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100 % SUV
100 % elektrisch
De nieuwe ID.4 is een volgende belangrijke stap in onze reis naar
duurzame elektromobiliteit voor iedereen. Steeds nadrukkelijker
is efficiënt en milieubewust autorijden de nieuwe norm aan het
worden en de ID.4 is in die context beslist geen compromis.
Integendeel. Deze auto combineert het beste van twee werelden:
de kracht van een SUV en het rijplezier van elektrische mobiliteit
met alle voordelen die daarmee verbonden zijn.
Perfecte prestaties zonder slecht geweten.

De ID.4 - Intro

3

Futuristisch design
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01 Of het nu gaat om fiets, kajak of snowboard, met de dakdragers van de standaarduitvoering
en de optionele trekhaak zijn er altijd voldoende opties voor extra bagage.

Met zijn elegant designconcept en markante lichtlijnen presenteert
de ID.4 zich meteen als een zelfbewuste elektrische auto.
Het aerodynamische ontwerp straalt niet alleen kracht uit, het is
ook functioneel in termen van extra actieradius. En met de innovatieve
optionele LED matrix-koplampen heeft de ID.4 een compleet eigen
persoonlijkheid. Een bijkomend voordeel van het volledig elektrische
platform is de extra lange wielbasis met korte overhangen. Zo is de
ID.4 van binnen weldadig ruim en van buiten prettig compact.
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Meer ruimte
Zodra je instapt, valt direct een extra voordeel op van het unieke ID.4
elektrische mobiliteitsplatform. De niet eerder vertoonde ruimtelijkheid
die erdoor mogelijk wordt gemaakt, de interieurarchitectuur die een
volledig nieuw lounge-gevoel geeft met ook op de achterbank
opmerkelijk veel beenruimte. Een ruimtelijkheid die nog eens wordt
versterkt door het grote glazen panoramadak (optioneel) en de zeer
comfortabele stoelen. Waarbij een extra accent van comfort wordt
toegevoegd door het centrale touch-display en het multifunctionele
stuurwiel.
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01 Nieuwe perspectieven: op alle plaatsen een
vrije blik naar boven dankzij het grote glazen
panoramadak over bijna het totale dakoppervlak.
Ook de comfortabele beenruimte draagt bij aan
het lounge-gevoel van het interieur. Genieten
van elke rit.

02 Alle ruimte voor een actief bestaan. In de royale
kofferbak met verstelbare laadvloer is plaats in
overvloed. En met 'Easy Open' is een kleine
voetbeweging onder de bumper genoeg om
de elektrische achterklep te openen.
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Simpelweg intelligent
De ID.4 biedt niet alleen veel vermogen, hij is ook intelligent. Hij signaleert het bijvoorbeeld als je de
auto nadert en laat dan, bij wijze van begroeting, zijn koplampen even oplichten. Met Hello.ID word je in
de cockpit al opgewacht door een intelligent spraakbesturingssysteem waarmee je op een natuurlijke en
intuïtieve manier met de ID.4 kunt 'praten'. Bovendien heb je met deze SUV in het verkeer altijd volledig
overzicht, dus complete controle. Met de We Connect ID. App bestuur je tal van functies in de auto en met
het optionele Augmented Reality Head-up Display wordt informatie direct op de voorruit geprojecteerd.
Op die manier zie je navigatie-aanwijzingen letterlijk op de weg waarop je je bevindt, precies op de plaats
waar je op dat moment langs rijdt of waar je moet afslaan.

01 Langzaamaan begint alles wat bij rijden en
navigeren nodig is, naar de voorruit te verhuizen.
Het nieuwe Augmented Reality Head-up Display
bijvoorbeeld, projecteert navigatie-aanwijzingen
dusdanig op de voorruit dat de bestuurder ze ziet
alsof ze zich op de weg zelf bevinden.
02 Je hebt een hobby waarvoor je speciale uitrusting
nodig hebt? Een beroep waarbij je veel moet
vervoeren? Geen enkel probleem met de ID.4.
De trekhaak is berekend op lasten tot 750 kg
(ongeremd) resp. 1.200 kg (GTX) (geremd). En als je
hem even niet nodig hebt, klap je die trekhaak met
een paar simpele handelingen onzichtbaar weg onder
de bumper.
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ID.4 GTX
Maximaal rijden
Het broertje van de zuinige ID.4 is hier, en hij brengt een bak aan sportieve
performance met zich mee. Ontdek de nieuwe ID.4 GTX: sportief als een GTI,
comfortabel als een SUV en duurzaam als een ID. De ID.4 GTX is het nieuwe
topmodel in de ID.4-modellenreeks. Zijn beide elektrische motoren (één voor
de vooras en één voor de achteras) zijn samen goed voor een maximaal vermogen
van 220 kW (299 pk)* en werken als vierwielaandrijfsysteem samen.

