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Stvorené pre veľké veci
Úplne nový koncept priestoru, ktorý vám ponúka veľa slobody.  

Elektrický výkon, ktorý inšpiruje. A komfort intuitívneho ovládania, vďaka 

ktorému je všetko jednoduché. Nové ID.4: silné ako SUV, ekologické ako ID.

Racionalita v súlade s potešením z jazdy

02 Čisto elektrické ID.4

ID.4 GTX s pohonom všetkých kolies
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e-Technológie
Všade nájdete zdroje pre nabíjanie

S elektrinou sa  
dostanete ďalej

Ráno sa pohodlne dostať do kancelárie, predtým si 

ešte zájsť zašportovať a po práci vyraziť s kompletnou 

výbavou na víkendový výlet - žiadny problém pre 

ID.4¹⁾. Pri ID.4 Pro Performance je k dispozícii batéria 

s čistou energetickou kapacitou 77 kW, rozsahom 

dojazdu 360-520 km¹⁾ a systémovým výkonom 

150 kW s možnosťou upgradu. ID.4 s výbavou Pure 

a Pure Performance disponuje batériou s čistou 

energetickou kapacitou 52 kW.  

Maximálny dojazd (WLTP) dosahuje 345 km (52 kW 

batéria) alebo 522km (77 kW batéria)¹⁾.

Výhodou elektrických vozidiel je, že ich môžete nabíjať takmer všade.  

Doma môžete nabíjať vozidlo striedavým prúdom z bežnej elektrickej 

zásuvky alebo prostredníctvom voliteľnej nabíjacej stanice wallbox.  

Mnoho verejných nabíjacích staníc na čerpacích staniciach a diaľniciach 

ponúka aj rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom. Model s výbavou Pro 

môžete nabíjať s výkonom až 125 kW.

05Čisto elektrické ID.4

1) Rozsah dojazdu približujúci sa skutočnosti pri modeli ID.4 Pure a Pure Performance dosahuje: 230-340 km. 
Rozsah dojazdu približujúci sa skutočnosti pri modeli ID.4 Pro Performance dosahuje: 360-520 km.  
Skutočný dojazd sa v praxi líši v závislosti od štýlu jazdy, rýchlosti, používania komfortných a prídavných 
spotrebičov, vonkajšej teploty, počtu spolujazdcov/zaťaženia a topografie. Ide o orientačnú hodnotu pre 
príslušné vozidlo, ktorá ponúka rozsah dojazdu, ktorý pravdepodobne dosiahne v ročnom priemere 80 % 
našich zákazníkov. Spodná hranica rozsahu zahŕňa aj jazdy na diaľnici pri miernych rýchlostiach a jazdy pri 
nízkych vonkajších teplotách v zime.
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Plnou silou vpred
Odteraz sa každé zastavenie na červenú zmení na nový štart, pri ktorom zažijete 

úplne nové potešenie z jazdy. Pretože elektromotor modelu ID.4 akceleruje 

od začiatku dynamicky a s maximálnym krútiacim momentom. S modelmi 

odvodenými od verzie Pro Performance so systémovým výkonom 125 kW 

akcelerujete z 0 na 100 km/h len za 9 sekúnd. S modelmi odvodenými od verzie 

Pro Performance so systémovým výkonom 150 kW akcelerujete z 0 na 100 km/h 

len za 8,5 sekundy. Žiadne radenie, žiadne prerušenie prenosu hnacej sily - stačí 

len vyraziť a zažiť zrýchlenie, pri ktorom vám naskočí husia koža.

e-Sound
Aký tichý je elektrický automobil, závisí výlučne od neho. Pre vyššiu 

bezpečnosť dopravnej premávky je vaše ID.4 až do rýchlosti 30 km/h 

v interiéri tichšie a zvonka o niečo hlučnejšie. Vďaka tomu ho chodci 

ľahšie zaregistrujú. Futuristická zvuková kompozícia podčiarkuje 

jeho vizionársku identitu a súčasne slúži ako umelo generovaný zvuk 

vozidla, vďaka ktorému sú takmer tiché elektrické pohony akusticky 

rozpoznateľné pre chodcov a cyklistov.

