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ID.4 | Cenik

* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Vozila imajo Volkswagen 4-letno jamstvo 

4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila in  

podaljšano jamstvo Porshe Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000 km v vrednosti 536,8 EUR (z vključenim DDV)

Neto 
kapaciteta 
baterije Moč Menjalnik Koda

Doseg po 
WLTP Pure

Pure  
Performance Pro

Pro  
Performance Pro 4Motion GTX

kWh kW (KM) km MPC* v € MPC* v € MPC* v € MPC* v € MPC* v € MPC* v €

77 150 (204)
1-stopenjski 
avtomatski

E213MN 522 51.732

77 195 (265)
1-stopenjski 
avtomatski

E213PN 511 54.683

77 220 (299)1
1-stopenjski 
avtomatski

E219TN 480 61.133



ID.4 | Dodatna oprema

Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

ZUNANJOST VOZILA

Paket Design 
– svetlobna letev med žarometoma  
– zatemnjena stekla od B–stebričkov naprej  
– IQ.Light LED matrični žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, 
pozdravna funkcija  
– sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist 
– 3D zadnje LED luči z dinamičnimi smerniki

PA2 ○ ○ ○ ○ 2.134

Paket Design 
 – zatemnjena stekla od B-stebrička dalje

●

Paket Design Plus 
- paket Design 
+ panoramsko strešno okno 
+ večslojno varnostno steklo za stranski sprednji stekli

PA5 ○ ○ ○ ○ 3.031

…, za GTX ○ 1.266
Zunanji paket Style Silver  
– okrasna strešna letev in strešna stebrička zadaj v srebrni barvi 
– stranski pragovi in reže za zajem zraka v Grey Tech Metallic 
– dvobarvni pokrovi koles 
(ni na voljo v kombinaciji z luskasto srebrno barvo)

WM1 ○ ○ ○ ○ 718

IZGLED
Univerzalna barva laka: adularno siva ○ ○ ○ ○ ○ b
Kovinska barva laka ○ ○ ○ ○ 683
…, za GTX ○ b
Kovinska barva laka: kraljevo rdeča ○ ○ ○ ○ 853
Kovinska barva laka: kraljevo rdeča v kombinaciji s črno streho ○ 170

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

INFOTAINMENT

Paket Infotainment Plus 
- paket Infotainment 
+ radio navigaicjski sistem Discover Pro Max z 12'' barvnim zaslonom 
+ projicini sistem Head–up–Display 
+ digitalni zvočni paket Plus

RD2 ○ ○ ○ ○ ○ 1.675

NOTRANJOST VOZILA

Paket Komfort 
– klimatska naprava Air Care Climatronic (2 conska)  
– 2 USB vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj  
– brezžično ogrevano vetrobransko steklo  
– sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo  
– ogrevan usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik  
– ogrevanje sprednjih sedežev  
– notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem  
– pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem

PBM ○ ○ ○ ○ 1.336

…, za GTX ●

Paket Komfort Plus 
– paket Komfort  
+ Klimatska naprava Air Care Climatronic z 3-conskim uravnavanjem temperature in dodatno 
upravljalno enoto zadaj 
+ predelna mreža  
+ prtljažna mrežica  
+ variabilno dno prtljažnika

PBN ○ ○ ○ ○ 1.785

…, za GTX ○ 449

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

Notranji paket Style z belim volanom  
– ambientna osvetlitev, 30 barvna 
– ogrevan in usnjen večfunkcijski volan  
– sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v tkanini ArtVelours  
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu  
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko  
– sprednja sedeža nastavljiva po višini

PB0 ○ ○ ○ ○ 1.414

Notranji paket Style Plus z belim volanom  
– ambientna osvetlitev, 30 barvna  
– ogrevan usnjen večfunkcijski volan  
– sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v tkanini ArtVelours  
– obroba radio-navigacijskega sistema v beli barvi  
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu  
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko 
– sprednja sedeža nastavljiva po višini

