Ceník,
technická data a rozměry modelu

ID.4

Ceník
Linie
Pro
GTX

Popisek

Objednací kód

Cena s DPH

ID.4 Pro 128 kW, kap. 77 kWh

E213HN03

1 284 900

ID.4 Pro Performance 150 kW, kap. 77 kWh

E213MN03

1 326 900

ID.4 GTX 220 kW, kap. 77 kWh, 4MOT

E219TN03

1 517 900

Ceny všech modelů jsou v Kč včetně 21% DPH.
Veškeré údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Od data předání do tisku nebo uveřejnění na internetu mohlo dojít k úpravám.
Fotografie mohou zobrazovat i příslušenství nebo zvláštní výbavu, která není součástí dané zvolené specifikace vozidla. Pro aktuální informace o cenách, výbavě, akčních modelech či možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav se
obracejte na naše autorizované prodejce, jejichž seznam naleznete na našich stránkách www.volkswagen.cz.
Volkswagen si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným.
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Sériová výbava
Pro

Pro

Pro

– 19" ocelová kola pneumatiky 235/55 R19 vpředu, 255/50 R19
vzadu s ozdobnými plastovými kryty kol

– Jednotónový klakson
– Keyless Start systém bezklíčového startování bez alarmu

– Povinná výbava Výstražný trojúhelník Lékárnička (dle německé
normy) Reflexní vesta

– Adaptivní tempomat ACC automatická regulace odstupu od
vpředu jedoucího vozu s omezovačem funkce "stop & go"
prediktivní funkce

– Lane Assist systém pro udržování vozu v jízdním pruhu

– Převodovka pro elektrický pohon jednostupňová

– LED světlomety dálkové svícení LED denní svícení

– Reproduktory vpředu a vzadu 6+1 reproduktorů

– Akustický parkovací systém Parkpilot zvuková signalizace
dopředu i dozadu zobrazení situace na displeji infotainmentu

– LED zadní světla sdružená obrysová, brzdová, směrová světla

– Rozpoznávání dopravních značek pomocí kamery

– Lišta nade dveřmi v černé barvě

– Sada nářadí

– Ambientní osvětlení interiéru výběr ze škály 10 barev

– Loketní opěrky pro přední sedadla

– Sada nářadí a Tire Mobility Set včetně kompresoru 12V a lepidla

– App-Connect Wireless bezdrátové propojení smartphone s
infotaintmentem vozu (rádio, navigace)

– Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením

– Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

– Maximální nabíjecí výkon DC 125 kW (stejnosměrným proudem)
Maximální nabíjecí výkon AC 11 kW (střídavým proudem)

– Síť na zavazadla

– Multifunkční volant nastavitelný výškově i podélně s dotykovým
ovládáním

– Středová konzola High 2 držáky nápojů s krytem s osvětlením

– Multifunkční volant v kůži vyhřívaný

– Telefonní rozhraní Comfort s indukčním nabíjením

– Nabíjecí kabel (domácí zásuvka) pro připojení vozu k domácí
zásuvce (230 V, 16 A)

– Tepelné čerpadlo vytápění vozu prostřednictvím tepla
získávaného z vnějšího okolí vozu

– Nabíjecí kabel (nabíjecí stanice) pro připojení vozu k nabíjecí
stanici (Mode 3, Type 2 Mennekes)

– USB-C port 4x 2x plnohodntné USB-C vpředu (vedle řadicí páky a
v odkládacím prostoru středové konzoly) - 2x USB-C pro nabíjení
pro pasažéry vzadu

– Asistent při odbočování vlevo detekce protijedoucích vozidel při
odbočování vlevo automatické zastavení vozu při hrozící srážce
– Automatická klimatizace Climatronic automatická regulace
nastavení teploty oddělené pro řidiče a spolujezdce
klimatizovaná přihrádka spolujezdce senzor kvality vnějšího
vzduchu s automatickým přepnutím na vnitřní cirkulaci 3zónová
– Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy s centrálním airbagem
mezi sedadly řidiče a spolujezdce
– Car2X
– Čelní airbagy řidiče a spolujezdce s možností deaktivace u
spolujezdce

– Navigace Discover Pro generace infotainmentu MIB 4 10"
dotyková obrazovka hlasové ovládání včetně paketu Streaming &
Internet

