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Volkswagen ID.4 GTX
Modellår 2022
Kundepriser per 08.11.2021

ID.4 GTX

77 kWh, inntil 299 HK* 4WD

Rekkevidde
inntil km

CO2

478

0

Miljømerking gjeldene fra 01.01.2020
Alle nye Volkswagen personbiler har en Norgesgaranti som gjelder i 5 år/100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.
Rett til endring uten forvarsel forbeholdes. Denne prislisten erstatter prisliste av 21.10.2021
Prisene er veiledende kundepris inklusiv registreringsavgift og vrakpant levert Oslo.
* Maksimal effekt, i henhold til UN-GTR.21, kan oppnås maksimalt i 30 sekunder. Effekten som er tilgjengelig i individuelle kjøresituasjoner,
avhenger av variable faktorer som omgivelsestemperatur, lading / temperatur / status eller fysisk aldring av høyvoltsbatteriet. For at maksimal
effekt skal være tilgjengelig må høyvoltsbatteriet ha en batteritemperatur mellom 23 og 50 ° C og et batterinivå > 88%. Eventuelle avvik fra
parameterne spesifisert ovenfor kan føre til redusert effekt og til og med at maksimal effekt ikke er tilgjengelig. Til en viss grad kan
batteritemperaturen indirekte påvirkes via klimastyring, ladenivået og andre parametere som kan stilles inn i kjøretøyet. Effekten som er
tilgjengelig for øyeblikket, vises på effektmåleren. For å opprettholde høyvoltsbatteriets tilgjengelige kapasitet så langt det er mulig, anbefales
det å sette et lademål på 80% for batteriet for daglig bruk (kan justeres til 100% f.eks. før lange reiser).

Registreringsavgiften er ekskludert vrakpant på kr 2400,-.
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"Style Eksteriør"pakke
- Sorte takrails
- Utvendig dekor på C-søyle og pyntelist over sidevinduer i kontrastfarge «Anthracite»
- Kontrastfarget sort tak

S

0

Komfortpakke
- Midtkonsoll med ambientebelysning, 2 koppholdere og deksel over oppbevaringsrom og utskiftbare innsatser
- Air Care 2 -soners Climatronic
- 2 USB-C uttak i midtkonsoll til lading/data og 2 USB-C uttak i midtkonsoll bak til lading
- Oppvarmet multifunksjonsratt i skinn
- Setevarme i forseter
- Oppvarmet (u/varmetråder) og støydempende frontrute
- Oppvarmede spylerdyser

S

0

Komfortpakke +
Inkluderer innhold fra Komfortpakke og suppleres med:
+ Air Care 3-soners Climatronic med betjeningselementer for baksetepassasjerer
+ Variabelt bagasjeromsgulv
+ Bagasjeromsnett
+ Nettingvegg

O

4 200

Design- og Lyspakke +
- Mørke sideruter og bakrute
- Panoramaglasstak med elektrisk solgardin
- Støydempende sideruter foran

O

14 900

Førerassistentpakke
- Ryggekamera
- Belyste dørhåndtak
- Keyless Access nøkkelfri åpning og låsing og startknapp
- Tyverialarm med innvendig bevegelsessensor
- Proaktivt passasjerbeskyttelsessystem
- Parkeringsassistent

O

13 500

Førerassistentpakke +
Inkluderer innhold fra Førerassistentpakke og suppleres med:
+ Travel Assist kjøreassistent: Lane Assist og Emergency Assist
+ Side Assist blindsoneassistent
+ Area View områdevisning
+ Easy Open/Close sensorstyrt bakluke
+ Parkeringsassistent Plus med minnefunksjon

O

29 500

Infotainmentpakke
- Navigasjonssystem «Discover Pro» med 10” infotainmentskjerm
- Komforttelefon med induksjonslading

S

0

Infotainmentpakke +
Inkluderer innhold fra Infotainmentpakke og suppleres med:
+ AR Head-Up Display med projisering av viktig førerinformasjon i frontruten
+ Discover Max 12'' infotainmentskjerm
+ Volkswagen Soundsystem med subwoofer

