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Variklis
Pavarų  
dėžės tipas Pavara

Akumuliatoriaus 
talpa*, bendroji / 

grynoji (kWh)
Galia 

kW / AG
Pagreitėjimas 
0–100 km/h

Mišrioji ridos  
atsarga pagal  

WLTP ciklą, km Versija
Kaina EUR 

įskaitant PVM

Kompensacinė  
išmoka už įsigytą 

naują elektromobilį 
(EUR, įskaitant PVM)***

Kaina EUR, 
įskaitant PVM, 

su kompensacine 
išmoka

Elektros 
variklis

Automatinė 
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 55 / 52 109 / 149 10,9 s 230 – 340 km Pure 45 862 -5 000 40 862

Elektros 
variklis

Automatinė 
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 55 / 52 125 / 170 9,0 s 230 – 340 km Pure 

Performance 47 600 -5 000 42 600

Elektros 
variklis

Automatinė 
(1 pakopa)

Galinių ratų 
pavara 82 / 77 150 / 204 8,5 s 360 – 520 km Pro  

Performance 55 044 -5 000 50 044

Elektros 
variklis

Automatinė 
(1 pakopa)

Visų ratų 
pavara 82 / 77 220 / 299** 6,2 s 340 – 480 km GTX 66 074 -5 000 61 074

ID.4

Kainos

Užsakymai galimi 2022 m. 
Dėl tikslesnio prieinamumo 

teiraukitės artimiausio 
pardavėjo

Užsakymai galimi 2022 m. 
Dėl tikslesnio prieinamumo 

teiraukitės artimiausio 
pardavėjo

www.volkswagen.lt
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Atkreipkite dėmesį:
• Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei 

diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami 
be išankstinio informavimo.

• Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen 
atstovas ir partnerius Lietuvoje.

• Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio 
modelio kainininką.

• Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto 
Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių 
registracijos mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. 
Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d.

• Kainininkas išleistas 16.01.2023. Visi ankstesni konkretaus 
modelio kainininkai laikomi netekę galios.

* Elektromobilių aukštos įtampos akumuliatoriaus talpa 
dalijama į bendrąją ir grynąją. Bendroji talpa reiškia visą 
fizinę aukštos įtampos akumuliatoriaus talpą. Tačiau, norint 
išvengti savaiminio išsikrovimo, pailginti eksploatavimo 
laiką ir užtikrinti rezervą, kai reikia paleisti avariniu būdu, 
teoriškai pasiekiamas energijos kiekis yra techniškai 
apribotas. Šis faktiškai panaudojamas energijos kiekis 
vadinamas grynąja talpa.

** Didžiausia atiduodamoji galia, nustatyta pagal UN-GTR.21, 
kuri gali būti pasiekta daugiausia 30 s. Galima individualios 
vairavimo situacijos galia priklauso nuo tokių įvairių faktorių 
kaip lauko temperatūra, temperatūros lygis, aukštos įtampos 
akumuliatoriaus įkrovimas ar fizinis amžius. Tam, kad būtų 
pasiekta didžiausia atiduodamoji galia, aukštos įtampos 
akumuliatorius turi būti 23-50 °C temperatūros ir įkrautas > 
88%. Minėtų parametrų nuokrypiai gali reikšti galios 
sumažėjimą arba situaciją, kai didžiausios atiduodamosios 
galios pasiekti nebeįmanoma. Akumuliatoriaus temperatūrai 
netiesiogiai įtaką iki tam tikro lygio daro pagalbinės oro 
kondicionieriaus funkcijos ir įkrovimo lygis, reguliuojami 
automobilyje. Šiuo metu įmanoma galia yra rodoma 
automobilio valdymo skydelyje. Tam, kad išlaikytumėte 
geriausią įmanomą aukštos įtampos akumuliatoriaus talpą, 
kasdieniam naudojimui rekomenduojame nustatyti 
akumuliatoriaus krovimo ribą ties 80 % (galima pakeisti iki 
100 %, pavyzdžiui, prieš ilgas keliones).

*** Nuo 2021 m. gegužės 17 d. 8.00 val. iki 2021 m. gruodžio 31 
d. 12.00 val. (arba iki kol pakaks lėšų) fiziniai asmenys 
kviečiami teikti Prašymus kompensacinei išmokai gauti, 
jiems įsigijus elektromobilį. Prašymai teikiami tik per 
Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (APVIS) 
https://apvis.apva.lt/ 

Reikalavimai naujai įsigytam elektromobiliui
• Elektromobilis – M1 klasės transporto priemonė, kurioje 

energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros 
energijos kaupiklio.

• Pareiškėjas, įsigijęs elektromobilį, jį įregistruoja savo vardu, 
o įsigijęs lizingo būdu – tampa elektromobilio valdytoju.

• Pareiškėjo elektromobilio registracijos liudijime privalo būti 
nurodyta pirmosios registracijos data arba modelio metai, 
pirmosios registracijos Lietuvoje data.

• Naujas elektromobilis – nuo kurio pirmosios registracijos 
datos (B) iki transporto priemonės registracijos jos valdytojo 
vardu datos (I.1) praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir 
registracijos valdytojo vardu data yra ne ankstesnė kaip 
2021 m. vasario 2 d.