PBD ○ ○ ○ ○ 1.414

Notranji paket Style Plus s črnim volanom PBE ○ ○ ○ ○ 1.414
Notranji paket Style Plus Florence Brown z belim volanom  
– ambientna osvetlitev, 30 barvna  
– ogrevan usnjen večfunkcijski volan  
– ogrevana sprednja sedeža  
– osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa  
– sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v tkanini ArtVelours  
– obroba radio-navigacijskega sistema v beli barvi  
– ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo  
– pnevmatsko nastavljiva ledvena opora in masažna funkcija za sprednja sedeža 
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu  
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko  
– električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala 
navzdol proti tlom

PBC ○ ○ ○ ○ 2.876

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

Notranji paket Style Plus Florence Brown s črnim volanom PBF ○ ○ ○ ○ 2.876

Notranji paket Style Plus s črnim volanom v platinasto sivi notranjosti 
– ambientna osvetlitev, 30 barvna  
– ogrevan, usnjen večfunkcijski volan  
– ogrevana sprednja sedeža  
– sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v tkanini ArtVelours  
– ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo  
– pnevmatsko nastavljiva ledvena opora in masažna funkcija za sprednja sedeža 
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu  
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko  
– osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa - zunanji ogledali električno nastavljivi, poklopni in 
ogrevani, pomik sovoznikovega ogledala proti tlom pri vzvratni vožnji

PBQ ○ ○ ○ ○ 2.876

Notranji paket Top Sport Plus s črnim volanom v platinasto sivi notranjosti  
– ambientna osvetlitev, 30 barvna 
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko  
– električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala 
navzdol proti tlom  
– ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva z masažno funkcijo in pnevmatsko nastavljivo 
ledveno oporo  
– integrirana vzglavnika pri sprednjih sedežih  
– ogrevan usnjen večfunkcijski volan  
– ogrevana sprednja sedeža  
– osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa  
– sredinski deli sedežev v tkanini ArtVelours  
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu

PBS ○ ○ ○ ○ 3.980

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

Notranji paket Top Sport Plus s črnim volanom 
– ambientna osvetlitev, 30 barvna 
– asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in 
sredinskim naslonom za roko  
– električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala 
navzdol proti tlom  
– ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva z masažno funkcijo in pnevmatsko nastavljivo 
ledveno oporo  
– integrirana vzglavnika pri sprednjih sedežih  
– ogrevan usnjen večfunkcijski volan  
– ogrevana sprednja sedeža  
– osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa  
– sredinski deli sedežev v tkanini ArtVelours  
– stopalki za plin in zavoro v "Play/Pause" dizajnu

PBJ ○ ○ ○ ○ 3.980

Notranji paket Top Sport Plus 
– električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala 
navzdol proti tlom                                   
– ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo        
– integrirana vzglavnika pri sprednjih sedežih                                
– pnevmatsko nastavljiva ledvena opora in masažna funkcija za sprednja sedeža 
– sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v mikrotkanini ArtVelours                            

○ 3.211

Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj 0TD ○ ○ ○ ○ ○ 123

ASISTENČNI SISTEMI

Paket Asistence  
– alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila  
– kamera za vzvratno vožnjo Rear View  
– osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami  
– parkirana asistenca Park Assist Plus s Park Distance Control  
– proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemon Front Assist  
– sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom

WD1 ○ ○ ○ ○ ○ 1.451

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

Paket Asistence Plus 
– paket Asistence  
+ asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist in asistenca za 
zaustavitev v sili Emergency Assist  
+ asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist  
+ Easy Open & Close, avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem in električno zapiranje 
prtljažnika  
+ prikaz okolice Area View 
+ spominska funkcija za Park Assist Plus 
+ usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

WD3 ○ ○ ○ ○ ○ 3.319

…, za GTX ○ 3.206

ŠPORTNI PAKETI
Športni paket  
– progresivno krmiljenje  
– športno podvozje

PSG ○ ○ ○ ○ ○ 392

Športni paket Plus 
+ progresivno krmiljenje 
+ športno podvozje 
+ dinamično uravnavanje podvozja DCC z izbiro voznega profila

PSF ○ ○ ○ ○ ○ 1.293

KOMFORTNA IN FUNKCIJSKA OPREMA
toplotna črpalka za optimalni doseg vozila WPU ○ ○ ○ ○ ○ 1.131
povečana moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) iz 50kW na 110kW LH2 ○ ○ 729
vlečna kljuka z električnim izvelkom 1M6 ○ ○ ○ ○ ○ 989

