
4584(מ"מ)אורך 

1852(מ"מ)רוחב 

1612(מ"מ)גובה 

2766(מ"מ)בסיס גלגלים ו" ק11זרם חילופין , ו" ק135זרם ישר : הספקי טעינה מירביים

543-1575(ליטר )נפח תא המטען (ס"כ)הספק מירבי 

1066(מ"מ)מרחב ראש קדמי (מ"נ)מומנט מירבי 

2121(ג"ק)משקל עצמי (מ"ק/ש"וט)צריכת חשמל 

(מ"ק)טווח נסיעה 

ראות ותאורה('שנ)ש " קמ0-100, תאוצה

(ש"קמ)מהירות מירבית 

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראות הצד 

בטיחות

מראות צד בצבע הגוף עם קיפול חשמלי וחימום  

תמיכת גב תחתון עם , זכרון וחימום, מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי

ומסעד קדמי מתכוונן, פונקצית עיסוי
ייתכנו שינויים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או 

ח.ל.ט. לרמת הגימור
הרכנת המראה הימנית בנסיעה לאחור

עם כיסים צבועים, Hamar, חישוקי סגסוגת קלהרשת בתא המטען

 235/55R19צמיגים 

התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים(בתוספת תשלום) Style Plusחבילת 

, חיווי חגירה לפנים ומאחור, ISOFIXעיגונים לחגורת בטיחות מאחור 

אפשרות לנטרול כרית אוויר לנוסע מסגרת הגג ותמוכות צד אחוריות בכסף, מסילות גגון

גג בשחור

צמיגים וחישוקיםסכי שמש עם מראות ותאורה

 ESPמערכת בקרת יציבות חיישני חניה לפנים ומאחור

וילון וכרית מרכזית קדמית, צד קדמיות, כריות קדמיותחיישני נפח

בלם יד חשמלי  צבעים לבחירה30-תאורת אווירה ב

גלגלי-זיהוי הולכי רגל ורכב דואיזורית-בקרת אקלים תלת

התראה על עייפות הנהגPlay/Pauseבעיצוב , חלד-דוושות בגימור אל

 זיהוי תמרוריםמצלמת נסיעה לאחור ומערכת סיוע לחניה

'בלוטות, USBזוג , צבעוני'  אינצ10מסך מגע 

אדום-שמשה קדמית מסננת קרינת תתמערכת שמע עם שבעה רמקולים

חלונות צד אחוריים מבודדי חוםקישור אלחוטי של הטלפון הסלולארי 

משטח הטענה לטלפון הסלולארי

כניסה ויציאה חכמות למכונית

Stop+Go, בקרת שיוט אדפטיביתחום פירנצה+שחור, ריפוד מושבים במיקרופליס ועור אקולוגי

 Front Assistבלימת חירום עם משענת יד, משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת

סיוע אקטיבי לשמירה על הנתיבtouchעם כפתורי , גלגל הגה מחומם

 אחורית עם איתות דינאמיLEDתאורת עיצוב וריפוד, נוחות

310

163

8.5

 LEDתאורת חזית 160

אור גבוה אוטומטי

478-524

VW ID.4 Pro Performance Style

מפרט טכני ואבזור

מידות ונפחיםמנוע וביצועים

הנעה אחורית, תיבת הילוכים חשמלית, מנוע חשמלי

ש" קוט77קיבולת הסוללה 

16A, 3מוד , כבל לתחנות טעינה

204

  דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**דרגת זיהום אווירדגם

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 7משולב4.5דגם א'

 *  נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן#_________דרגה 10משולב4.8דגם ב'

 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009דרגה 12משולב5.1דגם ג'

צריכת דלק בליטרים ל100 ק"מ*
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