* Het maximale vermogen 220 kW: dit maximale vermogen, berekend in overeenstemming met UN GTR.21, kan maximaal 30 seconden
aaneengesloten gebruikt worden. Het in de individuele rijsituatie beschikbare vermogen hangt van verschillende factoren af, zoals de (omgevings-)
temperatuur en laadstatus, conditie en fysieke veroudering van de hoogvoltaccu. De beschikbaarheid van het maximale vermogen vereist dat
de temperatuur van de hoogvoltaccu tussen de 23 °C en 50 °C is en de auto een laadniveau van > 88% heeft. Met name afwijkingen van het
hiervoor genoemde leiden mogelijk tot een vermindering in vermogen. De accutemperatuur kan, tot een bepaalde hoogte, beïnvloed worden
via de functionaliteiten van de airconditioning. Het gewenste laadniveau van de hoogvoltaccu kan ingesteld worden in de auto. Het beschikbare
vermogen kan op elk moment in het vermogen display van de auto worden getoond. Om de bruikbare capaciteit van de hoogvoltaccu zo hoog
mogelijk te houden wordt het laadniveau van 80% aanbevolen voor dagelijks gebruik.
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Individueel karakter
Met keuze uit verschillende velgen geef je jouw ID.4 een persoonlijk accent.

01

02

01 19 inch lichtmetalen velg 'Hamar'
02 20 inch lichtmetalen velg 'Drammen'
03 20 inch lichtmetalen velg 'Ystad'
(standaard op de GTX)
04 21 inch lichtmetalen velg 'Narvik'
05 21 inch lichtmetalen velg 'Narvik' in zwart
03

04

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.
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Persoonlijke afwerking
Kies voor je ID.4 de kleur die bij jou past.
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01
02
03
04
05
06

Scale Silver metallic
Kings Red metallic
Grenadill Black metallic
Blue Dusk metallic (niet leverbaar op de GTX uitvoering)
Moonstone Grey unilak
Gletscher White metallic

01

02
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Alles voor jouw ID.4
Extra voordelige officiële Volkswagen accessoires

Bekijk alle accessoires voor jouw
ID.4 op shop.volkswagen.nl

De accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden.
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Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

01

02

€ 199

04

€ 179

03

€ 29,95

01 Laadkabel. type 2 230V (stopcontact thuisgebruik)
Artikelnummer: 000054412
05

02 Spatbescherming voor. Artikelnummer: 11A075111
Spatbescherming achter. Artikelnummer: 11A075101
03 Zonwering. Perfect passende zonwering voor
de achterportieren en achterruit. Artikelnummer: 11A064365
04 Adapterkabel. USB-C naar Apple Lightning 30cm
Artikelnummer: 000051446AC
05 Elektrische wegklapbare trekhaak. Trekgewicht max. 1.000kg.
Het gebruik van de trekhaak heeft invloed op de actieradius.
Art.nr. PT03 003

€ 259

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.

€ 1.450
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06

07

€ 59

08

€ 129

€ 499

06 Fietsendrager Compact II. Opklapbaar en geschikt voor
twee elektrische fietsen. Artikelnummer: 3C0071105B

09

07 Inleg. Beschem de kofferbak met deze inleg, eenvoudig eruit te halen
en schoon te maken. Artikelnummer: 11A061160A
08 Kofferbakmat. Dubbelzijdig. Artikelnummer: 11A061210
09 Kofferbakschaal. Artikelnummer: 11A061162

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

€ 199

Consumentenadviestarieven zijn inclusief montage en btw en zijn hier weergeven zoals bekend op 1 juli 2022. Prijzen zijn onderhevig aan verandering en acties, bekijk de meest recente prijzen op de webshop.
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10

€ 129

11

€ 159

10 Chromen sierlijst voor op de achterklep.
Art.nr. 11A071360
11 Instapfolie. Bescherm de dorpels met instapfolie (zwart/zilver).
Art.nr. 11A071310 ZMD