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Oprema Koda Pure Pure Performance Pro
Pro 

Performance
GTX MPC* €

PLATIŠČA IN PNEVMATIKE

platišča Falun 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 19

PJ1 ○ ○ 736

platišča Hamar, črna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 
– pnevmatike 235/55 R19

PJ7 ○ ○ 1.349

platišča Hamar, temno grafitna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 
– celoletne pnevmatike 235/55 R19

PJB ○ ○ 1.571

platišča Hamar, črna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 
– pnevmatike 235/55 R19 spredaj in 255/50 R19 zadaj

PJ8 ○ ○ 798

platišča Hamar, temno grafitna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 19 
– celoletne pnevmatike 235/55 R19 spredaj in 255/50 R19 zadaj

PJA ○ ○ 1.021

platišča Drammen, črna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8 J x 20 spredaj in 9 J x 20 zadaj 
– samozatesnilne pnevmatike 235/50 R20 spredaj in 255/45 R20 zadaj

PJ3 ○ ○ 1.349

platišča Narvik, črna s polirano površino 
– 4 aluminijasta platišča 8,5 J x 21 spredaj in 9 J x 21 zadaj 
– samozatesnilne pnevmatike 235/45 R21 spredaj in 255/40 R21 zadaj

PJ4 ○ ○ 1.897

…, za GTX ○ 550

○ = dodatna oprema ● = serijska oprema – = oprema še ni dobavljiva b = brezplačno 
* MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost). MPC so informativne narave. Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani!
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Vrsta motorja Sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM**)
ASM* za prednjo os 
PSM** za zadnjo os

ASM* za prednjo os 
PSM** za zadnjo os

Motor,  
menjalnik,  
elektrika

Največja moč, kW (KM) 109 (149) 125 (170) 150 (204) 195 (265)1 220 (299)1

Navečja 30-minutna moč, kW (KM) 70 (95) 70 (95) 70 (95) 77 (105) 77 (105)
Največji navor, Nm 220 310 310 162/– 162/310
Vrsta menjalnika 1-stopenjski avtomatski menjalnik
Pogon zadaj zadaj zadaj 4-kolesni pogon12 4-kolesni pogon12

Baterija,  
sistem 
polnjenja2,3

Tip baterije litij-ionska
Kapaciteta baterije v kwh (neto) 52 52 77 77 77
Trajanje polnjenja, izmenični tok, 7,2 kW4, 100 % SoC 07:30 07:30 – – –
Trajanje polnjenja, izmenični tok, 11 kW5, 100 % SoC – – 07:30 07:30 07:30
Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 50 kW6, 80 % SoC 00:53 00:53 – – –
Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 100 kW7, 80 % SoC 00:38 00:38 – – –
Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 135 kW8, 80 % SoC – – 0:29 0:36 0:29

Mase9,  
priklopne 
obremenitve10, 
kg

Masa praznega vozila 1.966 1.966 2.150 2.221 2.274
Dov. skupna masa 2.480 2.480 2.540 2.750 2.750
Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj 1.110/1.420 1.110/1.420 1.170/1.540 1.260/1.540 1.260/1.540
Dovoljena masa prikolice10

- z zavorami pri 12 % vzponu 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200
- brez zavor 750 750 750 750 750
Dov. oporna obremenitev vlečne kljuke/dov. obremenitev strehe 75/75 75/75 75/75 75/75 75/75

Vozne 
zmogljivosti

Največja hitrost, km/h 160 160 160 180 180
Pospešek (0–100 km/h), s 10.9 9,0 8.5 6.9 6.2

Doseg Po WLTP, km11 240–340 240–340 389–530 381–511 381–496
Funkcionalni, km 360–520 340–480