Nuo 2021 m. birželio 8 d. 8.00 val. iki gruodžio 31 d. 12.00 val. 
arba iki tol, kol pakaks lėšų, juridiniai asmenys kviečiami teikti 
paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų 
naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę 

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas” 
(toliau – Priemonė).
Paraiškas subsidijai gauti galima teikti per informacinę sistemą 
APVIS adresu https://apvis.apva.lt/ 

Kvietimo suma
Kvietimui bendra projektų finansavimui skiriama lėšų suma – 
5 mln. Eur.
Tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos
Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto 
priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama 
tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos 
transporto priemonės CO₂ emisija turi būti 0 g/km.
Pareiškėjas pagal einamųjų metų kvietimą paraišką gali teikti 
tik vieną kartą.
Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (VIN) 
gali būti kompensuojama tik vieną kartą;
Pareiškėjas už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali 
gauti papildomą 1 000 eurų subsidiją tik vieną kartą.

Subsidijos dydis
4 000 (keturių tūkstančių) eurų subsidija mokama pareiškėjui už 
kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, nuo kurio 
pirmosios registracijos datos (registracijos liudijimo B kodas) 
kaip ji suprantama registracijos liudijimo blanke, iki transporto 
priemonės registracijos jos valdytojo vardu datos (registracijos 
liudijimo (I.1) kodas) kaip ji suprantama registracijos liudijimo 
blanke, praėję ne daugiau nei 6 mėnesiai ir yra ne ankstesnė 
kaip paraiškos pateikimo data.

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Išorės įranga   
Plieniniai ratlankiai 8J x 18,  ●   

235/60 R18 padangos 

 

Plieniniai ratlankiai 8J x 19,   ●   

235/55 R19 padangos priekyje, 

255/50 R19 padangos gale  

  

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Ystad“ R20   ● 

 - lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje    

 - lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale    

 - mobilumą užtikrinančios 235/50 R20 padangos priekyje    

 - mobilumą užtikrinančios 255/45 R20 padangos gale   

Matinės juodos spalvos apdailos juosta ant stogo ● ● ●

Juodos spalvos stogo bėgeliai ● ● ●

Priekiniai šviesos diodų žibintai ● ● 

Galiniai šviesos diodų žibintai ● ● 

Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms   ●

3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis   ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Vidaus įranga   
Medžiaginiai sėdynių apmušalai „Matrix“ ● ● 

Medžiaginiai sėdynių apmušalai „GTX“   ●

Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas ● ● 

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas   ●

Ranktūriai abiejose priekinėse sėdynėse ● ● ●

Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais priekyje ● ● ●

Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais   ●

3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas ● ● 

3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu   ●

Daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais ● ● 

Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais   ●

Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su juodos spalvos apvadais ● ● ●

Komfortiškas prietaisų panelis   ●

Pedalai iš nerūdijančio plieno su „Play and Pause“ dizainu ● ● ●

10 spalvų aplinką sudarantis interjero apšvietimas ● ● 

30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas   ●

Apšviečiami makiažo veidrodžiai skydeliuose nuo saulės ● ● ●

      

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Saugumo įranga   
Signalizacija su automobilio vidaus apsauga ir apsauga nuo nutempimo ● ● ●

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės su priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimu ● ● ●

Galvos oro pagalvės ir šoninės oro pagalvės priekyje, vidurinė oro pagalvė ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo asistentas „Lane Assist“ ● ● ●

Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema „Front Assist“ su automatine avarinio stabdymo funkcija ● ● ●

Pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo sistema ● ● ●

Automatinis atstumo reguliavimas ACC su „stop & go“ funkcija, įskaitant greičio ribotuvą ● ● ●

Prevencinė automobilyje esančių žmonių apsaugos sistema ● ● ●

Stabdymo pasukant, kai atpažįstama priešpriešiais artėjanti transporto priemonė, asistentas ir kliūties apvažiavimo pagalbos asistentas ● ● ●

Nuovargio atpažinimo sistema ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ●

Elektroninio variklio garso skleidimo elementas ● ● ●

„Car2X“ funkcinės galimybės ● ● ●

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginis matavimas) ● ● ●

„ISOFIX“ tvirtinimo taškai (vaikiškų kėdučių montavimo tvirtinimai šoninėse galinės sėdynės sėdimosiose vietose ir priekinio keleivio sėdynėje) ● ● ●

Padangų remonto komplektas: 12 voltų kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė, įrankių komplektas ● ● 

Įrankių komplektas ir domkratas   ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Funkcionalumas ir kita įranga   
Daugiasluoksnis saugus, šilumą ir garsą izoliuojantis priekinis stiklas ● ● ●

Šoniniai langai ir galinis langas su žalsvais šilumą izoliuojančiais stiklais ● ● ●

Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas   ●

Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai ● ● ●

Beraktė užrakinimo ir užvedimo sistema „Keyless Advanced“ ● ● ●

Oro kondicionierius „Air Care Climatronic“ ● ● ●

2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“   ●

Šildomos priekinės sėdynės   ●

Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai   ●

Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija   ●

Galinio vaizdo kamera ● ● ●

Lietaus sensorius ● ● ●

Automatinis priekinių žibintų aktyvavimas ● ● ●

Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“   ●

Komfortiškas išorinis aplinkos apšvietimas ● ● ●

Apšviečiamos durų rankenų įdubos ● ● 

Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų ir apšviečiamos durų rankenų įdubos   ●