– Dešťový senzor

– Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu

– Digital Cockpit digitální tachometr, počítadlo celkových, denních
kilometrů a otáčkoměr

– Paket Comfort Plus Automatická 3-zónová klimatizace
Climatronic Variabilní podlaha zavazadlového prostoru Síť
oddělující zavazadlový prostor Síť na zavazadla Středová konzola
High - 2 držáky nápojů (vyjímatelné) - s roletovým krytem s osvětlením USB-C port 4x - 2x plnohodntné USB-C vpředu
(vedle řadicí páky a v odkládacím prostoru středové konzoly)
- 2x USB-C pro nabíjení pro pasažéry vzadu Vyhřívaná přední
sedadla Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým
ovládáním Přední sklo vyhřívané, tepelně izolující, potažené
speciální vrstvou odrážející infračervené paprsky Vyhřívané
trysky ostřikovačů čelního skla

– Digitální radiopřijímač (DAB+) (navíc k analogovému)
– Dobíjecí zásuvka vozu CCS pro nabíjení střídavým i
stejnosměrným proudem
– Dvě opěrky hlavy vpředu, tři vzadu zásuvné
– eCall nouzové volání v případě nehody
– Elektronický imobilizér
– e-Sound umělý zvuk motoru při rychlosti do cca. 25 km/h
– Front Assist s funkcí automatického brzdění s rozpoznáním
chodců a cyklistů
– Hlasové ovládání

– Paket Infotainment Navigace Discover Pro - 10" dotyková
obrazovka - hlasové ovládání Telefonní rozhraní Comfort - s
indukčním nabíjením

– ID. Display digitální přístrojový štít s barevným displejem o
velikosti 5,3“

– Palubní literatura v českém jazyce

– ID. Light inteligentní světelná lišta na přístrojové desce vozu
(pod předním sklem)

– Podélné střešní nosiče černé

– ISOFIX příprava pro upevnění dětské sedačky na sedadle
spolujezdce a na vnějších zadních sedadlech

– Stěrač zadního skla s intervalovým spínačem
– Systém sledování únavy řidiče

– Uvítací světlo projekce z vnějších zpětných zrcátek
– Variabilní podlaha zavazadl. prostoru
– Varování nezapnutých bezpečnostních pásů akustické i vizuální
pro přední i zadní pásy
– Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná, vyhřívaná
– Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu
– Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou
– Volba profilu jízdy
– Vyhřívaná přední sedadla
– Vyhřívané čelní sklo bezdrátově
– Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
– Zadní opěradla dělená, sklopná

– Pedály z ušlechtilé oceli s vyrytými symboly "Play" a "Pause"
– Pohon zadních kol
– Potahy sedadel v látce design "Matrix"
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Sériová výbava
GTX navíc oproti výbavě Pro
– * Upozornění na možnost ztráty výkonu při specifických
teplotách či úrovni nabití baterie. Model Volkswagen ID.4 GTX
disponuje maximálním výkonem 220 kW stanoveným podle
metodiky UN-GTR.21, který lze vyvolat na max. 30 sekund.
Síla dostupná v individuálních jízdních situacích závisí na
několika různých faktorech – např. venkovní teplotě, stavu
aktuálního nabití, teplotě akumulátoru, či stáří vysokonapěťové.
Dostupnost maximálního výkonu vyžaduje zejména teplotu
vysokonapěťové baterie mezi 23 – 50°C a stav úrovně nabití
baterie vyšší než 88%. Odchylky od výše uvedených parametrů
mohou vést až ke snížení či až k úplné ztrátě výkonu. Teplotu
baterie lze do určité míry ovlivnit nepřímo pomocí funkce
klimatizace (předpříprava). Maximální míru nabití lze mimo jiné
nastavit přímo ve vozidle. Aktuálně dostupný stav energie se
zobrazuje přímo na digitálním přístrojovém štítu. Aby se co
nejlépe zachovala využitelná kapacita vysokonapěťové baterie,
doporučuje se nastavit cíl nabíjení na max. 80%, což je ideální
pro každodenní použití (lze kdykoli přenastavit na 100%. např.
před cestami na dlouhé vzdálenosti).
– 20" kola z lehkých slitin Ystad černá 20 x 8J vpředu, 20 x 9J
vzadu Airstop pneumatiky 235/50 R20 vpředu, 255/45 R20
vzadu s bezpečnostními šrouby
– 3D LED zadní světla s animací sdružená obrysová, brzdová,
směrová světla
– Ambientní osvětlení interiéru 30 barev
– Dynamic Light Assist dynamická regulace dálkových světel
(umožňuje trvalé použití dálkových světel bez oslňování vozů v
protisměru)
– LED osvětlení lišty mezi světlomety světetelná lišta od předních
světlometů k logu
– Pohon všech kol
– Potahy sedadel v látce design "GTX"
– Přední sedadla výškově nastavitelná
– Přídavný kryt pod motorem
– Síť oddělující zavazadlový prostor
– Světlomety IQ.Light LED Matrix s automatickou regulací
dálkových světel se světly pro jízdu ve špatném počasí Welcome
Light (interaktivní uvítání)
– Zadní opěradla dělená, sklopná s loketní opěrkou vzadu
vč. držáku na 2 nápoje s průvlakem pro transport dlouhých
předmětů
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