01
01 Voliteľné tepelné čerpadlo zabezpečuje 
v novom, čisto elektrickom ID.4 energeticky 
efektívne vykurovanie interiéru. To znamená, 
že spotrebuje menej energie a nezaťažuje tak 
batériu. 
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Exteriér

Mestské SUV so skvelým dizajnovým 

konceptom a priemerom otáčania malého 

vozidla: Nové ID.4 prezentuje, aký atraktívny 

môže byť elektromobil. S dokonale tvarovanými 

18” alebo voliteľnými 19” až 21” diskami 

z ľahkej zliatiny, strešnými lištami pre ďalšiu 

batožinu, zapustenými kľučkami dverí pre lepšiu 

aerodynamiku, voliteľnými 3D LED zadnými 

svetlami s dynamickými smerovkami a ďalším 

mimoriadnym detailom: voliteľnou svetelnou 

líniou, ktorá prechádza vpredu aj vzadu až 

k novému, prepracovanému logu Volkswagen.

Funkčnosť vo svojej  
najkrajšej podobe

01 Nové ID.4 vás určite spozná. Akonáhle sa k nemu 
priblížite s kľúčom od vozidla a v prípade, že je vozidlo 
vybavené s voliteľným bezkľúčovým a štartovacím 
systémom “Keyless Access”, auto vás pozdraví 
rozsvietením svojich voliteľných IQ.LIGHT - Matrix 
LED svetlometov. Funkcia “Leaving home” a “Coming 
home” vám svetelnou projekciou osvetlí cestu 
k vozidlu alebo k vaším domovým dverám. Keď potom 
vaše ID.4 opäť opustíte, vaše ID.4 sa s vami rozlúči 
svetelným signálom a zvukom.

01

Farebný dizajn:  
Jednoducho jedinečný
Nový model ID.4 vám s voliteľným balíkom Exterior 

Style ponúka možnosť, aby zažiaril aj exteriér, 

napríklad vašou obľúbenou farbou. Špecialitou je, 

že voliteľný metalický lak podľa vášho výberu môžete 

kombinovať s čiernou strechou, strieborným rámom 

strechy a C stĺpikom. Farebný podpis, ktorý sa hrá 

s kontrastom. Rovnako ako samotné ID.4.
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Interiér
Vitajte v Open Space
Interiér nového modelu ID.4 je navrhnutý tak 

inteligentne a veľkoryso, aby mohol vám a vašej 

rodine ponúknuť pôsobivý pocit z veľkého priestoru. 

Všimnete si to už pri nastupovaní: veľa priestoru pre 

nohy, variabilná stredová konzola a pohodlné sedadlá, 

voliteľne s elektrickým nastavením a pamäťovou 

funkciou. K dispozícii máte tiež centrálny dotykový 

displej s uhlopriečkou až 12 palcov (30,5 cm), ako aj 

multifunkčný volant s dotykovým ovládaním a spätnou 

väzbou pomocou vibrácie. Ambientné osvetlenie vo 

vami zvolenej farbe podčiarkuje exkluzívny charakter. 

Spolu s voliteľným panoramatickým strešným oknom 

si užijete pohodovú jazdu.

01

01 Ambientné osvetlenie
Dodajte vášmu ID.4 viac individuality. Vyberte si 
z desiatich sériových farieb (ponuku farieb je na 
želanie možné rozšíriť na 30) a ponorte interiér do 
jemného svetla. Osvetlenie je integrované v palubnej 
doske, priehradke na mobilný telefón a vo dverách. 
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre chladnejšie 
alebo teplé svetlo - máte to vo svojich rukách.

Čisto elektrické ID.410
Zobrazenie na displejoch infotainment systémov vozidla sa môže líšiť od stavu v dobe dodania  
v závislosti od verzie softweru.
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ID.4 GTX
Pohon všetkých kolies

Čisto elektrický výkon

Model ID.4 GTX posúva čisto elektrické potešenie 

z jazdy na novú úroveň vďaka zrýchleniu z 0 na 

60 km/h len za 3,2 s a z 0 na 100 km/h za 6,2 s. 