„App-Connect“ su „App-Connect Wireless“ ● ● ●

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Važiavimo profilio pasirinkimas ● ● ●

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale ● ● ●

Išmanioji parkavimo pagalba ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje ● ● ●

2 USB-C jungtys priekyje ir gale   ●

Bagažinės grindys ● ● ●

Elektromechaninis, priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas ● ● ●

Radijo sistema „Ready 2 Discover “ ● ● ● 

 - 25,4 cm jutiklinis ekranas  

 - Paruošimas navigacijos sistemos „Discover Pro“ aktyvavimui   

6+1 garsiakalbiai ● ● ●

Skaitmeninio radijo transliacijos priėmimas DAB+ ● ● ●

„Bluetooth“ sąsaja mobiliajam telefonui ● ● ●

Dinaminis kelio ženklų atpažinimas ● ● ●

Paruošimas „We Connect“ ir „We Connect Plus“ paslaugoms ● ● ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Bazinė įranga
ID.4

Akumuliatorius ir įkrovimas   
Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 55 kWh bendroji talpa ir 52 kWh grynoji talpa ●  

Aukštos įtampos ličio jonų akumuliatorius – 82 kWh bendroji talpa ir 77 kWh grynoji talpa  ● ●

Energiją tausojantis šiluminis siurblys, skirtas ridos atsargos optimizavimui ● ● ●

Kombinuoto automobilio įkrovimo lizdas (CCS), tinkamas įkrovimui kintamąja srove (AC) ir greitajam įkrovimui nuolatine srove (DC) ● ● ●

Įkrovimo kabelis prijungimui prie namų elektros tinklo kištukinio lizdo ● ● ●

Antrojo tipo įkrovimo kabelis „Mode 3“, 16 A ● ● ●

Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 7,2 kW įkrovimo galia*  ●  

Įkrovimas kintamąja srove (AC) su 11 kW įkrovimo galia*  ● ●

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 50 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės) ●  

Įkrovimas nuolatine srove (DC) su 125 kW įkrovimo galia (iš įkrovimo nuolatine srove stotelės)  ● ●

* Įkrovimo galia priklauso nuo naudojamos jungties tipo, elektros tinklo įtampos šalyje, elektros tinklo fazių skaičiaus ir elektros instaliacijos kliento namuose. Atskirais atvejais ji gali būti mažesnė.     

 

5 metų iki 100 000 km ridos garantija (pirmieji du metai be ridos apribojimo) ● ● ●

Aukštos įtampos akumuliatoriui – 8 metai arba 160 000 km ● ● ●

Skaitmeninė naudojimosi instrukcija ● ● ●

   

GTX
Pro  

Performance
Pure / Pure 

Performance

● bazinė įranga ○ papildoma įranga

www.volkswagen.lt
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Papildoma įranga
ID.4

Ratlankiai ir padangos     
Lengvojo lydinio ratlankiai „Falun“ R18 PJ1 ○   743 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 18    

Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 PJB ○   1 586 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, 

   visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos     

Lengvojo lydinio tamsios grafito spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 PJA  ○  1 031 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, 

   visiems sezonams skirtos 235/55 R19 padangos priekyje      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) universalios, 

   visiems sezonams skirtos 255/50 R19 padangos gale     

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 PJ7 ○   1 360 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R19 padangos     

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Hamar“ R19 PJ8  ○  806 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 19      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/55 R19 padangos priekyje      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/50 R19 padangos gale    

Lengvojo lydinio juodos spalvos ratlankiai „Drammen“ R20 PJ3  ○  1 360 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8J x 20 priekyje      

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 20 gale      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/50 R20 padangos priekyje      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/45 R20 padangos gale     

Lengvojo lydinio ratlankiai „Narvik“ R21 PJ4  ○  1 915 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 8,5J x 21 priekyje PJ4   ○ 555 

 - Lengvojo lydinio ratlankiai 9J x 21 gale      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 235/45 R21 padangos priekyje      

 - Mobilumą užtikrinančios (savaime užsisandarinančios) 255/40 R21 padangos gale     

    

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Saugumo įranga     

Interjero apdaila ir sėdynės     

Asistavimo sistemų paketas „Plus“ WD3 ○ ○  1 502 

 - Vairuotojo asistentas „Travel Assist“ WD3   ○ 1 388 

 - Kritinių situacijų asistentas „Emergency Assist“      

 - Persirikiavimo į kitą eismo juostą sistema „Side Assist“      

 - 360° aplinkos matymo sistema „Area View“, įskaitant galinio vaizdo kamerą      

 - Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - „Easy Open“ paketas su sensoriniu galinio dangčio atidarymu ir galinio dangčio uždarymu elektra 

 - „Park Asisst Plus“ sistemos atminties funkcija     

      

Baltos spalvos interjero paketas PBD ○ ○  1 390 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“      

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas      

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Komfortiškas prietaisų panelis      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  

   su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu     

Juodos spalvos interjero paketas PBE ○ ○  1 390 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“      

 - Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Komfortiškas prietaisų panelis      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas      

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  

   su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu     

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Baltos spalvos interjero paketas „Plus“ PBC ○ ○  2 864 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“      

 - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu      

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija      

 - Informacijos ir pramogų sistemos ekranas ir centriniai valdymo elementai su baltos spalvos apvadais      

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Komfortiškas prietaisų panelis      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija      

