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2  Prijslijst ID.4



4
PAKKETTEN
Kies je pakket

Multimedia Pakket

Multimedia Pakket Plus

Comfort Pakket

Comfort Pakket Plus

Assistance Pakket

Assistance Pakket Plus

Sport Pakket

Sport Pakket Plus

Design Pakket

Design Pakket Plus

5
EXTRA'S
Kies je extra's

Snelladen 110 kW voor Pure

Trekhaak

Warmtepomp

Accessoires

3
INTERIEUR
Kies je interieur

Style Interieur Pakket

Florence Brown / zwart

Florence Brown / Electric White

Platinum Grey / zwart

Style Interieur Pakket Plus

Florence Brown / zwart

Florence Brown / Electric White

Platinum Grey / zwart

Top-Sport Interieur Pakket Plus

Florence Brown / zwart

Platinum Grey / zwart

Dark Blue / zwart

2
EXTERIEUR
Kies je exterieur-kleur, exterieur-pakket 
en/of velg

Kleur

Moonstone Grey unilak

Mangan Grey metallic

Blue Dusk metallic

Gletscher White metallic

Scale Silver metallic

Stonewashed Blue metallic

Kings Red metallic

Exterieur pakket

Exterieur Style

Velgen

18 inch Falun

19 inch Hamar

20 inch Ystad

20 inch Drammen

21 inch Narvik

1
ACCU & MOTOR
Kies je accu en motor

Pure (52 kWh accupakket)

109 kW / 149 pk elektromotor

125 kW / 170 pk elektromotor

Pro (77 kWh accupakket)

150 kW / 204 pk elektromotor

GTX (77 kWh accupakket)

220 kW / 299 pk elektromotor

Jouw ID.4
Maak van de ID.4 jouw ID.4 in 5 stappen

3  Prijslijst ID.4



Pure Pro (extra t.o.v. Pure) GTX (extra t.o.v. Pure)

52 kWh accupakket
Geschikt voor DC snelladen tot 50 kW (snellader)

77 kWh accupakket
Geschikt voor DC snelladen tot 125 kW (snellader)

77 kWh accupakket
Geschikt voor DC snelladen tot 125 kW (snellader)

Keuze uit 109 kW / 149 pk óf 125 kW / 170 pk elektromotor 150 kW / 204 pk elektromotor 220 kW / 299 pk elektromotor (AWD)*

• Velgen 'Falun', 18 inch lichtmetaal • Velgen 'Hamar', 19 inch lichtmetaal • Velgen 'Ystad' 20 inch lichtmetaal

• Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) • Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light')

• Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) • Bumpers in GTX design en dorpels in carrosseriekleur

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) • Dak uitgevoerd in zwart

• Koplampverlichting LED • Daklijst en C-stijl in 'antraciet'

• Airconditioning automatisch (Climatronic), 1-zone • Bekleding, stof 'Lurus' met rode stiknaad

• Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet • Dashboard, luxe afgewerkt in Dark Blue incl. rode stiknaad

• 'App-Connect' draadloze smartphone integratie

• Telefoonvoorbereiding Plus, inclusief draadloos laden

Vanaf € 38.590 Vanaf € 40.090 Vanaf € 52.190

 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

*   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.

Tot

344 km
actieradius

Tot

520 km
actieradius

Tot

482 km
actieradius

Kies je accu & motor
De standaarduitrusting van alle uitvoeringen vind je vanaf pagina 16.

4  Prijslijst ID.4

1 Accu & motor
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52 kWh 344 km 109 kW / 148 pk 1-versnelling Pure € 30.979 0 30.979 37.485 1.105 38.590 0 12%

344 km 125 kW / 170 pk Pure € 32.219 0 32.219 38.985 1.105 40.090 0 12%

77 kWh 520 km 150 kW / 204 pk Pro € 37.368 0 37.368 45.215 1.125 46.340 0 12%

482 km 220 kW / 299 pk (AWD)**** GTX € 42.202 0 42.202 51.065 1.125 52.190 0 12%

*  Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd  
en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

**  Rijklaarmaakkosten á € 930,95 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten, uitleg veiligheidssystemen en  
elektrisch rijden en min. 75% volle batterij. Recyclingbijdrage á € 30 (incl. btw). Beheerbijdrage Li-ion accu € 95 (€ 115 voor 77 kWh Pro vanwege zwaardere accu). Leges á € 49,05 (btw-vrijgesteld).