O

15 800

Sport
- Progressiv styring
- Sportsunderstell, senket med 15mm

O

3 700

Sport +
- Progressiv styring
- DCC Adaptivt understell med kjøreprofilprogram

O

12 200

GTX interiør
- Designseter i stoff Lurus og kunstskinn (sidevanger, nakkestøtte og armlener). Farge Soul
- Røde kontrastsømmer og GTX perforering i seteryggen
- 6-veis manuell justering av forseter (Høydejusterbare forseter)
- Asymetrisk delt bakseterygg 60/40 med midtarmlene med 2 koppholdere og skiluke
- Dørpaneler og øvre del av instrumentpanel i kunstskinn i mørk blå (X-Blue) med røde kontrastsømmer
- Sort taktrekk

S

0

Interiørpakke Top-Sport +
Inkluderer innhold fra GTX standardinteriør og suppleres med:
- Sportsseter foran med integrerte hodestøtter
- Setetrekk i Artvelour og kunstskinn (sidevanger, bakside og armlener). Farge Soul
- Kontrastsømmer og ID.perforering i seteryggen
- ErgoActiveseter: 12- veis elektriske og 2-veis manuelle komfortseter med regulerbar korsryggstøtte, minnefunksjon,
massasjefunksjon og uttrekkbar lårstøtte
- Elektrisk justerbare, oppvarmede og innklappbare utvendige sidespeil med minnefunksjon, senkefunksjon på passasjerside

O

28 500

O
O
O

9 300
2 900
1 200

O

5 800

O

1 800

EKSTRAUTSTYR
LAKK
Moonstone Grey
Metallic
Kings Red Metallic Exclusive

PAKKEOVERSIKT

INTERIØR

EKSTRAUTSTYR
Svingbart tilhengerfeste
Mørke sideruter bak og bakrute
Stoffmatter

FELGER
21'' Narvik Black diamond-turned med 235/45 R21 dekk foran og 255/40 R21 dekk bak

GARANTI
Utvidet garanti til 5 år eller 150.000km, avhengig av hva som inntreffer først.

Ekstrautstyr kan påvirke tekniske data. Ta kontakt med forhandler eller besøk vår bilkonfigurator på www.volkswagen.no.
Rett til endring uten forvarsel forbeholdes. Denne prislisten erstatter prisliste av 21.10.2021

O = Ekstrautstyr

S = Standardutstyr

- = Ikke tilgjengelig
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19" Lanseringspakke med Volkswagen Loen aluminiumsfelgerl i sølv
- 19" Volkswagen Loen Aluminiumsfelg
- Vinterdekk
- Volkswagen formstøpt bagasjeromsmatte
- Beskyttelsesfolier for dørterskler
- Elektronisk parkeringsur med automatisk ankomsttid
- Rengjøringsklut for touch skjerm
Merknad: Kan ikke kombineres med beskyttelsespakke

O

24 490*

20" Lanseringspakke med Volkswagen Loen aluminiumsfelger i sølv
- 20" Volkswagen Loen Aluminiumsfelg i sølv utførelse
- Vinterdekk
- Volkswagen formstøpt bagasjeromsmatte
- Beskyttelsesfolier for dørterskler
- Elektronisk parkeringsur med automatisk ankomsttid
- Rengjøringsklut for touch skjerm
Merknad: Kan ikke kombineres med beskyttelsespakke

O

27 490*

20" Lanseringspakke med Volkswagen Loen aluminiumsfelger i sort
- 20" Volkswagen Loen Aluminiumsfelg i sort utførelse
- Nokian vinterdekk uten pigg
- Volkswagen formstøpt bagasjeromsmatte
- Beskyttelsesfolier for dørterskler
- Elektronisk parkeringsur med automatisk ankomsttid
- Rengjøringsklut for touch skjerm
Merknad: Kan ikke kombineres med beskyttelsespakke

O

27 490*

Volkswagen beskyttelsespakke
- Volkswagen formstøpt bagasjeromsmatte
- Beskyttelsesfolier for dørterskler
- Elektronisk parkeringsur med automatisk ankomsttid
Merknad: Kan ikke kombineres med lanseringspakke

O

3 190*

Volkswagen skipose for opp til 4 par ski opp til 195cm
- Skipose som sikres godt i bilens midtre setebeltefeste og sørger for sikker transport av ski utstyr.