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  

   su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu     

Juodos spalvos interjero paketas „Plus“ PBF ○ ○  2 864 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“      

 - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu      

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija      

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Komfortiškas prietaisų panelis      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija      

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  

   su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu     

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Išskirtinio sportinio interjero paketas „Plus“ PBJ ○ ○  3 978 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“  

 - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu      

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija      

 - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos      

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Komfortiškas prietaisų panelis      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas       

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija      

 - 3 galinės sėdynės, asimetriškai padalintas nulenkiamas galinės sėdynės atlošas  

    su ilgų daiktų pakrovimo įtaisu ir viduriniu ranktūriu     

Išskirtinio sportinio interjero paketas „Plus“ PBK   ○ 3 412 

 - Sėdynių apmušalai iš sintetinės vilnos „ArtVelours“ 

 - Elektra nustatomos „ergoActive“ priekinės sėdynės su atminties funkcija ir išilginiu šlaunų atramos reguliavimu      

 - Pneumatinis priekinių sėdynių juosmens atramų reguliavimas su masažo funkcija      

 - Į sėdynes integruotos priekinės galvos atramos      

 - 30 spalvų aplinką sudarantis apšvietimas      

 - Elektra nustatomi, prilenkiami ir šildomi išoriniai veidrodžiai su dešinės pusės veidrodžio nuleidimo funkcija     

        

  

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Dizainas     
Dizaino paketas PA2 ○ ○  2 154 

 - Matriciniai priekiniai šviesos diodų žibintai, šviesos blogoms oro sąlygoms      

 - Praplėstas tolimųjų šviesų valdymas „Dynamic Light Assist“      

 - 3D galiniai šviesos diodų žibintai su dinaminėmis posūkių šviesomis      

 - Šviečianti apdailos juosta tarp priekinių žibintų      

 - Užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas      

Dizaino paketas „Plus“ PA5   ○ 1 316 

 - Daugiasluoksnio saugaus stiklo priekiniai šoniniai langai, užtamsinti šoniniai stiklai gale ir galinis stiklas      

 - Panoraminis stoglangis     

„Silver“ eksterjero dizainas WM1 ○ ○  725 

 - „Silver“ spalvos apdailos juosta ant stogo ir galiniai statramsčiai      

 - „Silver“ spalvos apatinės dalies apsauga priekyje ir difuzorius gale      

 - Sidabrinės spalvos anoduoti stogo bėgeliai      

 tik su dvispalviu kėbulu     

        

  

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Garso ir navigacijos sistemos bei multimedijos sistemos     
Informacijos ir pramogų paketas RD0 ○ ○ ○ 1 246 

 - navigacijos sistema „Discover Pro“ su 25,4 cm jutikliniu ekranu      

 - mobiliojo telefono sąsaja „Comfort“ su induktyvaus įkrovimo funkcija     

Informacijos ir pramogų paketas „Plus“ RD2 ○ ○ ○ 2 502 

 - Navigacijos sistema „Discover Pro Max“ su 30,48 cm jutikliniu ekranu      

 - Papildytos realybės projekcinis ekranas 

 - Garso sistema 

 - Skaitmeninis 12 kanalų stiprintuvas 

 - 6 garsiakalbių 

 - Žemųjų dažnių kolonėlė 

 - Bendroji išvesties galia 450 W     

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

Funkcionalumas ir kita įranga     
Tekstiliniai kilimėliai priekyje ir gale 0TD ○ ○ ○ 123

Priekabos prikabinimo įranga su elektra atrakinamu atlenkiamu priekabos kabliu 1M6 ○ ○ ○ 998

Komforto paketas PBM ○ ○  1 349 

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas      

 - 2 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“      

 - 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale      

 - Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais      

 - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija      

 tik su PBC, PBJ arba PBF paketas PBM ○ ○  783 

 tik su PBD arba PBE paketas PBM ○ ○  1 066

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Komforto paketas „Plus“ PBN ○ ○  1 834 

 - Šildomos priekinės sėdynės      

 - Automatiškai šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai      

 - Oda aptrauktas šildomas daugiafunkcis vairas su jutikliniais valdymo elementais      

 - Šildomas (be laidininkų) ir infraraudonuosius spindulius atspindintis priekinis stiklas      

 - 3 zonų automatinis oro kondicionierius „Air Care Climatronic“      

 - 2 USB-C įkrovimo lizdai vidurinės konsolės gale      

 - Kintamosios padėties vidurinė konsolė su apšviečiama daiktadėže su slankiuoju uždangalu, su 2 gėrimų laikikliais      

 - Tinklinė pertvara – bagažinės atskyrimo tinklas      

 - Bagažo tinklas      

 - Kintamosios padėties bagažinės grindys      

 - Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija      

 tik su PBC, PBJ arba PBF paketas PBN ○ ○  1 237 

 tik su PBD arba PBE paketas PBN ○ ○  1 519 

  PBN   ○ 453

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Papildoma įranga
ID.4

Važiuoklė     

Garantija     

Sportinis paketas PSG ○ ○ ○ 396 

 - Sportinė važiuoklė      

 - Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika     

Sportinis paketas „Plus“ PSF ○ ○ ○ 1 304 

 - Adaptyvus važiuoklės reguliavimas DCC      

 - Vairavimo sistema su progresyvia charakteristika     

     