***  De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage, leges en tot en met 7 jaar onderhoud en APK). 
Aan de consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.

****  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.

Onderhoud en Garantie

De Volkswagen ID.4 wordt standaard geleverd inclusief:
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)
• Tot en met 7 jaar onderhoud en APK
Zie pagina Onderhoud, voetnoten en afmetingen voor meer informatie.

 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.5  Prijslijst ID.4

1 Accu & motor > Consumentenadviesprijzen per 9 juni 2021 (modeljaar 2022)



 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

01 Scale Silver metallic

02 Kings Red metallic

03 Mangan grey metallic

04 Blue Dusk metallic

05 Moonstone Grey unilak

06 Gletscher White metallic

07 Stonewashed Blue metallic

01

04

05

02 03

06

€ 950 € 810€ 810

€ 810Standaard

€ 810

07

€ 810

De metallic lak Scale Silver, Mangan Grey, Gletscher White en Stonewashed Blue heeft geen meerprijs  
op de GTX uitvoering. De meerprijs van Kings Red metallic bedraagt € 150 op de GTX uitvoering.  
De kleur Blue Dusk metallic is niet leverbaar op de GTX uitvoering.

Kies je kleur

6  Prijslijst ID.4

Accu & motor 2 Exterieur > Kleur



Het 'Exterieur Style Pakket' is niet mogelijk op de GTX uitvoering.

Standaard ID.4 ID.4 met Exterieur Style Pakket

Pro, Pro S Standaard €  640

Daklijst en C-Stijl in ‘Silver’

Dak uitgevoerd in zwart

Dakrailing in ‘Silver’ (geanodiseerd)

Strip in voorbumper in ‘Katana Silver’ Diffuser achter in ‘Katana Silver’

Kies je exterieur pakket

7  Prijslijst ID.4

Accu & motor 2 Exterieur > Exterieur pakket



 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

Falun 18 inch lichtmetaal
235/60 R18 banden voor en achter 
en slotbouten

Hamar 19 inch lichtmetaal*
Inclusief Airstop banden  
235/55 R19 voor en achter 
en slotbouten

Ystad 20 inch lichtmetaal
Inclusief Airstop banden  
235/50 R20 vóór, 255/45 R20 achter 
en slotbouten

Drammen 20 inch lichtmetaal
Inclusief Airstop banden  
235/50 R20 vóór, 255/45 R20 achter 
en slotbouten

Narvik 21 inch lichtmetaal
Inclusief Airstop banden  
235/45 R21 vóór, 255/40 R21 achter 
en slotbouten

Pure Standaard €  550 - - -

Pro - Standaard - €  490 €  980

GTX - - Standaard - €  490

*De Pro uitvoering heeft bandenmaat 235/55 R19 vóór en 255/50 R19 achter

Kies je velg

8  Prijslijst ID.4

Accu & motor 2 Exterieur > Velg



 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Standaard Style Interieur Pakket * Style Interieur Pakket Plus * Top-Sport Interieur Pakket Plus **
(extra t.o.v. Style Interieur Pakket) (extra t.o.v. Style Interieur Pakket)

Bekleding, stof 'Matrix' Bekleding, stof 'ArtVelours' Voorstoelen, Ergo-Active, elektrisch 
verstelbaar incl. geheugenfunctie

Top-Sport voorstoelen, in 'ArtVelours', 
verwarmbaar en elektrisch verstelbaar

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar Bestuurders- en passagiersstoel in  
hoogte verstelbaar Voorstoelen, verwarmbaar incl. geheugenfunctie en geïntegreerde 

hoofdsteunen
Achterbank in ongelijke delen  
neerklapbaar

Dashboard, luxe afgewerkt in Florence 
Brown incl. stiknaad

Lendensteunen vóór, elektrisch  
instelbaar met massagefunctie

Lendensteunen vóór, elektrisch  
instelbaar met massagefunctie

Stuurwiel, multifunctioneel
Achterbank in ongelijke delen neerklap-
baar incl. middenarmsteun en doorlaad-
mogelijkheid
Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel 
en met leder bekleed
Pedalen in edelstaal uitgevoerd met 
'play' en 'pause' symbolen
Sfeerverlichting interieur (30 kleuren 
instelbaar)