O

1 590

Volkswagen premium USB-C kabel 30cm for enheter med Apple lightning kontakt
Volkswagen premium USB-C kabel 30cm for enheter med USB-C kontakt

O
O

299
299

Volkswagen formstøpt bagasjeromsmatte, ikke for biler med variabelt gulv
Volkswagen beskyttelsesfolie for terskel i dører foran og bak
Volkswagen kromlist for bakluke
Volkswagen solskjermingssett for bakdører og bakruter
Volkswagen kjøleboks 25l

O
O
O
O
O

590
1 720*
1 590*
2390*
2 990

BeSafe iZi Go Modular i-Size med i-Size base
BeSafe iZi Modular i-Size med i-Size base
BeSafe iZi Turn i-Size
BeSafe iZi Flex Fix
Volkswagen underlagstrekk for bruk sammen med barnestoler

O
O
O
O
O

5 598
6 598
6 999
3 699
549

Hundebur 4Pets Pro 1 Small, kan kun benyttes sammen med variabelt bagasjeromsgulv
Hundebur 4Pets Pro 2 Medium, kan kun benyttes sammen med variabelt bagasjeromsgulv
Hundebur 4Pets Pro 3 Small,kan kun benyttes sammen med variabelt bagasjeromsgulv
Hundebur 4Pets Pro 3 Medium,kan kun benyttes sammen med variabelt bagasjeromsgulv

O
O
O
O

4 390
4 790
4 890
5 090

VOLKSWAGEN TILBEHØR
PAKKER

INNVENDIG UTSTYR

*Priser på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe.
Rett til endring uten forvarsel forbeholdes.

O = Ekstrautstyr

S = Standardutstyr

- = Ikke tilgjengelig

UTVENDIG UTSTYR

ID.4 GTX

Kundepris

Volkswagen svingbart tilhengerfeste inkl montering (Forventet levering 1.halvår 2022)
Volkswagen sykkelholder for tilhengerfeste - For 2 sykler sammenleggbar m/tiltfunksjon
Volkswagen sykkelholder for tilhengerfeste - For 3 sykler sammenleggbar m/tiltfunksjon
13/7 pin adapter for bruk av utstyr med 7-pin kontakt på transport feste

O
O
O
O

17 500*
6 490
7 690
169

Volkswagen takstativ for ID.4 med takreling
Sykkelholder for takstativ
Kajakkholder for takstativ
Surfebrettholder
Skiholder 6-par ski for takstativ
Skiholder 6-par ski m.uttrekk for takstativ

O
O
O
O
O
O

2 390
1 490
1 490
1 490
1 490
1 990

Packline NX Twin takboks 380l i sort utførelse inkludert Volkswagen takstativ og T-spor fester
Packline NX Twin XL takboks 450l i sort utførelse inkludert Volkswagen takstativ og T-spor fester
Skiguard 830 S takboks 470l i sort utførelse inkludert Volkswagen takstativ
Skiguard 860 S takboks 500l i sort utførelse inkludert Volkswagen takstativ

O
O
O
O

13 750
14 600
16 500
16 500

Volkswagen skvettlapper foran
Volkswagen skvettlapper bak

O
O

1390*
1390*

19" Volkswagen Loen aluminiumsfelg i sølv med 235/55 R 19 og 255/50 R 19 vinterdekk
20" Volkswagen Loen aluminiumsfelg i sølv med 235/50 R 20 og 255/45 R 20 vinterdekk
20" Volkswagen Loen aluminiumsfelg i sort med 235/50 R 20 og 255/45 R 20 vinterdekk