Pratęsta garantija – iki 5 metų arba iki 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 750

     

Kaina EUR
įskaitant PVM

Pro 
Performance

Pure / Pure 
PerformanceKodas GTX

● bazinė įranga ○ papildoma įranga
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Kėbulo spalva „Metallic“ kėbulo spalva   

ID.4

Dvispalvis eksterjeras   

Kėbulo spalvų pasiūla

 
C2C2
„Moonstone Gray“

 
1T1T
„Scale Silver“ 
metallic

 
P8P8 
„Kings Red“ 
metallic

 
2Y2Y
„Glacier White“ 
metallic

 
2P2P
„Blue Dusk“ 
metallic

0 € 690 €

862 €

690 €690 €

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Ninja Black“
tik su WM1 paketu

 
P8A1
„Kings Red“  
Metallic / „Black“
tik su WM1 paketu

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu

 
2PA1
„Blue Dusk“  
metallic / „Black“
tik su WM1 paketu

0 €

862 €690 €

690 €

 
0E0E 
„Grenadill Black“ 
metallic

690 €

www.volkswagen.lt
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ID.4 GTX kėbulo spalvų pasiūla

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Black“

 
1TA1
„Scale Silver“ 
metallic / „Black“

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“

 
P8A1
„Kings Red“ metallic 
/ „Black“

Kėbulo spalva Dvispalvis eksterjeras   

0 € 0 € 0 €172 €

ID.4

 
0E0E 
„Grenadill Black“ 
metallic

0 €

www.volkswagen.lt


21Naujausią informaciją jums suteiks visuose Volkswagen pardavimo salonuose Lietuvoje. www.volkswagen.lt 

ID.4

Techniniai duomenys

Modelis ID.4 Pure ID.4 Pure Perormance ID.4 Pro Performance ID.4 GTX

Variklio tipas Elektrinis Elektrinis Elektrinis Elektrinis

Transmisija
1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI 

VAROMI RATAI
1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI 

VAROMI RATAI
1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / GALINIAI 

VAROMI RATAI
1 PAVAROS / AUTOMATINĖ / VISAIS 

RATAIS VAROMA

Grynoji akumuliatoriaus talpa, kWh* 52 52 77 77

Akumuliatoriaus tipas Ličio jonų, aukštos įtampos Ličio jonų, aukštos įtampos Ličio jonų, aukštos įtampos Ličio jonų, aukštos įtampos

Maksimali galia, kW/AG 109 / 149 125 / 170 150 / 204 220 / 299

Maksimalus sukimo momentas, Nm/aps. 220 310 310 310

Matmenys / masės / talpos 310

Ilgis (mm) 4584 4584 4584 4582

Plotis (mm) 1852 1852 1852 1852

Aukštis (mm) 1640 1640 1640 1637

Važiuoklės bazė (mm) 2770 2770 2771 2769

Nepakrauto automobilio masė, kg 1968 1965 2109 2224

Maksimali leidžiama bendroji masė, kg 2480 2470 2540 2750

Bagažo skyriaus talpa, l 543 543 543 543

www.volkswagen.lt
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ID.4

Techniniai duomenys

Modelis ID.4 Pure ID.4 Pure Perormance ID.4 Pro Performance ID.4 GTX

Eksploatacinės charakteristikos ir sąnaudos

Maksimalus greitis, km/h 160 160 160 180

Įsibegėjimas 0-100 km s 10,9 9 8,5 6,2

NEDC degalų sąnaudos,  
kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos

Pure Pure Performance Upgrade Pro Performance Upgrade GTX

mišriosios 15,5 15,5 16,1 16,3

Mišrioji NEDC CO₂ emisija, g/km 0 0 0 0

WLTP degalų sąnaudos,  
kWh/100 km priklausomai nuo įrangos linijos 

Pure Pure Performance Upgrade Pro Performance Upgrade GTX

mišriosios 16,8 16,7 17,1 18,2

Mišrioji WLTP CO₂ emisija, g/km 0 0 0 0

Bendras elektra nuvažiuojamas atstumas  
per WLTP važiavimo ciklą, km*

345 345 518 482

Konkrečioje vairavimo situacijoje faktinė galia priklauso nuo įvairių kintančių sąlygų, pavyzdžiui, aplinkos temperatūros, klimato sąlygų, 
įkrovos lygio, kondicionavimo būsenos ar fizinio aukštos įtampos akumuliatoriaus nusidėvėjimo.
Jei esama nukrypimų nuo pirmiau nurodytų parametrų, galia gali sumažėti arba trumpalaikis galios padidinimas gali tapti neįmanomas.
Akumuliatoriaus temperatūrai įtakos gali turėti papildomų kondicionavimo funkcijų naudojimas ir įkrovos lygis, taip pat kiti parametrai, 
kuriuos galima reguliuoti automobilyje. 
Automobilio galios matuoklis rodo esamu momentu įmanomą galią.
Norint išnaudoti visą aukštos įtampos akumuliatoriaus naudingą ją talpą, rekomenduojame nustatyti kasdienėms kelionėms 
80 % akumuliatoriaus tikslinį įkrovos lygį (kuris gali būti pakeistas į 100 % prieš, pavyzdžiui, važiuojant ilgus atstumus).
Energijos sąnaudų ir ridos atsargos važiuojant elektra reikšmės nurodytos diapazonais ir priklauso nuo pasirinktos automobilio įrangos.
Techniniai duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami be išankstinio informavimo. 
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Matmenys
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01* Pasirinktinė „Travel Assist“ sistema suteikia ypač 
naudingos pagalbos vairuojant automobilį. Ji vieno 
mygtuko paspaudimu užtikrina aukštą komforto lygį, 
kai vairavimas tampa monotoniškas ir varginantis. Ypač 
greitkeliuose ir judriose magistralėse „Travel Assist“ 
sistema gali išlaikyti jūsų automobilį jo eismo juostoje 
ir palaikyti tam tikrą greitį bei tuo pačiu metu stebėti 
atstumą iki priekyje esančių eismo dalyvių. Galite 
ramiai važiuoti transporto spūstyse ir judriame eisme.
* Pasirinktinis elementas visose įrangos linijose.