* ASM - asihronski motor 
** PSM - sihronski motor 
* Podatki v oklepajih veljajo za vozila z avtomatskim menjalnikom. 
1) Največja električna moč 220 kW: največja moč, določena v skladu z UN-GTR.21*, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer zunanja temperatura, stanje 
temperature, polnjenja in klimatiziranja ali fizično staranje visokonapetostne baterije. Za razpoložljivost maksimalne moči sta predvsem potrebni temperatura visokonapetostne baterije med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 88 %. Odstopanja, predvsem od 
zgoraj navedenih parametrov, lahko povzročijo zmanjšanje moči ali celo nerazpoložljivost maksimalne moči. Na temperaturo baterije je v določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo klimatiziranja mirujočega vozila, nivo napolnjenosti pa je mogoče med 
drugim nastaviti v vozilu. Trenutno razpoložljiva moč je prikazana na prikazu vozne zmogljivosti. Za optimalno vzdrževanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je priporočljivo, da za vsakodnevno uporabo nastavite 80-odstotno ciljno napolnjenost 
baterije (pred npr. daljšimi vožnjami pa to spremenite na 100 %). * Globalni tehnični predpis Združenih narodov št. 21 o določitvi sistemske moči hibridnih električnih vozil in čistih električnih vozil z več kot enim električnim motorjem za pogon 
2) Polnilna moč je odvisna od vrste uporabljenega omrežnega vtiča, omrežne napetosti v določeni državi in števila razpoložljivih faz električnega omrežja ter strankine hišne električne napeljave. V posameznem primeru je zaradi tega lahko nižja od navedene. 
3) Čas polnjenja baterije se lahko spreminja glede na različne dejavnike, kot so npr. temperatura okolice, uporaba drugih vtičev za določeno državo in uporaba funkcije predhodnega programiranja (npr. daljinskega upravljanja klimatiziranja vozila). 
4) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (7,2 kW) od 0 % do 100 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge). 
5) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0 % do 100 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge). 
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Oprema izvedbe ID.4 Pure in Pure Performance

– 3 vzglavniki zadaj

– 5 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z 
zategovalnikom in nastavljivo višino

– 18'' jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 
235/60 R18

– Ambientna osvetlitev, 10 barvna

– Armaturna plošča v "Platnimu Grey - Soul črni" barvi

– Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi

– Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist

– Avtomatska klimatska naprava Climatronic z aktivnim 
kombiniranim filtrom

– Baterija s kapaciteto 52 kWh

– Brezžični App-Connect za Apple CarPlay in Android Auto

– Car2X (komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico)

– Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo 
izklopa sovoznikove varnostne blazine

– Črne strešne letve

– Električni pomik vseh stekel

– Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali

– Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim 
uravnavanjem

– Elektronska blokada zagona motorja

– Enotonska signalna hupa

– Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni 
kompresor in tesnilno sredstvo

– Generator zvoka (e-sound)

– Izbira voznega profila

– LED sprednji žarometi z avtomatskim vklopom dnevnih luči

– LED zadnje luči

– Moč polnjenja baterije z izmeničnim tokom (AC) do 7,2 kW

– Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 50 kW

– Naslon za roke, spredaj

– Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem

– Odbijača v barvi vozila

– Omrežni polnilni kabel za gospodinjske električne vtičnice in 
javne polnilne postaje

– Osvetlitev okolice vozila

– Osvetljeni kozmetični ogledali

– Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na 
ovire pred in za vozilom

– Pedala v videzu »Play & Pause«

– Prepoznavanje prometnih znakov

– Predpriprava za "We Connect Start"

– Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik

– Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev otroškega sedeža na 
sovoznikovi strani in 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) 
tudi za i-Size

– Radio navigacijski sistem »Discover Pro« z 10'' barvnim 
zaslonom občutljivim na dotik, 6+1 zvočnik, 2 USB režama 
spredaj, glasovnim upravljanjem, naprava za prostoročno 
telefoniranje ter digitalnim radijskim sprejemnikom DAB+

– Senzor za dež

– Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in 
zadnjih sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima 
blazinama in sredinsko varnostno blazino

– Sistem za klic v sili eCall

– Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 
večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal

– Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi

– Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo induktivnega polnjenja

– Tekstilne sedežne prevleke »Matrix«

– Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in 
sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo 
zaviranja v sili z zaznavanjem pešcev in kolesarjev

– Večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na dotik

– Voznikov sedež nastavljiv po višini

– Vtičnica za hitro polnjenje CCS

– Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom

– Zelena termoizolacijska zasteklitev

– Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna 
pasova spredaj in zadaj

6) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (50 kW) od 0 % do 80 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge). 
7) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (100 kW) od 0 % do 80 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge). 
8) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (135 kW) od 0 % do 80 % napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge). 
9) Masa vozila vključno z voznikom (68 kg) in prtljago (7 kg) ter 90 % polnim rezervoarjem. Zaradi dodatne opreme se lahko zveča ali zmanjša masa praznega vozila, s tem pa se ustrezno spremeni možna nosilnost. 
10) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1000 m nadmorske višine in za vsakih nadaljnjih 1000 m je zato potrebno odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + dovoljena skupna masa vlečnega vozila). 
11) Navedene vrednosti porabe in emisij izpušnih plinov so bile izmerjene v skladu z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2018 je postopek WLTP nadomestil nov evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so 
vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene v skladu z WLTP, v številnih primerih višje od vrednosti, ki so izmerjene v skladu z NEVC. Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoristka goriva, temveč nanje vplivajo tudi način vožnje in drugi 
dejavniki, ki niso tehnične narave. Dodatna in dopolnilna oprema (vgradni deli, oblika pnevmatik ipd.) lahko spremenita pomembne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev, prometa in individualnega načina 
vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne lastnosti vozila. Dodatne informacije na spletni strani https://www.volkswagen.si/wltp-1 
12) Štirikolesni pogon: Sestavljen iz dveh elektromotorjev, ki preko 1-stopenjskega menjalnika poganjata zadnja oz. sprednja kolesa. Za razliko od običajnega štirikolesnega pogona ni mehanske povezave med obema osema.

https://www.volkswagen.si/wltp-1
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Oprema izvedbe ID.4 Pro in Pro Performance
(dodatno oz. za razliko od izvedbe ID.4 Pure in Pure Performance)

– 19'' jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 
spredaj 235/55 R19 in zadaj 255/50 R19

– Baterija s kapaciteto 77 kWh

– Moč polnjenja baterije z izmeničnim tokom (AC) do 11 kW

– Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 125 kW

– Zaščita motorja (velja samo za  izvedbo 4MOTION) 

Oprema izvedbe ID.4 GTX
(dodatno oz. za razliko od izvedbe ID.4 Pro in Pro Performance)

– 2 USB vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik 
tipa C na sredinski konzoli zadaj 

– 20'' aluminijasta platišča Ystad v črni barvi s polirano površino, 
8J x 20 spredaj in 9J x 20 zadaj, Airstop pnevmatike 235/50 R20 
spredaj in 255/45 R20 zadaj

– Ambientna osvetlitev, 30 barvna

– Armaturna plošča v "Soul-Črna" barvi z rdečimi šivi

– Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi, 
z odprtino za prevažanje daljših predmetov z držaloma za pijačo 
in naslonjalom za roke

– Brezžično ogrevano vetrobransko steklo 

– Dekorativni elementi v sijoči črni plastiki

– IQ. Light LED matrični žarometi z avtomatskim vklopom 
zasenčenih luči, luči za slabo vreme in pozdravno funkcijo  
in asistenca za avtomatsko upravljanje dolgih luči Dynamic 
Light Assist

– Klimatska naprava Air Care Climatronic (2 conska) 

– Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem 

– Odbijača v športnem dizajnu GTX

– Ogrevan usnjen večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na 
dotik

– Ogrevanje sprednjih sedežev 

– Osvetljena letev med sprednjima žarometoma

– Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem

– Sovoznikov sedež nastavljiv po višini

– Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za 
pijačo 

– Tekstilne sedežne prevleke »GTX«

– Vstopni letve spredaj z napisom GTX

– Zadnje LED luči z dinamičnim smernikom
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Vse mere so v mm. 
Dodatne opombe se nahajajo na zadnji strani! 
13) Vrednost pri praznem vozilo po DIN 70020, glede na izvedbo lahko pride do odstopanj. 
14) Meritev po standardu ISO 3832 s kvadri z dimenzijami 200 x 100 x 50 mm s postavljenim/podrtim naslonjalom zadnje sedežne klopi.