Pure, Pro Standaard € 1.260 € 2.560 € 3.540
GTX*** - - - € 3.200

*  Het Style Interieur Pakket (Plus) is verkrijgbaar in 3 kleuren: Florence Brown / zwart, Florence Brown / Electric White, Platinum Grey / Zwart 
Let op: bij keuze voor Platinum Grey / zwart vervalt het luxe afgewerkte dashboard in Florence Brown en wordt vervangen door het standaard dashboard in Platinum Grey. Ook de deurinleg en zijkant stoelbekleding is in Platinum Grey i.p.v. Florence Brown uitgevoerd.

** Het Top-Sport Interieuer Pakket Plus is verkrijgbaar in 2 kleuren: Florence Brown / Zwart en Platinum Grey / zwart
 Let op: bij keuze voor Platinum Grey / zwart vervalt het luxe afgewerkte dashboard in Florence Brown en wordt vervangen door het standaard dashboard in Platinum Grey. Ook de deurinleg en zijkant stoelbekleding is in Platinum Grey i.p.v. Florence Brown uitgevoerd.
*** De GTX is alleen verkrijgbaar met het interieur in Dark Blue / zwart

Kies je interieur

9  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur 3 Interieur
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52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Multimedia Pakket RD1 € - - ● ● ●

- Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 25,4 cm touchscreen (10 inch)

- Telefoonvoorbereiding 'Plus', inclusief draadloos laden

Multimedia Pakket Plus (extra t.o.v. Multimedia Pakket) RD5 € 959 1.160 ○ ○ ○

- Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 30,5 cm touchscreen (12 inch)

- Augmented-reality-head-updisplay

Assistance Pakket WD2 € 909 1.100 ○ ○ ○

- Achteruitrijcamera (Rear View)

- Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Acces)

- Diefstalalarm

- Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash)

- Verlichte portiergrepen

Assistance Pakket Plus (extra t.o.v. Assistance Pakket) WD4 € 2.240 2.590 ○ ○

- 360 graden camera (Area View), incl. achteruitrijcamera (Rear View) WD4 € 2.058 2.490 ○

- Travel Assist (file assistent "Traffic Jam Assist" incl. "Emergency Assist")

- Dodehoeksensor (Side Assist)

- Achterklep elektrisch, inclusief 'Easy open & Close'

- Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket (Plus), Top-Sport Interieur Pakket Plus of Comfort Pakket (Plus) WD4 € 2.058 2.490 ○ ○

.. Let op: de GTX is standaard uitgerust met stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

●  standaard ○  optioneel  Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Kies je pakketten

10  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur Interieur 4 Pakketten
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52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Comfort Pakket PBM € 983 1.190 ○ ○

- Airconditioning automatisch (Climatronic), 2-zone PBM € 860 1.040 ○

- Voorruit, geluidisolerend, draadloos verwarmbaar en infrarood reflecterend

- Voorstoelen, verwarmbaar

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

- Middenconsole uitgebreid, met verlicht opbergvak en 2 bekerhouders

- USB-C aansluiting (2x vóór en 2x in middenconsole achter)

- Ruitenspoeiers vóór verwarmd

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket   PBM € 777 940 ○ ○

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket Plus / Top-Sport Interieur Pakket Plus PBM € 570 690 ○ ○ ○

.. Let op: de GTX is standaard uitgerust met stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

Comfort Pakket Plus (extra t.o.v. Comfort Pakket) PBN € 1.314 1.590 ○ ○

- Airconditioning automatisch (Climatronic), 3-zone PBN € 1.190 1.440 ○

- Variabele laadbodem

- Bagagescheidingsnet

- Bagagenet

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket   

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket Plus / Top-Sport Interieur Pakket Plus PBN € 1.107 1.340 ○ ○

.. Let op: de GTX is standaard uitgerust met stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed PBN € 901 1.090 ○ ○ ○

●  standaard ○  optioneel  Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Kies je pakketten

11  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur Interieur 4 Pakketten
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52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Sport Pakket PSG € 289 350 ○ ○ ○

