Täyssähköinen

100 % SUV
100 % sähköinen
ID.4 on jälleen uusi pitkä askel matkalla kohti kaikille sopivaa
kestävän kehityksen sähköautoilua. Taloudellinen ja ympäristötietoinen ajaminen on uusi standardi – ID.4 takaa ettei sinun
tarvitse tehdä kompromisseja. Siinä yhdistävät kahden eri maailman parhaat puolet: kaupunkimaasturin voima ja sähköauton
ajonautinto kaikkine hyötyineen. Suorituskykyä ilman huonoa
omaatuntoa.

Kuvien autoissa voi esiintyä lisävarusteita.

ID.4 – Johdanto
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Tulevaisuuden muotoilua

01 Oli kyseessä sitten lumilauta, kajakki tai polkupyörä,
kattotelineet ja vetokoukku tarjoavat mahdolliseen ottaa
mukaan muutama ylimääräinen matkatavara.

Tyylikkään muotokielensä ansiosta ID.4 antaa heti ensisilmäyksellä kuvan
itsevarmasta sähköautosta. Aerodynaaminen muotoilu on voimakas ja
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lisää samalla toimintamatkaa. Innovatiiviset led-matriisi-ajovalot antavat
ID.4:lle luonnetta. Täyssähköisen rakenteen ansiota on myös erityisen
pitkä akseliväli ja lyhyet ylitykset. Niinpä ID.4 on sisältä tilava ja ulkoa
01

02 Mallille luonteenomaisten kolmiulotteisten
led-takavalojen ja dynaamisten vilkkujen kautta
kulkeva kapea valolista suuntaa katseet kohti
Volkswagenin uutta logoa.

kompakti.

ID.4 – Ulkopuoli
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Enemmän tilaa
Kun astut sisään ID.4:ään, huomaat välittömästi ID.:lle tunnusomaisen
sähköauton alustarakenteen hyödyn. Se mahdollistaa ennennäkemättömän
tila-arkkitehtuurin, joka luo täysin uudenlaista Lounge-tunnelmaa. Tässä
autossa myös toisella istuinrivillä on runsaasti jalkatilaa. Tilan tuntua
korostavat suuri lasinen panoraamakatto ja mukavat istuimet. Lisää
käyttömukavuutta tuovat keskelle sijoitettu kosketusnäyttö, monitoimiohjauspyörä ja ID-älyvalo.
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01 Uusia näkökulmia: suuri lasinen panoraamakatto
tarjoaa kaikille istuma-paikoille upeat näkymät kohti
taivasta, sillä lähes koko katto on lasipintaa. Runsas
jalkatila tuo sisätiloihin Lounge-tunnelmaa ja kutsuu
nauttimaan päivästä.

02 Ole aktiivinen: tilavassa tavaratilassa on irrotettava
välipohja, joten tilaan mahtuu runsaasti tavaraa. Easy
Open -toiminnon ansiosta sähkötoiminen takaluukku
on kätevä avata vain heilauttamalla jalkaa auton alla.
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ID.4 – Sisätilat
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Ehdottoman nerokasta

Yksilöllinen luonne

ID.4 tarjoaa voiman lisäksi myös todellista älykkyyttä. Se tunnistaa esimerkiksi, kun olet lähestymässä

Voit yksilöidä oman ID.4:si erilaisten vanteiden avulla.

autoa ja sytyttää tervehdykseksi ajovalot. Tämän lisäksi voit puheohjauksella säätää mm. ilmastointia.
Tässä katumaasturissa voit nauttia liikenteessä täydellisestä yleiskuvasta: We Connect ID. -sovelluksella1
voit etäkäyttää useita auton toimintoja, minkä lisäksi lisättyä todellisuutta sisältävä Augmented Reality
-tuulilasinäyttö heijastetaan suoraan tuulilasiin. Näin kuljettaja näkee navigointiohjeet ikään kuin ne
olisivat merkittynä suoraan katuun.
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01 Lähes kaikki, mitä tarvitaan ajamiseen ja navigointiin, tuodaan yhä useammin näkyviin tuulilasin näyttöön.
Uusi lisättyä todellisuutta sisältävä Augmented Reality
-tuulilasinäyttö voi esimerkiksi heijastaa navigointiohjeet tuulilasiin siten, että kuljettaja kokee niiden
olevan ikään kuin merkittynä suoraan katuun.
01