ZUNANJE MERE ID.4 ID.4 4MOTION ID.4 GTX

Dolžina, mm 4.584 4.584 4.584

Širina, mm 1.852 1.852 1.852

Višina, mm 1.631 1.637 1.637

Medosna razdalja, mm10 2.769 2.769 2.769

Kolotek spredaj/zadaj, mm 1.597/1.572 1.597/1.568 1.597/1.568

Obračalni krog, m 10.2 10.6 11.5

NOTRANJE MERE

Efektivni prostor za glavo spredaj (s panoramskim oknom)/zadaj, mm 1.066 (1.066)/979 (976) 1.066 (1.066)/979 (976) 1.066 (1.066)/979 (976)

Širina v višini komolcev, spredaj/zadaj, mm 1.503/1.494 1.503/1.494 1.503/1.494

PRTLJAŽNIK

Dolžina, sedežna klop postavljena/podrta, mm 965/1.734 965/1.734 965/1.734

Širina med kolesnima ohišjema, mm 1.001 1.001 1.001

Prostornina prtljažnika, l14 543–1.575 543–1.575 543–1.575

GARAŽNE MERE

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika od tal, mm13 2.170 2.176 2.176

Širina, vključno z zunanjima ogledaloma, mm 2.108 2.108 2.108



Volkswagen 
storitve

Za našo kakovost jamčimo!
– 2-letna garancija za brezhibno delovanje vozila, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov in garancijskim listom,

– 3-letno jamstvo za lak,

– 12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije,

– 2-letno jamstvo za vse originalne dele in dopolnilno opremo Volkswagen,

– 2-letno jamstvo za vse storitve, opravljene na pooblaščenih servisih Volkswagen,

– 8-letno garancija za baterijo z omejitvijo kilometrov do 160.000,

– v času 2-letne garancije 2x brezplačna vleka do najbližje polnilne postaje v primeru izpraznitve baterije.

Več informacij v zvezi z jamstvom lahko najdete v servisni knjižici in garancijskem listu.

V Sloveniji imate na voljo kar 34 lokacij pooblaščenih serviserjev s široko ponudbo servisnih storitev.

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. 
Kot vozniku vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, inovativen program jamstev in storitev, s katerimi 
boste v vožnji  lahko brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila ali do 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno od 
tega, kaj nastopi prej.

Asistenca Porsche Slovenija - Volkswagen. 
Jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, 24 ur na dan in v vseh evropskih državah. Manjša popravila 
bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaš Volkswagen za vožnjo pripravljen v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam 
bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo 
skrbeli za vaše vozilo Volkswagen. Asistenca Porsche Slovenija – Volkswagen velja za celo življenjsko dobo vašega vozila, saj se 
podaljšuje z vsakim servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu Volkswagen v Sloveniji ter v skladu z Navodili za 
uporabo in Servisno knjižico. 
Brezplačna telefonska številka ASISTENCE Volkswagen: 080 19 18, klic iz tujine: 00386 1 58 25 102.

Finančne storitve.
V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing z ugodnimi pogoji, 
vozilo vam ugodno zavarujemo in poskrbimo tudi za njegovo vzdrževanje. Tako vam prihranimo dragocen čas in številne nepotrebne 
poti. S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in 
vzdrževanja, ki bo prilagojena vašim željam, potrebam in finančnim možnostim. Več informacij lahko dobite na www.porscheleasing.si.

Internet: www.volkswagen.si

http://www.porscheleasing.si
https://www.volkswagen.si/
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Porsche Slovenija d.o.o. 
Tiskano v Sloveniji. 
Pridržujemo si pravico do sprememb. 
Izdaja: 11. 05. 2023 
Internet: www.volkswagen.si

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. 
Vsi podatki ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov 
izhajajo iz ponudbe za nemški trg, zato upoštevajte dodatne opombe v tiskovini. Z morebitnimi odstopanji za 
slovenski trg vas bo z veseljem seznanil vaš pooblaščeni Volkswagnov partner.  
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. 

Vaš partner Volkswagen

https://www.volkswagen.si/
https://www.volkswagen.si/id4
https://www.volkswagen.si/
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