- Sportonderstel

- Progressieve besturing (Progressive Steering)

Sport Pakket Plus (extra t.o.v. Sport Pakket) PSF € 950 1.150 ○ ○ ○

- Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) 

Design Pakket PA2 € 1.570 1.900 ○ ○

- Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light') PA2 € 223 270 ○

- Verbindende LED strip tussen de koplampen

- Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)

- Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten

- Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

.. Let op: koplampverlichting LED Matrix, verbindende LED strip tussen koplampen, 

dynamische grootlichtassistent en zijruiten achter en achteruit getint reeds standaard op GTX

Design Pakket Plus (extra t.o.v. Design Pakket) PA5 € 2.231 2.700 ○ ○

- Panoramadak (panoramisch glazen dak, kan niet open) PA5 € 1.157 1.400 ○

- Zijruiten vóór geluidsisolerend, zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

●  standaard ○  optioneel  Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Kies je pakketten

12  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur Interieur 4 Pakketten
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Meeruitvoeringen

Snelladen 110 kW voor Pure LH2 € 649

- Mogelijkheid tot 110 kW snelladen (DC laden)

- Tip! Bij veelvuldig gebruik van de snellaadfunctie wordt deze optie aanbevolen.

Warmtepomp voor actieradiusoptimalisatie WPU € 1.271

- Een warmtepomp produceert op een efficiëntere manier warmte die gebruikt wordt om het interieur te verwarmen. Hierdoor is in de wintermaanden minder energie

uit de accu benodigd om de auto te verwarmen, wat resulteert in een hogere actieradius dan die van elektrische auto's zonder warmtepomp.

Trekhaak 1M6 € 877

- Elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar

Accessoires

Volkswagen zomersets
Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten

20 inch lichtmetalen zomerset, 'Loen' (zwart) PS12 090 € 2.595

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42)

- Met zomerbanden (Voor: 235/45 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T

.. Prijs i.c.m. 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt)  € 1.895

.. Prijs i.c.m. 19 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.795

.. Prijs i.c.m. 20 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.695

 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. 
Voor de bandenlabels, het stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, 
optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Kies je extra's
Maak jouw ID.4 compleet met onderstaande meeruitvoeringen en accessoires

13  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur Interieur Pakketten 5 Extra's
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Volkswagen wintersets
Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten

19 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zilver) 11AC5N499  8Z8 € 2.095

- 19 inch lichtmetaal (8,5J x 19 ET45) met winterbanden 255/50 R19 

20 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zilver) PS12 088 € 2.495

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42) 

- Met winterbanden  (Voor: 235/50 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T)

20 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zwart) PS12 089 € 2.495

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42) 

- Met winterbanden  (Voor: 235/50 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T)

Vervoer en vrije tijd

Volkswagen trekhaak 11A092160 € 1.295

- Elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar

Volkswagen allesdragers 11A071151 € 239

- Set van twee aluminium allesdragers

Volkswagen bagagebox 340L 000071200AD € 349

- Afmetingen: 190 x 75 x 39 cm

Kleur: hoogglans zwart

Volkswagen fietsendrager 3C0071105B € 499

- Inklapbare Volkswagen Compact II fietsendrager geschikt voor twee fietsen

Volkswagen chromen sierlijst 11A071360 € 119

 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Kies je accessoires

14  Prijslijst ID.4

Accu & motor Exterieur Interieur Pakketten 5 Extra's > Accessoires
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Interieur

Interieur beschermpakket

- Bescherm de ID.4 tijdens natte seizoenen met een 4-delige rubberen mattenset en een kofferbakmat

.. Prijs voor 'all weather' mattenset voor en achter 10B061500  82V € 89

.. Prijs voor bagageruimte mat met rand 10A061161 € 79

USB-C naar Apple lightning laadkabel 000051446AC € 30

- Lengte, 30 cm

Zonweringsset 10A064365 € 239

- Scherp zonlicht en warmte worden buiten gehouden met de zonwering voor de Volkswagen ID.4

Laden

Laadkabel type 2, 230V 000054412 € 199

- De oplaadkabel die geschikt is voor thuisgebruik (stopcontact).

- maximale laadvermogen 2,3 kW

- de kabel is 6 meter lang.