02* Naujasis „ID.4“ mąsto savarankiškai. Iš tolo 
šviečiantis pavyzdys: stilingi LED matricos priekiniai 
žibintai, kuriuos galima įsigyti atskirai. Dėl dinaminio 
spind2ulio reguliavimo sistemos šie žibintai apšviečia 
kelią neakindami kitų eismo dalyvių. O kai priartėjate 
prie savo automobilio, priekiniai žibintai trumpam 
užsidega, lyg „ID.4“ draugiškai jums mirktelėtų.
* Standartinis GTX elementas 
* Pasirinktinis elementas visose įrangos linijose.

03* Naujajame ID.04 galite stebėti svarbius dalykus. Pasirinktinis papildytosios 
realybės projekcinis ekranas projektuoja svarbią informaciją tiesiai ant priekinio 
stiklo jūsų regėjimo zonoje. Dėl papildytos realybės technologijos navigacinę 
informaciją galite matyti kelyje, tiksliai toje vietoje, kur turite vairuoti ar sustoti. 
Taip patogiau pasieksite kelionės tikslą neatitraukdami akių nuo kelio.
* Pasirinktinis elementas visose įrangos linijose kaip RD2 paketo dalis.

Pasirinktinė adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (ACC) 
funkcija „Stop & Go“ padeda išlaikyti didžiausią nustatytą greitį bei atstumą 
iki priekyje važiuojančių transporto priemonių. Kartu su pasirinktine 
navigacijos sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema apima 
ir prognozuojamąją greičio palaikymo funkciją bei pagalbą posūkiuose. 
Tokiu būdu ši sistema padeda neviršyti oficialių greičio apribojimų. Be to, 
sistema naudoja maršruto duomenis, gaunamus iš navigacijos sistemos, kad 
sureguliuotų automobilio greitį posūkiuose, sankryžose ir eismo žieduose.
* Standartinis visų įrangos linijų elementas.

Pagalbos vairuotojui sistemos

02

03

Jos palengvina vairavimą ir padeda išvengti nelaimingų atsitikimų arba sušvelnina jų pasekmes. Į standartinę 
„ID.4“ komplektaciją įeina eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“ su vairavimo korekcijos funkcija. Ši 
sistema padeda sustabdyti automobilį, kuris netikėtai nukrypo nuo savo eismo juostos. Priešakinio stebėjimo 
sistema „Front Assist“ stebi aplinką automobilio priešakyje ir reaguoja teikdama įspėjimus bei pristabdydama 
automobilį, kai aptinka gresiantį susidūrimą su kitais eismo dalyviais. Stabdymo posūkyje artėjant kitam 
automobiliui funkcija padeda atliekant posūkį per priešpriešinę eismo juostą, o pasukimo kontrolės 
sistema teikia pagalbą sukant vairą, kad padėtų vairuotojui išvengti kliūčių. Garsiniai automobilio statymo 
jutikliai padeda išvengti susidūrimo statant automobilį arba sušvelnina jo pasekmes. Tam „ID.4“ naudoja 
automatinio manevro nutraukimo funkciją ir greičio ribotuvą, esant ne didesniam nei 160 km/h greičiui.

01
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Medijos:  
informacijos ir pramogų 
sistema bei ryšys

01 Radijas, kuris kiekvieną kelionę paverčia įsimintina. Nesvarbu, ar klausotės 
muzikos, ar svarbios informacijos. Universali pasirinktinė „Discover Pro“ 
navigacijos sistema suteikia galimybę prisijungti prie „We Connect Start“ 
mobiliojo interneto paslaugų ir mėgautis krištoliniu skaitmeninio radijo 
skambesiu per DAB+. Išmanusis telefonas saugiai laikomas integruotame 
„Comfort“ mobiliųjų telefonų sąsajos skyriuje, kur jį galite įkrauti induktyviai. 

Navigacijos plėtinys jūsų radijui: savarankiškai besimokanti navigacijos 
sistema įsimena dažnus kelionės tikslus ir pageidaujamus maršrutus. Net 
ir neįvedus kelionės tikslo dar kartą, sistema analizuoja maršrutus fone, 
informuoja apie eismo sutrikimus ir siūlo alternatyvius maršrutus.

