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ID.4 GTX 4MOTION

Rekkevidde 

inntil km CO2 Nox Reg.avgift* Kundepris eks.mva Kundepris inkl. mva**

77 kWh, inntil 299 HK* 4WD 496 0 0 A A 20 800 554 700 562 600

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 01.01.2023

Prisene er veiledende kundepris inklusiv registreringsavgift og vrakpant levert Oslo.

*Registreringsavgiften er ekskludert vrakpant på kr 2400,-.

**Det beregnes 25 % mva av det beløpet på bil og fabrikkmontert ekstrautstyr som overstiger 500.000. Dersom totalbeløpet er under 

500.000, vil beløpet ikke inkludere mva. Det beregnes ikke mva av registreringsavgift. For å se totalsum inkludert eventuell mva benytt vår 

online konfigurator.

* 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).
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LAKK
Moonstone Grey S 0 0

Metallic  S 0 0

Kings Red Metallic Exclusive O 1 800 2 250

PAKKEOVERSIKT

"Style Eksteriør"pakke S 0 0

 - Sorte takrails

 - Utvendig dekor på C-søyle og pyntelist over sidevinduer i kontrastfarge «blank sort»

 - Kontrastfarget sort tak 

Komfortpakke S 0 0

 - 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

Komfortpakke + O 4 600 5 750

Inkluderer innhold fra Komfortpakke og suppleres med:

 + Air Care 3-soners Climatronic med betjeningselementer for baksetepassasjerer

 + Variabelt bagasjeromsgulv

 + Bagasjeromsnett

 + Nettingvegg

Design- og Lyspakke + O 12 800 16 000

 - Panoramaglasstak med elektrisk solgardin

 - Støydempende sideruter foran

Førerassistentpakke O 14 700 18 375

 - Ryggekamera 

 - Belyste dørhåndtak

 - Keyless Access nøkkelfri åpning og låsing og startknapp

 - Tyverialarm med innvendig bevegelsessensor 

 - Proaktivt passasjerbeskyttelsessystem

 - Parkeringsassistent

Førerassistentpakke + O 32 800 41 000

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

* Denne pakken er rammet av restriksjoner og valg av denne pakken vil medføre vesentlig lenger leveringstid.

Infotainmentpakke S 0 0

 - Navigasjonssystem «Discover Pro» med 10” infotainmentskjerm

 - Komforttelefon med induksjonslading

Infotainmentpakke + O 13 900 17 375

Inkluderer innhold fra Infotainmentpakke og suppleres med:

+ AR Head-Up Display med projisering av viktig førerinformasjon i frontruten

+ Discover Max 12'' infotainmentskjerm

+ Volkswagen Soundsystem, 6 høytalere, 12 kanals digital forsterker, subwoofer, 450 W total effekt

* Denne pakken er rammet av restriksjoner og valg av denne pakken vil medføre vesentlig lenger leveringstid.

Sport O 4 000 5 000

 - Progressiv styring

 - Sportsunderstell, senket med 15mm

Sport + O 13 200 16 500

 - Progressiv styring

 - DCC Adaptivt understell med kjøreprofilprogram

INTERIØR
GTX interiør S 0 0

 - 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 Soul 

 - Sort taktrekk

Interiørpakke Top-Sport + O 31 000 38 750

Inkluderer innhold fra GTX standardinteriør og suppleres med:

 - Sportsseter foran med integrerte hodestøtter

 - Setetrekk i Artvelour og kunstskinn (sidevanger, bakside og armlener) i farge Soul

 - Kontrastsømmer og GTX 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    

EKSTRAUTSTYR
Svingbart tilhengerfeste O 10 000 12 500

Stoffmatter O 1 200 1 500

FELGER
21'' Narvik Black diamond-turned med 235/45 R21 dekk foran og 255/40 R21 dekk bak  O 6 400 8 000

21'' Narvik Black med 235/45 R21 dekk foran og 255/40 R21 dekk bak  6 400 8 000

GARANTI
Utvidet garanti til 5 år eller 150.000km, avhengig av hva som inntreffer først. O 2 000 2 500

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 01.01.2023

O = Ekstrautstyr             S = Standardutstyr                - = Ikke tilgjengelig
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