Op jouw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met de Volkswagen dealer gemonteerd worden. 

Kijk in de Volkswagen webshop voor meer accessoires.
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52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Exterieur
Achterlichten LED

Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten

Bumpers in GTX design en dorpels in carrosseriekleur

Dak uitgevoerd in zwart

Daklijst en C-stijl in 'antraciet'

Dakreling in zwart

Koplampverlichting LED

Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light')

Verbindende LED strip tussen de koplampen

Velgen 'Falun', 18 inch lichtmetaal met 235/60 R18 banden inclusief slotbouten

Velgen 'Hamar', 19 inch lichtmetaal met banden 235/55 R19 vóór en 255/50 R19 achter inclusief slotbouten

Velgen 'Ystad', 20 inch lichtmetaal met Airstop banden 235/50 R20 vóór en 255/45 R20 achter inclusief slotbouten

Interieur
Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar

Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

Armsteun voor voorstoelen

Bekleding, stof 'Matrix'

Bekleding, stof 'Lurus' met rode stiknaad

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Bestuurders- en passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Dashboard, standaard

Dashboard, luxe afgewerkt in Dark Blue incl. rode stiknaad

Inleg deurbekleding in kunstleder

Inleg deurbekleding in kunstleder (donkerblauw) incl. rode stiknaad

Middenconsole basis, met 2 bekerhouders

Multimediascherm en centrale bedieningselementen uitgevoerd in zwart

Voetpedalen in aluminium uitgevoerd met 'play' en 'pause' symbolen
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52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Sfeerverlichting interieur (10 kleuren instelbaar)

Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

Stuurwiel, multifunctioneel

Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

Voetmatten textiel voor en achter

Functioneel
Airconditioning automatisch (Climatronic), 1-zone

Binnenspiegel automatisch dimmend

Buitenspiegels elektrisch instel- verwarm- en inklapbaar

Digitale radio-ontvangst (DAB+)

Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)

Elektrische interieurvoorverwarming 6kW

Luidsprekers, aantal 6+1

Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 25,4 cm touchscreen (10 inch)

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

Regensensor

Rijprofielinstelling (Driving Profiles)

Sfeerverlichting exterieur (logoprojectie)

Sleutelloos startsysteem (Keyless Start)

Spraakbediening (Voice Control)

Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk

Telefoonvoorbereiding Plus, inclusief draadloos laden

USB-C aansluiting (2x vóór)

Verkeerstekenherkenning

Voorruit, warmte en geluidisolerend

 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.17  Prijslijst ID.4

Standaarduitrusting



52 kWh 
accu

77 kWh 
accu

77 kWh 
accu

Pure Pro GTX

Veiligheid 1

Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder)

Bandendrukcontrolesysteem

Bandenreparatieset

Car2X technologie (online lokale communicatie tussen auto's en verkeersinfrastructuur)

Claxon, enkeltonig

Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar incl. gordelspanner

E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van hulpdiensten in een noodsituatie

e-Sound geluidsimulator 

Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór en 'center' airbag

ISOFIX-voorbereiding voor het bevestigen van twee kinderzitjes op achterbank, zowel als op passagiersstoel vóór

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

Schijfremmen vóór

Startblokkering, elektronisch

Vermoeidheidsherkenning

Online diensten
'WeConnect Start': abonnement 36 maanden

'App-Connect' draadloze smartphone integratie

Laden
Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System (CCS))

Laadkabel Mode 3 (voor wallbox of publiek laden)

Geschikt voor AC laden tot 7,2 kW (wallbox en publiek laden)

Geschikt voor AC laden tot 11 kW (wallbox en publiek laden)

Geschikt voor DC snelladen tot 50 kW (snellader)

Geschikt voor DC snelladen tot 125 kW (snellader)
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1   De Volkswagen ID.4 krijgt de hoogste NCAP waardering, namelijk 5 sterren. Kijk voor meer informatie op www.euroncap.com. 
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Laadoplossingen van Shuttel Services

Shuttel laadsleutelhanger

Via de Volkswagen dealer regel je een laadsleutelhanger van Shuttel. Met je sleutelhanger start en stop 

je het laden van je elektrische auto; thuis, op het werk, bij een openbaar laadpunt in de stad of een 

snellaadstation langs de snelweg. De laadsleutelhanger is te gebruiken bij zo'n 150.000 laadpalen in Europa. 