Žiadne radenie, takmer žiadne spomalenie - 

jednoducho vyraziť na cestu a zažiť čistú radosť 

z jazdy. A s maximálnou rýchlosťou 180 km/h 

nenecháte za sebou len všedný deň.

Dojazd

Ráno sa pohodlne odviezť do kancelárie, predtým si 

ešte ísť zašportovať a po práci vyraziť s kompletnou 

výbavou na víkend - pre ID.4 GTX to nie je žiadny 

problém2). K dispozícii máte batériu s čistou kapacitou 

77 kWh, dojazd v rozsahu 340 - 480 km2) a maximálny 

menovitý výkon 220 kW3).

Vyššie zaťaženie prívesu

Vyžaduje si vaše hobby alebo zamestnanie veľa výbavy? Žiadny 

problém, pretože ID.4 GTX sa na želanie dodáva s elektricky 

sklopným ťažným zariadením. Vďaka pohonu všetkých kolies je 

určený pre zaťaženie do 1 200 kg4). Ak ťažné zariadenie práve 

nepotrebujete, môžete ho jednoducho sklopiť pod nárazník.

Na mnohých trasách: Športový pohon všetkých kolies modelu ID.4 GTX vám 

pomôže dostať sa do cieľa. Výkon motora je podľa potreby rozdelený medzi 

všetky štyri kolesá. Nastavenia aktivované exkluzívnym jazdným režimom 

“Traction”1) sa postarajú o dobrú trakciu a lepšie držanie stopy aj na voľnom 

alebo klzkom povrchu v teréne.

1) Nastavenia jazdného režimu vás podporujú v rámci možností daných systémom.
2) Praktický dojazd pre ID.4 GTX s kapacitou batérie 77 kWh a pohonom všetkých kolies. Skutočný dojazd 
sa v praxi líši v závislosti od štýlu jazdy, rýchlosti, použitia komfortných/doplnkových zariadení, vonkajšej 
teploty, počtu cestujúcich/nákladu a topografie. Orientačne údaje pre príslušné vozidlo ponúka rozsah 
dojazdu, ktorý ročne dosiahne priemerne 80% našich zákazníkov. Spodná hranica dojazdu zahŕňa aj jazdy pri 
miernych rýchlostiach na diaľnici a jazdy v zime pri nízkych teplotách.

3) Elektrický maximálny systémový výkon 220 kW (299 k): maximálny výkon podľa normy UN-GTR.21 (globálny technický predpis EHK OSN o určení výkonu elektrifikovaného vozidla DEVP), ktorý je k dispozícii maximálne na 30 sekúnd. 
Výkon, ktorý je k dispozícii v individuálnych jazdných situáciách závisí od rôznych faktorov, akými sú napríklad vonkajšia teplota, teplota, úroveň nabitia a kondícia vysokonapäťovej batérie, ako aj od fyzikálneho starnutia vysokonapäťovej batérie. Dostupnosť maximálneho 
systémového výkonu si vyžaduje najmä teplotu vysokonapäťovej batérie v rozmedzí od 23 do 50 °C a úroveň nabitia batérie na viac ako 88 %. Odchýlky najmä od uvedených parametrov môžu viesť k zníženiu výkonu alebo až k nedostupnosti maximálneho systémového 
výkonu. Teplota vysokonapäťovej batérie sa dá do istej miery nepriamo ovplyvniť funkciou nezávislej klimatizácie a úroveň nabitia batérie sa dá, popri iných nastaveniach, nastaviť vo vozidle. Výkon, ktorý je aktuálne k dispozícii sa zobrazuje na indikátore výkonu vozidla 
digitálneho prístrojového panela Volkswagen Digital Cockpit. Na dosiahnutie optimálnej využiteľnej kapacity vysokonapäťovej batérie sa odporúča na každodenné jazdenie nastaviť cieľ nabitia batérie na 80 % (ktorý sa dá pre jazdy na dlhé trasy zmeniť na 100 %).
4) Brzdený pri 12% stúpaní.