Naujajame „ID.4“ galite lengvai atnaujinti navigacijos žemėlapius: kelis kartus per 
metus teikiamus atnaujinimus rasite mūsų duomenų bazėje. Naudokitės nemokamai ir 
su atnaujintomis žemėlapių zonomis tų vietų, kuriose dažnai keliaujate. ID. informacinė 
pramoginė sistema automatiškai ir reguliariai atnaujina žemėlapio medžiagą. Kai 
keliaujate naujose vietovėse, galimi atnaujinimai aptinkami ir įdiegiami automatiškai. 
Jums tereikia „We Connect Start“ sutarties, kad būtumėte prijungti prie interneto.

02 Tegu kiekviena kelionė palieka nepamirštamą įspūdį – susalono apšvietimo 
sistema. Galite rinktis iš 30 skirtingų spalvų apšvietimo, kuris apima prietaisų 
skydelį, priekinės apdailos apačią, galines dureles ir priekinę centrinę daiktų 
laikymo dėtuvę. Nesvarbu, ar važiuojate gerai apšviestomis miesto gatvėmis, ar 
tamsiais užmiesčio keliais – individualiai pasirenkamas apšvietimas padės sukurti 
malonią atmosferą jums ir jūsų keleiviams. Vaizdai pateikiami tik iliustraciniais 
tikslais. HMI ekranas gali skirtis atsižvelgiant į programinės įrangos versiją.”

01 02
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„We Connect“ 
sąsaja

„We Connect Start“ skaitmeninės paslaugos naująjį „ID.4“ 

paverčia susietu automobiliu, nes integruota SIM kortelė gali 

prijungti transporto priemonę prie interneto. Galite pasiekti 

informaciją apie eismą realiuoju laiku, mokamas įkrovimo 

stoteles, kainas ir darbo laiką. 

01

Naudodamiesi atitinkama „We Connect ID.“ 
programėle galite stebėti savo transporto 
priemonę, o išmanusis telefonas gali būti 
naudojamas kaip nuotolinio valdymo pultelis. Be 
to, naudodami „Online Remote Update“, visada 
gausite naujausios informacijos. Naudodamiesi 
programėle galite matyti, kokį atstumą automobilis 
dar gali nuvažiuoti, nustatyti oro kondicionavimo 
sistemą ir pradėti arba sustabdyti įkrovimo 
procesą. Automobilyje ID.4 galite naudoti „We 
Connect Start“ nemokamai trejus metus. Taip 
palaikysite ryšį su savo transporto priemone – 
nesvarbu, ar esate už vairo, ar namie ant sofos.

01 Norite sužinoti, kokį atstumą dar galite nuvažiuoti su savo „ID.4“? Jei turite 
„We Connect ID“ programėlę savo telefone, tuomet bet kada, pasinaudoję esama 
internetine „ID.“ prieiga, galite matyti įkrovos lygį ir likusį nuvažiuoti atstumą. Taip 
pat galite sužinoti, ar prijungtas įkrovimo laidas. Jei taip, tuomet galite pradėti ar 
sustabdyti įkrovimą tiesiog sėdėdami ant sofos. Tiesiog įveskite išvykimo į darbą 
laiką programėlėje ir „ID.“ jūsų lauks kiekvieną rytą. Įkrautas ir pasirengęs.

Lauke karšta, o gal žvarbu? Galite pasinaudoti savo „ID.“ programėle, kuri leidžia 
labai patogiai nustatyti reikiamą temperatūrą salone. Oro kondicionavimo 
sistemą galite aktyvinti per esamą internetinę prieigą prie „ID.“ Savo išmaniuoju 
telefonu nustatykite, kokia temperatūra turi būti salone norimu išvykimo 
laiku. Praktiška ir patogu: taip pat galite nustatyti sėdynių pašildymą prieš 
kelionės pradžią. Kad savajame „ID.“ visada jaustumėtės maloniai.

02 Gaukite eismo informaciją beveik realiuoju laiku ir pasirinkite geriausią 
maršrutą. Tokiu būdu kelionės tikslą pasieksite labiau atsipalaidavę. 
Internetinė eismo informacija, internetinė maršruto skaičiuoklė, stovėjimo 
vietų paieška, įkrovimo stotelės, internetinis žemėlapio atnaujinimas.

02
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ID.4

Įkrovimas namuose
dar niekada nebuvo 
toks paprastas

Norite atsipalaiduoti, kol automobilis kraunasi? Mūsų „ID. „ID. Charger“ 

suteikia galimybę įkrauti automobilį savo namuose. Rytais sėskite į jau 

įkrautą ID.4 GTX / ID.3 / ID.4 ir energijos užteks visai dienai. Viskas taip 

paprasta, kad galite tai padaryti net miegodami.

Be to, į pasiūlymą įtraukta įrengimo paslauga, kuri užtikrins dar didesnį 

patogumą. Trumpai tariant – viskas vienoje vietoje ir mažiau rūpesčių. 

Galite užsisakyti „ID. Charger“ tiesiogiai „Volkswagen“ atstovybėje.

„ID. Charger“ įkrovimo stotelė
- Įkrovimo galia iki 11 kW
- Fiksuotas įkrovimo laidas, iki 4,5 m ilgio

Kaina nurodyta su PVM ir mokesčiu už įrengimą jūsų namuose, kurį atlieka „Volkswagen Group Charging GmbH“ (Elli)

845 €
Kaina

www.volkswagen.lt


Suteikite savo automobiliui  

šiek tiek išskirtinumo. 

Nuo pagrindinių elementų  

iki specifinių priedų ir stilingų 

gyvenimo būdo atributų.  

Su jais tikrai būsite pastebėti!