Daarnaast profiteer je van vaste tarieven per kWh per type laadlocatie. Voor nog meer zekerheid is er ook het 

laadabonnement: je betaalt een vast bedrag per maand op basis van het aantal kilometers dat je per jaar rijdt. 

Zo heb je nog meer inzicht in je laadkosten.

Betaalt je werkgever de laadkosten van je auto van de zaak? Dan factureert Shuttel ook de kosten voor 

thuisladen aan je werkgever of leasemaatschappij. Ter compensatie van de hogere stroomkosten thuis ten 

gevolge van het laden van je elektrische auto ontvang je maandelijks een vergoeding van Shuttel. Deze 

thuislaadvergoeding bedraagt € 0,23 (0% btw-tarief) per kWh.

Shuttel kaart

Naast de laadsleutelhanger krijg je de Shuttel kaart waarbij je kunt kiezen tussen Shuttel Basis en Shuttel 

Mobiliteit. Met Shuttel Basis krijg je een kaart waarmee je kunt parkeren. Alle kosten voor laden en parkeren 

komen daarmee op één maandelijkse factuur. Bovendien krijg je met de Shuttel kaart bij Volkswagen leuke 

extra's zoals een gratis rijtraining voor elektrisch rijden en 10% korting in de webshop van Volkswagen.

Kies je voor Shuttel Mobiliteit dan kun je de Shuttel kaart ook gebruiken als OV-chipkaart in de trein, tram, bus 

en metro. Ook een OV-fiets, een Greenwheels auto of een taxi regel en betaal je gemakkelijk via Shuttel. Alle 

vervoerskosten betaal je maandelijks achteraf via één verzamelfactuur.

• Vaste tarieven voor laden: geen onduidelijkheden of verrassingen
• 100% groene stroom van Europese windmolens
• Te gebruiken bij zo'n 150.000 laadpunten in Europa (> 60.000 in Nederland)
•  Laden en parkeren op één factuur. Eenvoudig uit te breiden naar openbaar vervoer,  

OV-fiets, taxi en Greenwheels
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Pure Pro GTX

Shuttel Basis kaart met laadsleutelhanger p/mnd € 1,64 1,99 ○ ○ ○

Shuttel Mobiliteit kaart met laadsleutelhanger p/mnd € 4,95 5,99 ○ ○ ○

Standaard laden Startarief Tarief per kWh

Laadtarieven excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

Thuisladen € - - € 0,23 0,28 ○ ○ ○

Publiek laden € 0,50 0,61 € 0,30 0,36 ○ ○ ○

Snelladen (Fastned, Allego) € 0,50 0,61 € 0,55 0,67 ○ ○ ○

Snelladen Ionity € 0,50 0,61 € 0,40 0,48 ○ ○ ○

Laadabonnement

Bundels*

Jaarkilometrage kWh met thuisladen zonder thuisladen

Bundel* Bundel* excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW

10.000 km 1.667 kWh € 35 42 € 44 54 ○ ○ ○

15.000 km 2.500 kWh € 52 63 € 67 81 ○ ○ ○

20.000 km 3.333 kWh € 69 84 € 89 108 ○ ○ ○

25.000 km 4.167 kWh € 87 105 € 111 134 ○ ○ ○

30.000 km 5.000 kWh € 104 126 € 133 161 ○ ○ ○

35.000 km 5.833 kWh € 122 147 € 156 188 ○ ○ ○

40.000 km 6.666 kWh € 139 168 € 178 215 ○ ○ ○

* -  Jaarlijks vindt een verrekening plaats op basis van het aantal meer- of minder kWh dat is verbruikt.  
De berekening wordt gemaakt met het vaste kWh-tarief van het abonnement: € 0,30 (€ 0,25 excl. btw) mét thuisladen en € 0,39 (€ 0,32 excl. btw) zónder thuisladen).