02 Tarvitsetko harrastuksissasi runsaasti varusteita?
Onko sinun työssäsi kuljetettava suuriakin tarvikkeita?
Se ei ole mikään ongelma ID.4:ssä: saatavissa on vetokoukku 750 kg:n perävaunulle (jarruton) tai 1 000 kg:n
perävaunulle (jarrullinen). Kun et tarvitse vetokoukkua,
voit taittaa sen pois näkyvistä puskurin alle muutamalla
käden liikkeellä.
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18 tuuman teräsvanne
19 tuuman teräsvanne
19 tuuman kevytmetallivanne Hamar
20 tuuman kevytmetallivanne Drammen
21 tuuman kevytmetallivanne Narvik

1 Katso alaviite 1.

ID.4 – Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja vanteet
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Henkilökohtainen viimeistely

01
02
03
04
05
06

Scale Silver metalliväri 1T
Honey Yellow metalliväri G8
Mangan Grey metalliväri 5V
Blue Dusk metalliväri 2P
Moonstone Grey normaaliväri C2
Glacier White metalliväri 2Y

Valitse omaan ID:4:ään ulkoväri, josta juuri sinä pidät eniten.
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ID.4 – Ulkovärit
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Ainutlaatuisia yksityiskohtia
Varustetasoissa ID.4 1ST ja ID.4 1ST Max on runsaasti upeita varusteita.
ID.4 1ST

ID.4 1ST Max

– vetokoukku

– vetokoukku

– lämpöpumppu

– lämpöpumppu

– navigointijärjestelmä Discover Pro 10"

– navigointijärjestelmä Discover Pro Max 1"

– 20 tuuman kevytmetallivanteet

– 21 tuuman kevytmetallivanteet Narvik

Drammen
– peruutuskamera
– led-ajovalot ja led-takavalot
– mukautuva vakionopeussäädin ACC
– latauslaite (Mode 2) suko-pistokkeella

– ympäristön tarkkailujärjestelmä Area View
sis. peruutuskameran
– led-matriisi-ajovalot ja kolmiulotteiset
led-takavalot
– matka-avustin Travel Assist
– Augmented Reality -tuulilasinäyttö
– panoraamakatto

Myynti käynnistyy erikoismalleilla ID.4 1ST ja ID.4 1ST Max, joissa on erittäin kattava varustelu sekä
näyttävät 1ST-design-elementit. Näin varmistat saavasi yksilöllisen auton houkuttelevaan hintaan
heti ensimmäisten joukossa. Lisää ajonautintoa tarjoaa 1ST-mallien suorituskykypäivitys. Se vie
sinut nopeammin perille kuin perusversio ja kiihtyy sähköisen nopeasti.

01

01 Sähköautojen edut: lataaminen on nopeaa kaikkialla.
Hyödynnä IONITYn edullista We Charge -tariffia.

ID.4 – Varustetasot
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Mukavaa lataamista
We Charge -palvelun avulla sinulla on aina käytössäsi oikeanlainen latausratkaisu
omalle ID.4:lle. Lataat sitten vaikka kotona omalla ID Charger -latauslaitteella tai
euroopanlaajuisesti yli 150 000 latauspisteessä1. Löydät lähimmän latauspisteen
helposti We Connect ID. -sovelluksella2, jolla voit myös kätevästi hallita latausta.

1 Latauspisteet löytyvät ID.4:n navigointijärjestelmästä. Palvelun tarjoaa Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2 Katso takakannen alaviite 1.