Progresívne riadenie & športový podvozok

ID.4 GTX prezentuje skrz na skrz športového ducha. Aby ste to aj cítili, 

je vybavený športovým podvozkom s tuhým nastavením pružín, tlmičov 

a stabilizátorov. Optimalizované vlastnosti progresívneho riadenia navyše 

zvyšujú jazdnú dynamiku. Pri športovom štýle jazdy alebo na cestách 

bohatých na zákruty sa postará o priamejšie reakcie a ešte väčšiu zábavu.
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ID.4 GTX ukazuje, aká úchvatná môže byť 

elektromobilita: s futuristickými 20-palcovými 

diskami z ľahkej zliatiny v exkluzívnom dizajne 

GTX, typickou čiernou strechou ID.4, strešnými 

lištami a čiernou vysoko lesklou vzduchovou 

mriežkou. Lišta rámu strechy a C stĺpiky 

sú vytvorené v exkluzívnom antracitovom 

prevedení. Ďalší unikát: elegantný svetelný pás 

medzi svetlometmi a logom Volkswagen. Nápis 

“GTX” vpredu na blatníku a vzadu na priečke 

difúzora v metalickom sivom odtieni Galvano 

prezentuje športového ducha ID.4. Všetko 

v sériovej výbave.

GTX exteriér: 
Extrémne športový

01 Svetlo je nový chróm 
ID.4 GTX nadchne vlastným svetelným podpisom. 
Unikátom je elegantný svetelný pás medzi dizajnovými 
LED Matrix svetlometmi a logom Volkswagen. 
LED Matrix svetlomety vás pozdravia, keď ID.4 GTX 
odomknete alebo sa k nemu priblížite. Vysoko lesklé 
predné nárazníky GTX disponujú vlastným svetelným 
podpisom vo vzduchových clonách. Osvetlené kľučky 
dverí a sériové zadné 3D svetlá s dynamickými 
smerovými svetlami a voliteľnými animáciami posúvajú 
športový dizajn do nového svetla. Svetelný dizajn 
dotvárajú zapustené, sériovo osvetlené kľučky dverí.

02 Farebný dizajn  
ID.4 GTX vám ponúka možnosť, aby zažiaril aj 
exteriér, napríklad vašou obľúbenou farbou. ID.4 GTX 
s voliteľným lakom karosérie v červenom odtieni “Kings 
Red” vyzerá mimoriadne športovo a červené dekoračné 
prešívanie dokonale ladí s výrazným dizajnom 
interiéru. Špecialitou je, že lak podľa vášho výberu 
môžete kombinovať s čiernou strechou a čiernymi 
strešnými lištami, ako aj s C stĺpikom a rámom strechy 
v antracitovom lesklom prevedení, vytvorenom 
exkluzívne pre ID.4 GTX - pre skvelé kontrasty.

02

01

GTX interiér: Farba 
s exkluzívnym kódom
ID.4 GTX kombinuje veľkorysý priestor s mnohými 

športovými detailmi. Červené dekoračné prešívanie 

textilných poťahov sedadiel GTX nájdete aj na 

palubnej doske a čalúnení predných dverí. Nástupné 

lišty vpredu a spona volantu vrátane nápisu GTX 

vizuálne prezentujú váš vstup do novej, športovej 

generácie elektromobility. Viditeľný výkon, ktorý 

signalizuje jedno: štart!

Zobrazenie na displejoch infotainment systémov vozidla sa môže líšiť od stavu v dobe dodania v závislosti od verzie softweru.



Čisto elektrické ID.4Čisto elektrické ID.4 1716

03 Head-up displej s rozšírenou realitou 
V novom ID.4 máte všetko dôležité stále vo vašom 
zornom poli. Voliteľný head-up displej s rozšírenou 
realitou premieta dôležité informácie priamo do vášho 
zorného poľa na čelné sklo. Vďaka rozšírenej realite 
vnímate navigačné symboly na ceste v jazdnom pruhu 
presne tam, kde máte ísť alebo odbočiť. Do cieľa sa 
tak dostanete uvoľnenejšie, bez toho, aby ste museli 
odvrátiť pohľad z cesty.

