium-ioon Kõrgepinge liitium-ioon Kõrgepinge liitium-ioon

Max võimsus kW / hj 109 / 149 125 / 170 150 / 204 220 / 299

Max pöördemoment (Nm) p/min juures 220 310 310 310

Mõõtmed / massid / mahud

Pikkus (mm) 4584 4584 4584 4582

Laius (mm) 1852 1852 1852 1852

Kõrgus (mm) 1640 1640 1640 1637

Teljevahe (mm) 2770 2770 2771 2769

Tühimass, kg 1968 1965 2109 2224

Täismass, kg 2480 2470 2540 2750

Pakiruumi maht, liitrites 543 543 543 543

www.volkswagen.ee
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ID.4

Tehnilised andmed

Mudel ID.4 Pure ID.4 Pure Perormance ID.4 Pro Performance ID.4 GTX

Jõudlus / kütusekulu

Tippkiirus, km/h 160 160 160 180

Kiirendus 0–100 km/h (s) 10,9 9 8,5 6,2

NEDC Kütusekulu kWh / 100 km  
sõltuvalt varustusastmest

Pure Pure Performance Upgrade Pro Performance Upgrade GTX

kombineeritud 15,5 15,5 16,1 16,3

Kombineeritud CO₂-heide, NEDC järgi 0 0 0 0

WLTP Kütusekulu kWh / 100 km,  
sõltuvalt varustusastmest

Pure Pure Performance Upgrade Pro Performance Upgrade GTX

kombineeritud 16,8 16,7 17,1 18,2

Kombineeritud CO₂-heide, WLTP järgi 0 0 0 0

Elektriline sõiduulatus kombineeritud  
WLTP sõidutsüklis, km*

345 345 518 482

Konkreetses sõiduolukorras saadaolev võimsus sõltub muutuvatest teguritest, nagu välistemperatuurist,  
aku temperatuurist, aku laetusest ja kliimaseadme kasutamisest või kõrgepingeaku füüsilisest vananemisest.
Aku temperatuuri saab teatud määral mõjutada kliimaseadme funktsiooni abil ning sõidukis saab reguleerida 
laetuse olekut ja muid parameetreid.
Sõiduki võimsusmõõdiku näidik näitab hetkel saadaolevat võimsust.
Kõrgepingeaku võimsuse täielikuks kasutamiseks soovitame igapäevaseks kasutamiseks seada aku laadimise 
eesmärgiks 80% (enne pikamaareise võib aku näiteks lülitada 100%-le).
Energia- ja elektritarbimise vahemikus esitatud andmed sõltuvad valitud sõiduki varustusest.

www.volkswagen.ee
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ID.4

Kodus laadimine
pole kunagi nii 
lihtne olnud

Kas soovite lõõgastuda, kuniks teie auto laeb? Meie ID. Chargeriga on 

teil laadimisjaam oma kodus. Saate hommikul oma laetud ID.4 GTX-i / 

ID.3 / ID.4 istuda ja alustada päeva energiaga täidetult. Nii lihtne, et 

saate seda une pealt teha.

Samuti teeme paigaldamise teile võimalikult mugavaks meie 

pakkumises sisalduva paigaldusteenuse abil. Lühidalt: kõik ühest 

kohast ning vähem muretsemist. Oma ID. Chargeri saate tellida otse 

oma Volkswageni esindusest.

ID. Charger
- Laadimisvõimsus kuni 11 kW
- Sisseehitatud laadimiskaabel kuni 4,5 m

Hind sisaldab käibemaksu ja teie koju paigaldamist, mida pakub Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

840 €
Hind

www.volkswagen.ee


Lisage oma autole veidi erilisust. 

Spetsiifilistest tarvikutest 

kuni üldiste lahenduste ja 

atraktiivsete elustiilitoodeteni. 

Nendega märgatakse teid 

kindlasti!

ID. 4 tarvikud
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ID.4 tarvikud

01  Ilmastikukindlad põrandamatid
Volkswageni originaalsed ilmastikukindlad põrandamatid 
kaitsevad teie auto salongi mustuse ja niiskuse 
eest. Need on loodud täiuslikult sobivaks, neid on 
lihtne puhastada ning neil on mittelibisev alumine 
külg. Visuaalselt püüab pilku mattidele paigutatud 
mudelinimi. Põrandamatid on lisaks 100 protsenti 
taaskasutatavad, väga tugevad ja vastupidavad. Tänu 
kasutatud materjalile on originaalsed ilmastikukindlad 
põrandamatid märkimisväärselt kergemad ja lõhnavad 
vähem kui tavapärased kummist põrandamatid. Igas 
komplektis on neli matti, esimesed ja tagumised.

11B061550 041

44 €

03  Porisirmid
Kauakestvad ja vastupidavad: Volkswageni originaalsed porisirmid kaitsevad 
auto põhja ja kaitseraudu efektiivselt liigse mustuse eest. Need vähendavad 
oluliselt ka teelt eralduvate ohtlike osakeste ja veepritsmete mõju.