−

58 760

71 100

○

−

58 760

71 100

○

−

14 711

17 800

○

−

28 926

35 000

Cena bez DPH

Designové pakety/Design interiéru
Pak. Style Plus Interiér Brown (bílý v.)

PBC

-

Interiér Florence Brown + bílý volant
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku
Vyhřívaná přední sedadla
Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
Volant v bílém provedení
Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
Rámeček infotainmentu a přístrojového displaye před řidičem v bílé barvě
Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů

Pak. Style Plus Interiér Gray (černý v.)

PBQ

-

Interiér Platinum Gray + černý volant
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku
Vyhřívaná přední sedadla
Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
Volant v černém provedení
Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů

Paket Exterior Style Silver
WM1

- lišta nade dveřmi ve stříbrné barvě
- polep zadního C-sloupku ve stříbrné barvě
- podélné střešní nosníky ve stříbrné barvě

Paket Style Interiér Gray (černý volant)

PBO

- Platinum gray s černým volantem
- Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
- Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Přední sedadla výškově nastavitelná
- Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
- Volant v černém provedení
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

−

○

73 636

89 100

Vnější výbava
Tažné zařízení
1M6

○

○

20 248

24 500

Vnitřní výbava
Textilní koberečky
0TD

○

○

2 562

3 100

○

−

28 926

35 000

○

−

58 760

71 100

Cena bez DPH

Paket Top Sport Plus Interiér X-Blue

PBJ

-

Interiér X-Blue s červeným prošíváním palubní desky a výplní dveří (imitace kůže)
Sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederními opěrkami s masážní funkcí a s manuálně nastavitelnou délkou
podsedáku
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
- Černý volant

- výklopné s el. odjištěním

- vpředu a vzadu

Asistenční systémy a funkčnost/Design exteriéru
Pak. Style Interiér Brown (černý volant)

PBE

- Interiér Florence Brown + černý volant
- Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
- Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Přední sedadla výškově nastavitelná
- Volant v černém provedení
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů

Pak. Style Plus Interiér Brown(černý v.)

PBF

-

Interiér Florence Brown + černý volant
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku
Volant v černém provedení
Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

−

29 835

36 100

−

○

29 835

36 100

−

○

65 785

79 600

Cena bez DPH

Paket Assistance

WD1

-

Zpětná kamera
Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
Podsvícení vnějších klik dveří
Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer

Paket Assistance

WD1

-

Zpětná kamera
Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
Podsvícení vnějších klik dveří
LED osvětlení lišty mezi světlomety
Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer

Paket Assistance Plus

WD3

- Travel Assist - udržuje vůz v jízdním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu) - Traffic Jam Assist
- Emergency Assist
- Side Assist (asistent pro změnu jízdního pruhu, sleduje situaci za vozem a na bocích, světelná výstraha na vnějších zpětných zrcátkách)
- Kamerový systém Area View 360° vč. zpětné kamery
- Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
- Podsvícení vnějších klik dveří
- LED osvětlení lišty mezi světlomety
- Easy Open & Close - otevírání a zavírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem
- Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
- Podsvícení vnějších klik dveří
- Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
- PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