 - De ingeschatte kWh kunnen in Nederland geladen worden. Kosten van buitenlandse transacties worden 1-op-1 doorbelast en worden bovenop het voorschotbedrag in rekening gebracht.
 - Snelladen is gemaximaliseerd op 20%. Indien er meer wordt snel geladen worden deze kosten in rekening gebracht tegen € 0,55 per kWh.
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Laadpunten (accessoire bijlevering via Shuttel Services)
Smart thuislaadpunt 11 kW SML

- Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A) laadpunt, inclusief loadbalancing

- Het laadpunt kan softwarematig naar 22 kW geupgrade worden

.. Prijs i.c.m. laadabonnement €    900 1.089 ○ ○ ○

.. Prijs zonder laadabonnement € 1.050 1.271 ○ ○ ○

.. Data abonnement (verplicht)* p/mnd €   5,95   7,20 ○ ○ ○

.. Onderhoud abonnement (optioneel)** p/mnd €   5,00   6,05 ○ ○ ○

Installatiepakketten voor het thuislaadpunt

- Ready to go - basis installatie €    500    605 ○ ○ ○

- Installatie aan de wand

- Inclusief benodigde werkzaamheden in de meterkast, bekabeling en aansluiten loadbalancing

   op de slimme meter, 1 meter graafwerkzaamheden, 1x muurdoorboring, 

   arbeid en voorbereiding en uitleg en in werking stellen van het laadpunt

.. Standard - 'Ready to go' + bijplaatsen extra groepen in de meterkast €    600     726 ○ ○ ○

.. Renew - 'Standard' + installeren 3-fase aansluiting en slimme meter, herindeling meterkast €    875 1.059 ○ ○ ○

.. Meerprijs graafwerk per meter €      38      46 ○ ○ ○
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Smart zakelijk dubbel laadpunt 22kW SZL

- Eve Double Pro-line 2x 22 kW (3 x 32A) laadpunt

.. Prijs i.c.m. laadabonnement € 2.250 2.723 ○ ○ ○

.. Prijs zonder laadabonnement € 2.400 2.904 ○ ○ ○

.. Data abonnement (verplicht)* p/mnd €   9,95 12,04 ○ ○ ○

.. Onderhoud abonnement (optioneel)** p/mnd € 10,00 12,10 ○ ○ ○

.. Let op: voor een zakelijk laadpunt worden installatiekosten op maat door Shuttel geoffreerd.

*  Data abonnement: de kosten voor het data abonnement t.b.v. het uitlezen van de laadgegevens voor inzicht in het stroomverbruik en het opstellen van de factuur.  
Op deze manier kun je de laadkosten verrekenen met je werkgever, de zaak of gasten die komen laden. Daarnaast ontvang je automatisch updates voor het laadpunt en worden deze geïnstalleerd.

** Onderhoud abonnement: alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor een vast bedrag per maand. Ook de voorrijkosten zijn inbegrepen.
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Pure (52 kWh accu)
109 kW / 149 pk

Pure (52 kWh accu)
125 kW / 170 pk

Pro (77 kWh accu)
150 kW / 204 pk

GTX (77 kWh accu)
220 kW / 299 pk

Motor en transmissie
Motortype (aandrijving) 1 PMS (achterwielen) PMS (achterwielen) PMS (achterwielen) PMS (achterwielen) & ASM (voorwielen)
Max. vermogen, kW (pk) 109 (149) 125 (170) 150 (204) 220 (299) 6

Max. koppel, Nm 220 310 310 460
Emissienorm EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM
Transmissie 1-versnelling 1-versnelling 1-versnelling 1-versnelling

Accu / Laadsysteem
Accutype Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion
Accugewicht, kg 348 348 493 493
Accupositie Tussen de assen Tussen de assen Tussen de assen Tussen de assen
Nominale capactiteit (kWh) 52 52 77 77
Oplaadtijd AC 7,2 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden)1 07:30 07:30 - -
Oplaadtijd AC 11 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden)1 - - 07:30 07:30
Oplaadtijd DC 50 kW 5% - 80% SOC, h (snellader)1 00:53 00:53 - -
Oplaadtijd DC 110 kW 5% - 80% SOC, h (snellader)1 00:36 00:36 - -
Oplaadtijd DC 125 kW 5% - 80% SOC, h (snellader)1 - - 00:38 00:38