Porisirmid, esimesed Porisirmid, tagumised

11A075111 11A075101 

78 € 78 €

01

03

02  Pagasiruumi põhjakate
Volkswageni originaal pagasiruumi kate 
kaitseb pagasiruumi mustuse eest ja ei lase 
asjadel libiseda. Plastikust kate sobib täpselt 
ja on lisaks pestav, mittelibisev ja happekindel. 
Ümbritsev ca. 4 cm kõrgune serv ei lase vedelikel 
auto põrandale voolata. Mudelinimega.

11A061160A

57 €

02

www.volkswagen.ee
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ID.4 tarvikud

04  Lävepaku kaitsekate
Uksepiirkonna pilgupüüdja: dekoratiivsete hõbedavärvi 
ribadega must kaitsekate ei paku uksepiirkonnale 
mitte ainult visuaalset täiendust, vaid kaitseb seda ka 
kriimustuste eest. Täpselt sobituvat lävepaku kaitsekatet 
on lihtne paigaldada. Üks komplekt sisaldab esimeste ja 
tagumiste lävepakkude jaoks kokku nelja kaitsekatet.

11A071310 ZMD

86 €

05  Kroomviimistlusega tagumine liist
Pilkupüüdev viimistlus Volkswageni originaal 
kroomviimistlusega liist pagasiruumi luugi jaoks 
annab teie autole kiiresti elegantse ja peene 
välimuse. Seda saab kiiresti ja lihtsalt pagasiruumi 
luugile liimida ning lisaks kaitseb see luugi serva.

11A071360

77 €

04

06

05

06  Ühendusjuhtmed
Preemium-USB-juhe on spetsiaalselt välja arendatud 
nutitelefonide või teiste mobiilsete seadmete 
Volkswageni teabe- ja meelelahutussüsteemiga 
ühendamiseks. Lisaks sobib ka selle disain auto 
sisemusega täiuslikult. 30 cm pikkusena on see piisavalt 
pikk, et nutiseadme saaks panna lähedalasuvasse 
panipaika. Samal ajal ei ole see nii pikk, et see hakkaks 
häirima. Sel on kõrgekvaliteediline tekstiilümbris ja 
Volkswageni logoga kroomitud metallühendused. Selle 
juhtmega saab mugavalt kasutada funktsioone nagu 
Android Auto ja MirrorLink AppConnectis, ja muidugi 
saab selle abil ka ühendatud seadet laadida. Preemium-
juhe sobib ka eriti hästi kasutamiseks maps + more 
nutitelefonisüsteemiga up!-is.  
Saadavalolevad juhtmed: Micro-USB, USB-C ja 
Apple Lightning, 30 cm ja 70 pikkusena.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-47 €

www.volkswagen.ee
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09  Seljakott tumesinine  
ID. 4 kollektsioon
Kerge unisex seljakott. Ääriku 
Sulgemine Volkswageni logoga. 
Reguleeritavad õlarihmad. Sisemine 
voodritasku. Kontrastne tõmblukk.

10A087329

46 €

10  Roostevabast terasest joogipudel topeltseintega, 500 ml
Matt pind koos läikega pehme tekstuuriga kirjaga „Now you can.“, 
Lekkekindel ja BPA-vaba, Vaakumtihendiga isolatsioon, Hoiab 
vedelikud jahedana 12 tundi ja soojana 8 tundi.

10A069604

20 €

08  Seljakott tumesinine  
ID. 4 kollektsioon
Kergekaaluline daamide tuulejope. 
Poolläbipaistev materjal, mis 
ühendab türkiisi ja valget. Tagaküljele 
tikitud ID.4 logo, küljetaskud, 
elastne vöökoht ja mansetid.

10A084018E 23A

115 €

07  Meeste tuulejope  
ID.4 kollektsioon
Spiraalse tõmblukuga ja küljetaskutega 
polsterdatud meeste jope. 
Elastsed mansetid ja vöökoht. 
Tagaküljel Õmmeldud ID. logo.

10A084008E 530

128 €

07 08

1009

ID.4 tarvikud

www.volkswagen.ee
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elektrilist sõitu
Koge oma autos

Lae alla tasuta 
Volkswagen EV Check 
rakendus.

Lae alla tasuta 
Volkswagen EV Check 
rakendus.

Saate informatsiooni oma läbitud distantsi, arvestusliku energiatarbe ja CO₂ heite ning 
teie sõidustiili kogukulu kohta võrreldes Volkswagen ID.4, e-Golfi või e-up!-i vastavate 
näitajatega. Lisaks saate liitreaalsuse (AR) abil tutvuda uue e-mobiilsuse ja ID.4-ga ning 
auto sisemust ja välimust uurida. 

Pole oluline, milline auto teil on – rakendus võimaldab teil oma isiklikus autos oma 
sõiduprofiilisalvestada ja seda Volkswagen ID.4- ga võrrelda. Teie praeguse auto ja 
isikliku profiili põhjal ütleb rakendus teile, kas elektriauto vastab teie 
sõiduvajadustele.

www.volkswagen.ee
https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub
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