01 Panoramatické strešné sklo
Vďaka obrovskej sklenenej ploche, ktorá siaha takmer 
cez celú šírku strechy, je voliteľná panoramatická 
sklenená strecha sama o sebe dizajnovým prvkom, 
ktorý priťahuje pozornosť. Ešte krajší je výhľad z vozidla 
na nebo. Tónované sklo sa postará o príjemnú teplotu 
v interiéri. Slnečná roleta, ktorú môžete ovládať 
pohodlne pomocou hlasových pokynov, vás chráni pred 
ostrými slnečnými lúčmi. Alebo stačí povedať:  
“Hi ID, show me the stars” a roleta sa otvorí.

02 Ťažné zariadenie
Vyžaduje si vaše hoby veľa výbavy? Potrebujete prepraviť 
väčší firemný náklad? Žiadny problém pre ID.4: Voliteľné 
ťažné je určené pre pripojenie prívesu s hmotnosťou 
až 750 kg (nebrzdený) alebo 1 000 kg (brzdený), pre 
ID.4 GTX až 1 200 kg (brzdený)1). V prípade, že ťažné 
zariadenie práve nepotrebujete, môžete ho jednoducho 
sklopiť pod nárazník tak, aby ho nebolo vidieť.

04 Keyless Access
Vďaka voliteľnému bezkľúčovému prístupu 
a štartovaciemu systému “Keyless Access” rozpozná 
ID.4 aj kľúč od vozidla vo vašom vrecku a otvorí 
vozidlo hneď, ako sa vaša ruka priblíži ku kľučke dverí. 
A vďaka voliteľnej funkcii “Easy Open & Close” stačí 
malý pohyb nohy pod zadným nárazníkom a dvere 
batožinového priestoru s elektrickým otváraním sa 
hneď otvoria alebo zatvoria. Ako vidíte, s inovatívnymi 
technológiami je všetko ľahšie.

Komfort
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01 | 02 látka Matrix šedá Soul a šedá Platinum / šedá Platinum AX
05 | 06 microfleece ArtVelours šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence a biely volant CP
09 | 10 microfleece ArtVelours šedá Soul / hnedá Florence LA
13 | 14 látka Lurus šedá Soul / modrá x-blue s červeným prešívaním KC

03 | 04 microfleece ArtVelours šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence SD
07 | 08 microfleece ArtVelours šedá Soul / šedá Platinum ZK
11 | 12 microfleece ArtVelours šedá Soul / šedá Platinum QT
15 | 16 microfleece ArtVelours šedá Soul / modrá x-blue s červeným prešívaním PZ

Interiér

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.Zobrazenie na displejoch infotainment systémov vozidla sa môže líšiť od stavu v dobe dodania v závislosti od verzie softweru.

1) Brzdený pri 12% stúpaní.
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01 Šedá Moonstone základný lak C2
02 Biela Glacier metalizovaný lak 2Y 
03 Šedá Mangan metalizovaný lak 5V
04 Modrá Stonewashed metalizovaný lak 5Y

05 Strieborná Scale metalizovaný lak 1T
06 Modrá Dusk metalizovaný lak 2P
07 Červená Kings metalizovaný lak P8
08 Čierna Mythos metalizovaný lak 0E

 
05 19” disk z ľahkej zliatiny „Hamar Dark“ 
06 20” disk z ľahkej zliatiny „Drammen“ 
07 20” disk z ľahkej zliatiny „Ystad“
08 21” disk z ľahkej zliatiny „Narvik“

01 18” oceľové disky
02 18” disk z ľahkej zliatiny „Falun“
03 19” oceľové disky 
04 19” disk z ľahkej zliatiny „Hamar“
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Disky

01

Obrázky na týchto stránkach sú len ilustračné. Tlačiarenské farby nedokážu verne reprodukovať farby poťahov sedadiel a lakov.
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Laky



Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené 
doplnkovou výbavou za príplatok. Všetky údaje zodpovedajú 
stavu informácií v čase zadania do tlače. Všetky údaje o výbave 
a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého 
trhu. O možných odchýlkach špecifických pre danú krajinu vás 
rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
Volkswagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. 
Všetky vozidlá značky Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné 
a za predpokladu splnenia zákonných požiadaviek môžu byť 
bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera 
Volkswagen, na www.volkswagen.sk.

Čisto elektrické 