ID.4 – Lataaminen
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1 We Connect -palvelujen käyttöä varten asiakas tarvitsee Volkswagenin käyttäjätilin
ja hänen on kirjauduttava We Connect Start -palveluun käyttäjänimellä ja salasanalla.
Lisäksi on tehtävä Volkswagen AG:n kanssa erillinen We Connect Start -sopimus. Asiakkaalla on auton luovutuksen jälkeen 90 päivää aikaa rekisteröidä auto We Connect ID.
-sovelluksessa, jotta hän voi hyödyntää We Connect Start -palveluja mahdollisimman pitkän
maksuttoman ajan verran. We Connect Start -palvelun mobiilien verkkopalvelujen käyttäminen on mahdollista integroidun internetyhteyden kautta. Volkswagen AG vastaa niihin
liittyvistä Euroopan sisällä syntyvistä datakustannuksista verkon alueella. Maksuttoman
We Connect ID. -sovelluksen käyttäminen edellyttää soveltuvalla iOS- tai Android-käyttöjärjestelmällä varustettua älypuhelinta ja dataoption sisältävää SIM-korttia sekä olemassa
olevaa tai erikseen solmittavaa sopimusta matkapuhelinoperaattorin kanssa. Yksittäisten
palvelujen käytettävyys saattaa vaihdella maakohtaisesti. Palvelut ovat käytettävissä
sopimuksen voimassaoloajan mukaan, ja niihin saattaa sopimusaikana tulla sisällöllisiä
muutoksia. Katso lisätietoja osoitteesta https://www.portal.volkswagen-we.com/portal/fi_FI/
ja kysy lisää Volkswagen-jälleenmyyjältä. Lisätietoja matkapuhelimen hintaehdoista saat
matkapuhelinoperaattoriltasi.
Tässä esitteessä kuvatuissa koristekalvoissa saattaa näkyä kulumis- ja vanhenemisjälkiä jo
1–3 vuoden jälkeen, varsinkin jos ne altistuvat kuumalle auringonpaisteelle. Erityisen kuumassa ilmanalassa jälkiä saattaa näkyä ja yhden vuoden jälkeen. Jos koristeteipit ovat pidempään autossa, koristeteipeillä peitettyjen ja peittämättömien alueiden välille voi syntyä
ulkonäöllisiä eroja auton maalipintaan.
Lisätietoja autosta sekä vakio- ja lisävarusteista osoitteesta www.volkswagen.fi. Tässä esitteessä kuvatuissa autoissa voi olla lisähintaan tilattavia lisävarusteita tai varusteita, joita ei
saa Suomeen tuotaviin autoihin. Kaikki esitteen tiedot ovat painatushetken mukaisia. Saat
lisätietoja maakohtaisista poikkeuksista Volkswagen-jälleenmyyjältä. Oikeus muutoksiin
ja virheisiin pidätetään. DSG®, 4MOTION® ja TSI® ovat Volkswagen-konsernin Saksassa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. ®-merkin puuttuminen ei tarkoita, että kyseisiä
käsitteitä saisi käyttää ilman Volkswagen AG:n lupaa.

Ilmoitetut kulutus- ja päästöarvot on määritetty virallisen mittausmenetelmän mukaan.
Alkaen 1.9.2017 tietyt uudet autot tyyppihyväksytään henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille tarkoitetun kansainvälisesti yhtenäistetyn testimenetelmän mukaisesti (World
Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Kyseessä on todenmukainen testimenetelmä polttoaineenkulutuksen ja CO₂-päästöjen mittaamiseen. 1.9.2018 alkaen WLTPmenetelmä korvaa vaiheittain uuden eurooppalaisen ajosyklin (NEDC). Todenmukaisten
testausolosuhteiden ansiosta WLTP-menetelmän mukaisesti mitattu polttoaineenkulutus
ja CO₂-päästöt ovat usein korkeammat kuin NEDC-menetelmän mukaisesti mitatut arvot.
WLTP-normissa lisävarusteet ja tarvikkeet (renkaat jne.) saattavat muuttaa oleellisia parametreja, kuten painoa, vierintävastusta ja aerodynamiikkaa, ja vaikuttaa näin sää- ja liikenneolosuhteiden ja yksilöllisen ajotavan myötä myös polttoaineenkulutukseen, virrankulutukseen ja CO₂-päästöihin. Lisätietoa uusien henkilöautomallien polttoainetaloudesta ja
CO₂-päästöistä osoitteesta https://autovertaamo.traficom.fi/.