−

68 099

82 400

○

−

68 099

82 400

○

−

29 835

36 100

Cena bez DPH

Paket Assistance Plus

WD3

- Travel Assist - udržuje vůz v jízdním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu) - Traffic Jam Assist
- Emergency Assist
- Side Assist (asistent pro změnu jízdního pruhu, sleduje situaci za vozem a na bocích, světelná výstraha na vnějších zpětných zrcátkách)
- Kamerový systém Area View 360° vč. zpětné kamery
- Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
- Podsvícení vnějších klik dveří
- Easy Open & Close - otevírání a zavírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem
- Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
- Podsvícení vnějších klik dveří
- Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
- PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer

Paket Assistance Plus vks. v kombinaci s paketem IQ.LED Design (Plus)

WD3
UD2

- Travel Assist - udržuje vůz v jízdním pruhu, udržuje nastavenou rychlost a současně přitom bere v úvahu i odstup od vpředu jedoucích vozidel Lane Assist (asistent udržování jízdního pruhu) - Traffic Jam Assist
- Emergency Assist
- Side Assist (asistent pro změnu jízdního pruhu, sleduje situaci za vozem a na bocích, světelná výstraha na vnějších zpětných zrcátkách)
- Kamerový systém Area View 360° vč. zpětné kamery
- Multifunkční volant v kůži, vyhřívaný, s dotykovým ovládáním
- Podsvícení vnějších klik dveří
- Easy Open & Close - otevírání a zavírání zavadlového prostoru pohybem nohy pod zadním nárazníkem
- Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
- Podsvícení vnějších klik dveří
- Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
- PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer

Paket Assistance vks. v kombinaci s paketem IQ.LED Design (Plus)
WD1
UD2

-

Zpětná kamera
Keyless Advanced - bezklíčové odemykání a startování
Podsvícení vnějších klik dveří
Alarm - se SAFELOCK - Back-up-Horn - ostraha interiéru - senzor naklonění vozu
PreCrash vks. Front Assist - proaktivní bezpečnostní systém - v případě elektronického vyhodnocení rizika nehody dojde k automatickému
dovření oken, příp. panoramatického okna, natlakování brzd a přitažení bezpečnostních pásů
- Parkovací asistent Park Assist - pomoc při nalezení vhodného parkovacího místa - převzetí ovládání volantu při parkování do příčných i podélných
mezer
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

−

43 554

52 700

○

−

61 983

75 000

−

○

32 149

38 900

○

−

28 926

35 000

○

−

81 322

98 400

Cena bez DPH

Paket IQ.LED Design
PA2

- IQ. LIGHT LED Matrix světlomety - se speciálním uvítacím scénářem - dynamické ovládání dosahu světlometů - svícení pro jízdu za snížené
viditelnosti - nástupní osvětlení
- 3D-LED zadní světla s animací a dynamickým ukazatelem změny směru jízdy
- Podsvícená lišta mezi předními světlomety
- Zatmavená zadní okna - boční zadní okna - okno pátých dveří - 65% absorpce světla

Paket IQ.LED Design Plus
PA5

PA5

- Panoramatické střešní okno - bez možnosti vysunutí či vyklopení
- IQ. LIGHT LED Matrix světlomety - se speciálním uvítacím scénářem - dynamické ovládání dosahu světlometů - svícení pro jízdu za snížené
viditelnosti - nástupní osvětlení
- 3D-LED zadní světla - s animací a dynamickými ukazateli změny směru jízdy
- Podsvícená lišta mezi předními světlomety
- Zatmavená zadní okna - boční zadní okna - okno pátých dveří - 65% absorpce světla - akusticky izolující přední boční okna

Paket IQ.LED Design Plus
- Panoramatické střešní okno - bez možnosti vysunutí či vyklopení
- Zatmavená zadní okna - boční zadní okna - okno pátých dveří - 65% absorpce světla - akusticky izolující přední boční okna

Paket Style Interiér Brown (bílý volant)

PBD

- Interiér Florence Brown + bílý volant
- Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
- Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Rámeček infotainmentu a přístrojového displaye před řidičem v bílé barvě
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Přední sedadla výškově nastavitelná
- Volant v bílém provedení
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů

Paket Top Sport Plus Interiér Brown

PBJ

-

Interiér Florence Brown + černý volant
Sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku
Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů
- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky
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Příplatková výbava
GTX

