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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Elektro

Pohon

Zadní pohon

Převodovka

Automatická převodov

Výkon

   150 kW / 204 koní

Model

ID.4 Pro Performance 150 kW, kap. 77 kWh

1 431 900,- Kč

Elektro / Automatická převodov

 Maximální užitný výkon elektromotoru 150 kW (204 koní)

 Výkon udržitelný po 30 min 70 kW (95 koní)

  Spotřeba elektrické energie 16,7 kWh/100km

Design

 Barva interiéru Interiér Platinum Šedá Platinum/Černá

0,- Kč

 Vnější lakování Šedá Moonstone

0,- Kč

19" ocelová kola

0,- Kč

  

Celkem vč. DPH

1 431 900,- Kč
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Digitální radiopřijímač (DAB+)

rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání

Digital Cockpit

digitální tachometr, počítadlo celkových, denních kilometrů a 

otáčkoměr

Dešťový senzor

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce

s možností deaktivace u spolujezdce

Car2X

Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy

s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a 

spolujezdce

Automatická klimatizace Climatronic

automatická regulace

nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce

klimatizovaná přihrádka spolujezdce

senzor kvality vnějšího vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní 

cirkulaci

3zónová

Asistent při odbočování vlevo

detekce protijedoucích vozidel při odbočování 

vlevo

automatické zastavení vozu při hrozící srážce

App-Connect Wireless

bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu (rádio, 

navigace)

Ambientní osvětlení interiéru

výběr ze škály 10 barev

Akustický parkovací systém Parkpilot

zvuková signalizace dopředu i dozadu

zobrazení situace na displeji infotainmentu

Adaptivní tempomat ACC

automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu s 

omezovačem

funkce "stop & go"

prediktivní funkce

19" ocelová kola

pneumatiky 235/55 R19 vpředu, 255/50 R19 

vzadu

s ozdobnými plastovými kryty kol

Sériová výbava
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Make-up zrcátka ve slunečních clonách

s osvětlením

Loketní opěrky pro přední sedadla

Lišta nade dveřmi v černé barvě

LED zadní světla

sdružená obrysová, brzdová, směrová světla

LED světlomety

dálkové svícení

LED denní svícení

Lane Assist

systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

Keyless Start

systém bezklíčového startování

bez alarmu

Jednotónový klakson

ISOFIX

příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle spolujezdce a na vnějších zadních 

sedadlech

ID. Light

inteligentní světelná lišta na přístrojové desce vozu (pod předním 

sklem)

ID. Display

digitální přístrojový štít s barevným displejem o velikosti 5,3

“

Hlasové ovládání

Front Assist

s funkcí automatického brzdění

s rozpoznáním chodců a cyklistů

e-Sound

umělý zvuk motoru při rychlosti do cca. 25 km/h

Elektronický imobilizér

eCall

nouzové volání v případě nehody

Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu

zásuvné

Dobíjecí zásuvka vozu CCS

pro nabíjení střídavým i stejnosměrným 

proudem

závislý na síle signálu v daném místě
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Potahy sedadel v látce

Pohon zadních kol

Podélné střešní nosiče černé

Pedály z ušlechtilé oceli

s vyrytými symboly "Play" a "Pause"

Palubní literatura v českém jazyce

Paket Infotainment

Navigace Discover Pro  - 10" dotyková obrazovka  - hlasové 

ovládání

Telefonní rozhraní Comfort  - s indukčním nabíjením

Paket Comfort Plus

Automatická 3-zónová klimatizace Climatronic

Variabilní podlaha zavazadlového prostoru

Síť oddělující zavazadlový prostor

Síť na zavazadla

Středová konzola High  - 2 držáky nápojů (vyjímatelné)  - s roletovým krytem  - s 

osvětlením

USB-C port 4x  - 2x plnohodnotné USB-C vpředu (vedle řadicí páky a v odkládacím 

prostoru středové konzoly)  - 2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu

Vyhřívaná přední sedadla

Multifunkční volant v eko-kůži (animal-free), vyhřívaný, s dotykovým ovládáním

Přední sklo vyhřívané, tepelně izolující, potažené speciální vrstvou odrážející infračervené 

paprsky

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

Navigace Discover Pro

generace infotainmentu MIB 4

10" dotyková obrazovka

hlasové ovládání

včetně paketu Streaming & Internet

Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)

pro připojení vozu k nabíjecí stanici (Mode 3, Type 2 

Mennekes)

Nabíjecí kabel (domácí zásuvka)

pro připojení vozu k domácí zásuvce (230 V, 16 

A)

Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

Multifunkční volant

nastavitelný výškově i podélně

s dotykovým ovládáním

Maximální nabíjecí výkon DC 125 kW

(stejnosměrným proudem) Maximální nabíjecí výkon AC 11 kW (střídavým proudem)
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Varování nezapnutých bezpečnostních pásů

akustické i vizuální

Variabilní podlaha zavazadl. prostoru

Uvítací světlo

projekce z vnějších zpětných zrcátek

USB-C port 4x

2x plnohodntné USB-C vpředu (vedle řadicí páky a v odkládacím prostoru středové 

konzoly)

2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu

Tepelné čerpadlo

vytápění vozu prostřednictvím tepla získávaného z vnějšího okolí 

vozu

Telefonní rozhraní Comfort

s indukčním nabíjením

Systém sledování únavy řidiče

Středová konzola High

2 držáky nápojů

s krytem

s osvětlením

Stěrač zadního skla

s intervalovým spínačem

Síť na zavazadla

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

Sada nářadí a Tire Mobility Set

včetně kompresoru 12V a lepidla

Sada nářadí

Rozpoznávání dopravních značek

pomocí kamery

Reproduktory vpředu a vzadu

6+1 reproduktorů

Převodovka pro elektrický pohon

jednostupňová

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km

podle toho, která situace nastane dříve

Povinná výbava

Výstražný trojúhelník

Lékárnička (dle německé normy)

Reflexní vesta

design "Matrix"
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Zadní opěradla dělená, sklopná

Vyhřívané trysky ostřikovačů

čelního skla

Vyhřívané čelní sklo

bezdrátově

Vyhřívaná přední sedadla

Volba profilu jízdy

Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Vnější zpětná zrcátka elektricky

nastavitelná, sklopná, vyhřívaná

pro přední i zadní pásy
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  SUV

Počet dveří  5

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Elektro

Maximální výkon elektromotoru  150 kW (204 koní)

Maximální výkon elektromotoru po dobu 30 minut  70 kW (95 koní)

Pohon  Zadní pohon

Převodovka  Automatická převodov

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  160 km/h

Hlučnost  65 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 660 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  2 152 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 180 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 530 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 000 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  3 660 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  75 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 622 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 852 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 584 mm

Rozvor  2 771 mm
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Hodnoty spotřeby a emisí

Emisní norma  AX

Technická data byla pro vůz vypočítána v rámci předběžné konfigurace. Není vyloučeno, že se v návaznosti na proces výroby vozu nebudou 

skutečná data odchylovat od dat vypočtených pro konfiguraci.

Zahrnuje 75 kg pro řidiče a hmotnost 90% plné nádrže. Další výbava zvyšuje pohotovostní hmotnost vozu a snižuje tak užitečné zatížení. 

Jedná se o předběžné orientační hodnoty. Skutečné hodnoty dle COC se mohou odchylovat až o 5 % a mohou tak snížit užitečnou hmotnost.