Gewichten
Massa rijklaar, kg 2 1.968 1.965 2.120 2.224
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2.480 2.470 2.660 2.750
Laadvermogen, kg 2 434 - 597 434 - 597 451 - 611 445 - 601
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.110 / 1.410 1.110 / 1.410 1.180 / 1.530 1.200 / 750
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 1.000  / 750 1.000  / 750 1.000  / 750 1.200 / 750
   geremd bij 12% helling / ongeremd, kg
Maximale dakbelasting, kg 75 75 75 75
Kogeldruk, kg 75 75 75 75

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 160 (begrensd) 160 (begrensd) 160 (begrensd) 180 (begrensd)
Acceleratie, sec. van 0-100 km/u 10,9 9,0 8,5 6,2

Stroomverbruik 3

Gecombineerd, kWh/100 km 16,8 16,8 17,3 18,2
CO2-uitstoot gecombineerd, g/km 0 0 0 0

Actieradius 3

Actieradius gecombineerd, km 344 344 520 482
Actieradius in de praktijk, km 240 - 340 240 - 340 360 - 520 340 - 480

Uitvoering Pure Pure Pro GTX

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de bandenlabels, het 
stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car 
Configurator of jouw dealer.
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Voetnoten
(1) PMS staat voor permanent magneet synchroonmotor, ASM staat voor asynchroonmotor 
(2) SoC staat voor 'State of Charge', oftewel het batterijniveau. 
(3) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt. 
(4)  Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, 

omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.
(5) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.
(6)  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.

Exterieur

Lengte min. / max., mm 4.584 / 4.584

Breedte min. / max., mm 1.852 / 1.852

Hoogte max., mm 1.640

Wielbasis, mm 2.771

Spoorbreedte voor min. / max. 1.587 / 1.597

Spoorbreedte achter min. / max. 1.562 / 1.572

Draaicirkel, m 10,2

Bagageruimte

Inhoud met / zonder 2e zitrij, liter 543 / 1.575
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Het is belangrijk dat de ID.4 in goede conditie blijft. De ID.4 wordt daarom standaard geleverd met tot en met 

7 jaar onderhoud en APK. De speciaal opgeleide Volkswagen technici zullen de werkzaamheden uitvoeren.

De Volkswagen ID.4 wordt geleverd inclusief: 

- 2 jaar volledige fabrieksgarantie 

- 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000km)

-  Door Volkswagen voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode  

van tot en met 7 jaar, uit te voeren door een erkende Nederlandse Volkswagen servicepartner naar keuze. 

De periode van tot en met 7 jaar onderhoud gaat in vanaf het moment dat de ID.4 afleveringsklaar gemaakt 

wordt door de Nederlandse Volkswagen dealer. Er zijn drie onderhoudsinspecties (24 maanden, 48 maanden 

en 72 maanden) en twee APK (bij 48 maanden en 72 maanden) inbegrepen, de kosten voor de vierde 

inspectieservice en derde APK zijn niet inbegrepen. 

Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen: 

- Onderhoudsinspecties

- Vervanging remvloeistof

- Vervanging interieurfilter

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het gebruik 

van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto zijn niet inbegrepen. 

Volkswagen stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift  

is onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door Volkswagen geadviseerde onderhoudsinspecties 

wenst aan te schaffen, kun je dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het bedrag  

van € 600 inclusief BTW (€ 496 exclusief BTW) worden afgetrokken van de consumentenadviesprijs.  

De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.
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Onderhoudsinspectie

Interieurfilter

Remvloeistof

APK

Meer weten? 
Wil je meer weten over een van 

de hier genoemde diensten dan 

ben je bij de Volkswagen dealer 

van harte welkom voor mee 

informatie. Ook kun je kijken op 

www.volkswagen.nl/service

De voordelen van Volkswagen Service

Gratis 24-uurs pechhulp binnen  
Europa na uitvoeren onderhoud  

bij de Volkswagen dealer.

2 jaar garantie op uitgevoerde  
werkzaamheden en vervangen  

onderdelen.

Altijd vervangend vervoer beschikbaar 
tijdens een werkplaatsbezoek  

(o.a. gratis leenfiets).

Voor kleine reparaties kun je  
direct bij ons terecht (o.a. lamp  

vervangen, lekke band).

Er worden altijd originele onderdelen  
gebruikt zodat jouw Volkswagen  

een echte Volkswagen blijft.
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De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van  
zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.