O
O
O

21 900*
24 900*
24 900*

Dekk reperasjonssett uten jekk (Kompressor og tettemiddel)
Dekk reperasjonssett med jekk og hjulvinne (Kompressor, tettemiddel, jekk og hjulvinne)

O
O

3600*
6150*

KOMPLETTE VINTERHJUL

LADESTASJON OG LADEKABLER
Ladestasjon DEFA eRange Uno
- DEFAs enkle hjemmelader er Norges mest solgte og har vunnet omfattende tester utført av NAFs søsterorganisasjoner i
Tyskland og Østerrike.
- Leveres med uttak eller fast Mode 3-kabel, spesifiseres ved bestilling
- Driftssikker, og enkel i bruk
- Kan leveres med MID-godkjent energimeter som gir nøyaktig måling av strømforbruk (pristillegg)
- Tilgjengelig for 230V eller 400V anlegg
- Lade effekt fra 3,7kW til 11kW
- Separat jordfeilbryter og DC-jordfeil overvåker
- Pris inkluderer installasjon grunnpakke

O

Fra

15 950

Ladestasjon DEFA eRange DUO
- Bygget på samme teknologi som eRange UNO, men har to uttak slik at du kan lade to biler samtidig
- Strømmen fordeles automatisk likt mellom de ladende bilene
- Kan leveres med MID-godkjent energimeter som gir nøyaktig måling av strømforbruk (pristillegg)
- Tilgjengelig for 230V eller 400V anlegg
- Lade effekt fra 2x3,7kW til 2x11kW
- Separat jordfeilbryter og DC-jordfeil overvåker
- Pris inkluderer installasjon grunnpakke
- Krever kapasitetsvurdering. 32A 7,4kW betinger godkjennelse fra lokal netteier.

O

Fra

33 750

Ladestasjon DEFA eRange IQ
- Integrert fulldynamisk lastbalansering gir deg maksimal strøm til lading.
- Integrert EU-godkjent energimeter - svært presis måling av forbruk
- Integrert RFID-leser
- Styring via CloudCharge app - full kontroll på mobilen
- Separat jordfeilbryter og DC-jordfeil overvåker
- Pristillegg kr 5000 tilkommer ved montering på 400v anlegg. Dette muligjør effekt opp til 22kW avhengig av anleggets
kapasitet.
- Pris inkluderer installasjon grunnpakke
- Krever kapasitetsvurdering. 32A 7,4kW betinger godkjennelse fra lokal netteier.

O

Fra

19 990

Ladestasjon Easee
- 1stk Easee Home laderobot
- Laderen kan lade på både 1- og 3-fase og støtter lading opp til 22 kW
- Transport tur / retur 50 km
- Type2 uttak
Easee Laderobot er en smart hjemmelader som automatisk tilpasser seg alle elbiler, strømstyrker
og strømnett. Laderoboten er proppet med teknologi og sikkerhetsfunksjoner, men er svært enkel å
bruke. Laderen er tilkoblet Wifi og 4G og kan styres via app.
Velg mellom forskjellige farger for personlig tilpassing til ditt hjem.

O

Fra

15 945

Lastbalansering DEFA HomeCLU
- Monteres i sikringsskapet og følger med på det totale strømforbruktet i det elektriske anlegget
- Fordeler all tilgjengelig kapasitet til lading
- Hjelper deg å lade mer effektivt når det ordinære forbruket er lavt f.eks om natten.
- Du unngår å investere i økt strømtilgang i huset eller reservere mye kapasitet til lading gjennom dedikert kurs

O

Fra

5 900

Ladekabel for offentlig ladestasjon Mode3 1-fas 32A 7,5 meter
Ladekabel for offentlig ladestasjon Mode3 3-fas 16A 7,5 meter
Ladekabel for offentlig ladestasjon Mode3 3-fas 32A 7,5 meter

O
O
O

*Priser på tilbehør gjelder ved kjøp og fakturering sammen med ny bil. Hvis utstyret kjøpes i etterkant vil 25% mva påløpe.
Rett til endring uten forvarsel forbeholdes.

