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Miler nabídky
xxx
37001 Ceské Budejovice 1

02264/7/1336/5/
Tovární značka: Volkswagen
Model: ID.4 Pro 128 kW, kap. 77 kWh
Výkon kW/k: 70/174

Modelový klíč: E213HN03
Barva vozidla: Šedá Moonstone
Interiér: Interiér Platinum Šedá Platinum/Černá
Kód barvy: C2C2 /AX

Palivo: Elektro

Celkový dojezd - kombinovaný (WLTP): 526 km
Spotřeba elektrické energie - kombinovaná (WLTP): 167 Wh/km
Hodnota CO2 - kombinovaná (WLTP): 0 g/km

Není-li v této nabídce stanoveno výslovně jinak, je tato nabídka platná 2 dny od jejího vytvoření.

Cena vozidla ze sériové produkce výroby v Kč včetně 21% DPH:

Základní cena vozidla 1 344 900,00 Kč

Barva vozidla(obj. kód): Šedá Moonstone (C2C2) 0,00 Kč

Zvláštní výbava (obj. kód)
Cena vozidla a výbavy včetně 21% DPH: 1 344 900,00 Kč

Konečná cena vozidla včetně 21% DPH: 1 344 900,00 Kč
21% DPH: 233 412,40 Kč
Konečná cena vozidla bez DPH: 1 111 487,60 Kč

Zvolená příplatková výbava nahrazuje sériovou výbavu stejného charakteru, i když to není u jednotlivých položek uvedeno.

Vezměte prosím na vědomí, že hodnoty spotřeby paliva a exhalace emisí ve výfukových plynech uvedené v dokumentaci k vozidlu
jsou platné pro konkrétní vozidlo v konfiguraci, jak bylo dodáno výrobcem. Jakákoliv dodatečná montáž příslušenství (včetně
doplňkové výbavy na základě dodatečné objednávky zákazníka) do/na vozidlo může tyto hodnoty ovlivnit. Vzhledem k přechodu
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na nový měřící cyklus WLTP mohou být hodnoty spotřeby a emisí v dříve vydaných propagačních materiálech k vozidlu uvedeny
rozdílně.
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Sériová výbava vozu Volkswagen ID.4 Pro 128 kW, kap. 77 kWh
19" ocelová kola

- pneumatiky 235/55 R19 vpředu, 255/50 R19 vzadu
- s ozdobnými plastovými kryty kol

Adaptivní tempomat ACC
- automatická regulace odstupu od vpředu jedoucího vozu
s omezovačem
- funkce "stop & go"
- prediktivní funkce

Akustický parkovací systém Parkpilot
- zvuková signalizace dopředu i dozadu
- zobrazení situace na displeji infotainmentu

Ambientní osvětlení interiéru
- výběr ze škály 10 barev

App-Connect Wireless
- bezdrátové propojení smartphone s infotaintmentem vozu
(rádio, navigace)

Asistent při odbočování vlevo
- detekce protijedoucích vozidel při odbočování vlevo
- automatické zastavení vozu při hrozící srážce

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

Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy
- s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce

Car2X

Dešťový senzor

Digital Cockpit
- digitální tachometr, počítadlo celkových, denních kilometrů
a otáčkoměr

Digitální radiopřijímač (DAB+)
- rozšíření rádia o příjem digitálního vysílání
- závislý na síle signálu v daném místě

Dobíjecí zásuvka vozu CCS
- pro nabíjení střídavým i stejnosměrným proudem

Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu
- zásuvné

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

eCall
- nouzové volání v případě nehody

Elektronický imobilizér

Front Assist
- s funkcí automatického brzdění
- s rozpoznáním chodců a cyklistů

Hlasové ovládání

ID. Display
- digitální přístrojový štít s barevným displejem o velikosti
5,3“

ID. Light
- inteligentní světelná lišta na přístrojové desce vozu (pod
předním sklem)

ISOFIX
- příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle
spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech

Jednotónový klakson

Keyless Start
- systém bezklíčového startování
- bez alarmu

Lane Assist
- systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

LED světlomety
- dálkové svícení
- LED denní svícení

LED zadní světla
- sdružená obrysová, brzdová, směrová světla

Lišta nade dveřmi v černé barvě

Loketní opěrky pro přední sedadla

Make-up zrcátka ve slunečních clonách
- s osvětlením

Maximální nabíjecí výkon DC 125 kW
(stejnosměrným proudem) Maximální nabíjecí výkon AC 11
kW (střídavým proudem)