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

−

81 322

98 400

○

○

33 471

40 500

○

−

16 281

19 700

○

−

27 521

33 300

21" kola z lehké slitiny Narvik

−

○

11 240

13 600

-

○

−

38 760

46 900

○

○

8 017

9 700

○

○

26 446

32 000

Cena bez DPH

Paket Top Sport Plus Interiér Gray

PBS

-

Interiér Platinum Gray + černý volant
Sportovní sedadla s integrovanou hlavovou opěrkou
Potahy sedadel ArtVelours Microfleece
Přední ergoActive sedadla s elektrickým nastavením, paměťovou funkcí, bederní opěrkou, s masážní funkcí a s nastavitelnou délkou podsedáku
Ambientní osvětlení - osvětlení lišty přístrojové desky, ozdobných lišt výplní dveří, odkládací přihrádky ve všech 4 dveřích a prostoru pro nohy
pasažérů v přední řadě vozu - výběr ze škály 30 barev
- Pedály z ušlechtilé oceli, design "Play and Pause"
- Zadní opěradla asymetricky dělená, sklopná - s loketní opěrkou vzadu vč. držáku na 2 nápoje - s průvlakem pro transport dlouhých předmětů
- Vnější zrcátka elektricky nastavitelná a sklopná, automatické naklonění vnějšího zpětného zrcátka u spolujezdce při zařazení zpátečky

Multimédia a navigace
Paket Infotainment Plus
RD2

-

Head-Up display
Navigace Discover Pro - 12" dotyková obrazovka - hlasové ovládání
Telefonní rozhraní Comfort - s indukčním nabíjením
Soundsystem - 6 reproduktorů - výkon 450W

Kola a podvozky
19" kola z lehké slitiny Hamar
PJ8

-

broušený vzhled/černá
8J x 19
pneumatiky 235/55 R19 vpředu, 255/50 R19 vzadu
bezpečnostní šrouby kol

20" kola z lehké slitiny Drammen
PJ3

PJ4

PSG

PSF

-

broušený vzhled/černá
8J x 20 vpředu, 9J x 20 vzadu
Airstop pneumatiky 235/50 R20 vpředu, 255/45 R20 vzadu
bezpečnostní šrouby kol
broušený vzhled/černá
8,5J x 21 vpředu, 9J x 21 vzadu
Airstop pneumatiky 235/45 R21 vpředu, 255/40 R21 vzadu
bezpečnostní šrouby kol

Paket Sport
- Progresivní řízení
- Sportovní podvozek

Paket Sport Plus
- Progresivní řízení
- Adaptivní regulace podvozku DCC vč. volby profilu jízdy
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Příplatková výbava

- podle toho, která situace nastane dříve

EA8

Prodloužená záruka 5 let/100.000 km
- podle toho, která situace nastane dříve

Design exteriéru/Vnější výbava
PA2 Zatmavená zadní okna - boční zadní okna - okno pátých dveří - 65% absorpce světla

GTX

Prodloužená záruka
Prodloužená záruka 4 roky/80.000 km
EA5

Cena v Kč
vč. 21% DPH

Pro

Obj.
Výbava
kód

○

○

6 694

8 100

○

○

16 446

19 900

−

○

6 281

7 600

Cena bez DPH
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Technická data
Pro
Objednací kód
Pohon

E213HN/E213MN
Zadní pohon

Max. rychlost

160

Komb. spotřeba (Wh/km)

163

Délka

4584

Šířka

1852

Výška

1603/1622

Rozvor

2771

Celková přípustná hmotnost

2660

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.
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Technická data
GTX
Objednací kód
Pohon

E219TN
Pohon všech kol

Max. rychlost

180

Komb. spotřeba (Wh/km)

174

Délka

4582

Šířka

1852

Výška

1619

Rozvor

2769

Celková přípustná hmotnost

2750

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla
závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních
parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ platí v určitém intervalu a mohou se lišit v
závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO₂ a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely
osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Platnost od 02.03.2022
Strana 13 z 14

Velikost zavazadlového prostoru: 543 l
Velikost zavazadlového prostoru se sklopenými zadními
sedadly: 1 575 l
Průměr otáčení: cca 10,2 m