O = Ekstrautstyr

S = Standardutstyr

- = Ikke tilgjengelig

2 890
2 890
3 700
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Volkswagen Lease&Care
Et forutsigbart bilhold - uten overraskelser

For at ditt bilhold skal være så forutsigbart og enkelt som mulig har vi laget noen enkle prisgunstige pakker for deg. Disse inkluderer en kombinasjon av servicetjenester og én måned kostnadsfri
Volkswagen forsikring. Serviceavtaler sikrer deg at arbeidet utføres hos en sertifisert Volkswagen forhandler og garanterer bruk av Volkswagen originaldeler. Alt av servicearbeider blir gjennomført
i henhold til Volkswagens serviceprogram. Du velger selv hvilken lengde og varighet du ønsker for avtalen, her ser du noen eksempler.

Volkswagen Lease&Care - Small
- Serviceavtale
- Én måneds kostnadsfri Volkswagen forsikring

Volkswagen Lease&Care - Medium
- Service- og vedlikeholdsavtale
- Én måneds kostnadsfri Volkswagen forsikring
- Vindusviskere

Volkswagen Lease&Care - Large
- Service- og vedlikeholdsavtale inkl. erstatningsbil
- Én måneds kostnadsfri Volkswagen forsikring
- Vindusviskere
- Erstatningsbil ved service

2 år. Ubegrenset kjørelengde
3 år. Ubegrenset kjørelengde
4 år. Ubegrenset kjørelengde

O
O
O

Totalpris
7 688
7 688
16 125

Månedpris
320
214
336

2 år. Med årlig kjørelengde inntill 15.000 km
3 år. Med årlig kjørelengde inntill 15.000 km
3 år. Med årlig kjørelengde 20.000 km
4 år. Med årlig kjørelengde 20.000 km

O
O
O
O

9 000
9 000
12 000
24 000

375
250
333
500

2 år. Med årlig kjørelengde inntill 15.000 km
3 år. Med årlig kjørelengde inntill 15.000 km
3 år. Med årlig kjørelengde 20.000 km
4 år. Med årlig kjørelengde 20.000 km

O
O
O
O

10 125
10 125
13 500
26 000

422
281
375
542

Fordelen med Volkswagen Lease&Care er at du betaler faste avdrag i avtaleperioden og slipper å tenke på kostnadene når bilen skal på service. I tillegg er du sikret at all service
gjøres i henhold til produsentens spesifikasjoner, samt at alle oppgraderinger og oppdateringer er utført til enhver tid. Siden alle servicer utføres på merkeverksted, har du full
servicehistorikk på bilen, og du kan dermed garantere serviceprogram for fremtidens eiere.
Hva dekes av avtalen

Small

Medium
1

Alle servicer ihht. bilens serviceprogram

Large
1

1

Skifte av pollenfilter

1

1

1

Kontroll av eventuelle lagrede feil i styreenheter

1

1

1

Kontroll av sikkerhetsrelaterte komponenter

1

1

1

-1

1

1

Skifte av bremseskiver og klosser

-1

1

1

Skifte av slitedeler som hjullager, endeledd og bærekuler

-1

1

1

Etterfylling av spylervæske og servoolje mm. ved service

-1

1

1

Periodisk kjøretøykontroll dersom dette er påkrevd i avtaleperioden

-1

1

1

Skifte av viskerblader ved service

-1

1

1

Eventuell skift av lyspærer ved service

-1

1

1

Erstatningsbil ved service

-1

-1

1

Nødvendige reparasjoner for å opprettholde bilens drifts- og trafikksikkerhet

Rett til endring uten forvarsel forbeholdes.

O = Ekstrautstyr

S = Standardutstyr

- = Ikke tilgjengelig