12

€ 89,95

Kijk voor de actuele prijzen en
acties op shop.volkswagen.nl

12 Rubberen mattenset. (4-delig, voor en achter)
Art.nr. 11B061500 82V
13 Allesdragers.
Art.nr. 11A071151
14 19 inch winterset Loen (kleur: zilver). Vergroot jouw veiligheid in de winter met deze Volkswagen winterset.
De lichtmetalen velgen zijn voorzien van voor: 235/50 R19 101T, achter: 255/45 R19 107T winterbanden.
Art.nr. PS12 091

€ 2.095

14

13

€ 259
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Opladen
Van A tot Z
Om onbezorgd en snel te kunnen laden, heeft Volkswagen de samenwerking
opgezocht met Shuttel Services voor een compleet aanbod op het gebied van laden
en mobiliteit. Alles regel je eenvoudig bij jouw Volkswagen dealer en deze biedt je:
- Een laadsleutelhanger voor laden bij meer dan 175.000 laadpunten in Europa
- Een slim thuislaadpunt voorzien van loadbalancing*
- Je laadpas upgraden om te gebruiken als OV-chipkaart, parkeerkosten,
voor de taxi en Greenwheels met al je reistransacties op één factuur

Laadsleutelhanger
Kies je voor laden met Shuttel Services, dan ontvang je je eigen laadsleutelhanger.
Hiermee laad je eenvoudig thuis, op het werk en bij publieke laadpalen.
- Toegang tot 175.000 laadpunten in Europa waarvan zo’n 75.000 in Nederland

Inclusief diverse extra’s:

- 100% groene stroom van Europese windmolens

- Gratis 1-op-1 rijtraining met alle informatie over

- Vaste tarieven per kWh

elektrisch rijden
- 10% korting in de Volkswagen webshop
- € 49 cashback op een Volkswagen autoverzekering
*Loadbalancing is de techniek die de laadsnelheid aanpast op het overige verbruik in
huis om overbelasting te voorkomen. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van jouw
stroomaansluiting en kun je op de snelst mogelijke manier laden zonder dat de stroom uitvalt.
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Laadpunten
Heb je thuis een garage, carport of parkeerplaats buiten op de oprit, kies dan voor een thuislaadpunt
van Shuttel Services. Inclusief volledige installatie. Om veilig thuis te kunnen laden levert Shuttel
Services het meest hoogwaardige en veilige slimme thuislaadpunt, goedgekeurd door Volkswagen.
Heb je een eigen bedrijf? Ook daar kunnen we je helpen met een hoogwaardig en betrouwbaar laadpunt.

Laadpunt thuis

Laadpunt op de zaak

- Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A)
- 1 contactpunt of vaste kabel
- Wand- of paalmodel
- Incl. loadbalancing
- Automatische verrekening van de stroom met
leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak

- Eve Double Pro-line 22 kW (3 x 32A)
- 2 contactpunten
- Wandmodel
- Incl. loadbalancing
- Automatische verrekening van de stroom met
leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak
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De ID.4

De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en
gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand
van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Artikelnummer: 1VWBRID422
Uitgave: Juli 2022
Wijzigingen voorbehouden
volkswagen.com

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

Gegarandeerd een Volkswagen
Van een Volkswagen mag je hoge verwachtingen hebben. De ID.4 maakt deze allemaal waar,
het is niet voor niets een Volkswagen. Bij de ID.4 krijg je de kwaliteit die je van een Volkswagen gewend bent. Bij je nieuwe auto zit daarom:

 Een garantie op de accu van maar liefst 8 jaar.

 Een garantie van 2 jaar op de hele auto.

 Tot wel 8 jaar onderhoud.

Bij de ID.4 heb je op de hoogvoltaccu een garantie van
8 jaar (of tot 160.000 gereden kilometers). Hierdoor
hoef je je geen zorgen te maken om de staat van de
accu. Aangeraden is om je onderhoud en reparaties
altijd te laten uitvoeren door een van onze experts.

Op al onze auto’s zit 2 jaar fabrieksgarantie.
Hierbij nemen we de kilometerbeperking niet mee.
Meer informatie? Vraag het je dealer.

De keuze voor een elektrische auto is een bewuste
keuze, omdat je minder onderhoud nodig hebt.
Wanneer je toch onderhoud nodig hebt krijg je
standaard tot wel 8 jaar onderhoud op je auto.
Zo blijft je ID.4 als nieuw voelen.