Multifunkční volant
- nastavitelný výškově i podélně
- s dotykovým ovládáním
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Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

Nabíjecí kabel (domácí zásuvka)
- pro připojení vozu k domácí zásuvce (230 V, 16 A)

Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice)
- pro připojení vozu k nabíjecí stanici (Mode 3, Type 2
Mennekes)

Navigace Discover Pro
- generace infotainmentu MIB 4
- 10" dotyková obrazovka
- hlasové ovládání
- včetně paketu Streaming & Internet

Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

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

Paket Infotainment
- Navigace Discover Pro  - 10" dotyková obrazovka  -
hlasové ovládání
- Telefonní rozhraní Comfort  - s indukčním nabíjením

Palubní literatura v českém jazyce

Pedály z ušlechtilé oceli
- s vyrytými symboly "Play" a "Pause"

Podélné střešní nosiče černé

Pohon zadních kol

Potahy sedadel v látce
- design "Matrix"

Povinná výbava
- Výstražný trojúhelník
- Lékárnička (dle německé normy)
- Reflexní vesta

Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

Převodovka pro elektrický pohon
- jednostupňová

Reproduktory vpředu a vzadu
- 6+1 reproduktorů

Rozpoznávání dopravních značek
pomocí kamery

Sada nářadí

Sada nářadí a Tire Mobility Set
- včetně kompresoru 12V a lepidla

Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

Stěrač zadního skla
- s intervalovým spínačem

Středová konzola High
- 2 držáky nápojů
- s krytem
- s osvětlením

Systém sledování únavy řidiče

Síť na zavazadla

Telefonní rozhraní Comfort
- s indukčním nabíjením

Tepelné čerpadlo
- vytápění vozu prostřednictvím tepla získávaného z
vnějšího okolí vozu

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

Uvítací světlo
- projekce z vnějších zpětných zrcátek

Variabilní podlaha zavazadl. prostoru

Varování nezapnutých bezpečnostních pásů
- akustické i vizuální
- pro přední i zadní pásy

Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou

Vnější zpětná zrcátka elektricky
nastavitelná, sklopná, vyhřívaná

Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu

Volba profilu jízdy

Vyhřívaná přední sedadla
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Vyhřívané trysky ostřikovačů
čelního skla

Vyhřívané čelní sklo
- bezdrátově

Zadní opěradla dělená, sklopná

Čelní airbagy řidiče a spolujezdce
- s možností deaktivace u spolujezdce
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Volkswagen ID.4 Pro 128 kW, kap. 77 kWh

Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní.
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Aktuální seznam možných energetických štítků pneumatik

02264/7/1336/5/10.01.2023  Strana 7/9



Poskytnutí informací o pneumatikách je splněním informační povinnosti stanovené právními předpisy, která však nedává kupujícím

možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno, určuje výrobce

s ohledem na aktuální dodávku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla.
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Spotřeba paliva a emise CO2
Upozornění / výhrada k hodnotám spotřeby paliva a emisím CO2

Uvedené údaje o spotřebě a emisích byly zjištěny na základě měřících procedur předepsaných právními předpisy, nicméně se v
současné době ověřují v následujícím smyslu:

Vozidla jsou výrobcem homologována dle nového standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) resp.
WLTP2. Vzhledem k realističtějším podmínkám tohoto standardu jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 zjištěné při něm v
mnoha případech vyšší než u dřívějšího standardu NEDC (New European Driving Cycle).

V České republice jsme dle požadavků správních orgánů nicméně stále po přechodnou dobu, povinni uvádět hodnoty dle dřívějšího
standardu NEDC. Hodnoty dle NEDC jsou proto zpětně vypočítány z hodnot dle WLTP.

Vzhledem ke stále probíhající homologaci jednotlivých konfigurací vozidel se nové (přepočtené) hodnoty dle NEDC u vozidla dle
této nabídky mohou nepatrně lišit od hodnot uvedených v dřívějších propagačních materiálech či technickém průkazu dodaného
vozidla. Prodejce, dovozce ani výrobce nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že se v budoucnu nově komunikované
hodnoty (např. v době uzavření smlouvy či registrace vozidla) budou lišit.

Dále je třeba vzít na vědomí, že dodatečná výbava vozu a příslušenství (např. vestavěné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit
relevantní parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamiku a ve spojitosti s povětrnostními a dopravními podmínkami
a individuálním stylem jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva, spotřebu elektrické energie a emise CO2 jakož i výkonnostní ukazatele
vozidla.
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