ID. 4 priedai
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Loen, 8.0J x 19 ET45, 
Brilliant Silver, 
Good Year 
ULTR GRIP ICE SUV G1

2 664 €

798138

Vairuok saugiai 
su draudimu!
 

ID.4 Originalūs priedai

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.
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ID.4 Originalūs priedai

*Soovituslik jaehind. Hinnale lisandub paigaldustasu.

01   Universalūs kilimėliai visiems sezonams
Originalūs, universalūs Volkswagen kilimėliai visiems 
sezonams apsaugo Jūsų automobilio interjerą nuo 
purvo ir drėgmės. Jie sukonstruoti taip, kad puikiai 
atitiktų savo vietą, juos lengva nuvalyti, o apatinė 
jų dalis yra neslidi. Išskirtinį vizualinį privalumą 
sukuria integruotas modelio pavadinimas. Kilimėliai 
yra 100 % perdirbami, labai patvarūs ir ilgaamžiai. 
Originaliems, universaliems kilimėliams visiems 
sezonams gaminti naudojamos medžiagos užtikrina 
jų ženkliai mažesnį svorį ir mažiau skleidžiamų kvapų, 
lyginant su įprastais guminiais kilimėliais. Rinkinį sudaro 
keturi kilimėliai, skirti kojų sričiai priekyje ir gale.

11B061550 041

93 €

03   Purvasaugiai
Ilgaamžiai ir patvarūs: originalūs Volkswagen purvasaugiai veiksmingai apsaugo 
kėbulo dugną ir bamperius nuo purvo gausos. Be to, jie ženkliai sumažina nuo kelio 
keliamų akmenukų smūgių pavojų ir apsaugo nuo vandens purslų.

Priekiniai purvasaugiai Galiniai purvasaugiai

11A075111 11A075101 

97 € 97 €

01

03

02   Bagažo skyriaus įdėklas
Originalus Volkswagen bagažo skyriaus įdėklas apsaugo 
bagažo skyrių nuo purvo ir neleidžia daiktams slysti 
bagažo skyriaus viduje. Be to, tiksliai pritaikytas iš plastiko 
pagamintas paviršius yra plaunamas, neslidus ir atsparus 
rūgštims. Įdėklą gaubianti maždaug 4 cm aukščio kraštinė 
briauna apsaugo nuo skysčių išbėgimo ant automobilio 
grindų. Su automobilio pavadinimo užrašu.

11A061160A

75 €

02
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05   Apsauginė slenksčių plėvelė
Priverčia atkreipti dėmesį įlipant į 
automobilį: juoda plėvelė su sidabrinės 
spalvos dekoratyvinėmis juostelėmis 
ne tik vizualiai paryškina įlipimo į Jūsų 
automobilį sritį, bet ir apsaugo jį nuo 
įbrėžimų. Kruopščiai pritaikyta juostos 
formos įlipimo slenksčio plėvelė 
lengvai priklijuojama reikiamoje vietoje. 
Vieną rinkinį sudaro keturios plėvelės, 
skirtos kojų sričiai priekyje ir gale.

11A071310 ZMD

108 €
05

04   Slenksčio pakoja 
Aliumininė, su neslydžiais 
intarpais
Šoniniai slenksčiai pabrėžia jūsų SUV 
charakterį ir tuo pačiu palengvina 
laipinimąsi į automobilį ar daiktų 
ant stogo krovimą. Jie pagaminti 
iš sidabru anoduoto aliuminio, o jų 
kraštai – juodo plastiko. Į slenkstį 
įterpti juodo plastiko elementai 
neleis paslysti lipant į automobilį.

11A071691

1 016 €

06   Chromo spalvos galinė apdaila
Žavi apdailos detalė – originali Volkswagen 
chromo spalvos galinė bagažo skyriaus dangčio 
apdaila akimirksniu suteikia Jūsų automobiliui 
elegantiškumo ir įmantrumo. Ji gali būti greitai 
ir lengvai pritvirtinama prie apatinio bagažo 
skyriaus dangčio krašto ir taip jį apsaugo.

11A071360

97 €

0604

ID.4 Originalūs priedai
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09   Unikalus planšetės laikiklis,  
suderinamas su apsauginiais dėklais
Universalus planšetės laikiklis, suderinamas su „Safate 
case“ dėklais – lankstus ir praktiškas sprendimas 
sėdintiems gale, leidžiantis patogiai matyti visas savo 
programėles. Kampo reguliavimas ir galimybė įtaisyti 
tiek horizontaliai, tiek vertikaliai leidžia maksimaliai 
išnaudoti planšetę pagal situaciją – dirbtumėte ar 
pramogautumėte. Naudojama tik su „Safety Case“ ir 
apsaugine ekrano plėvele, visų keleivių saugumui.  
Tinka tik su standartiniu kelionės ir 
patogumo sistemos laikikliu.

000061125N

167 €

07   Bazinis „Travel & Comfort“  
sistemos laikiklis
Modulinė „Travel & Comfort“ sistema suteikia gausybę 
galimybių, padedančių keliauti lengviau ir patogiau. 
Pritvirtinus tinkamus Volkswagen aksesuarus prie bazinio 
laikiklio, visi daiktai yra reikiamose vietose. Bazinis laikiklis 
gali būti naudojamas derinyje su šiais priedais: universaliu 
kabliu, drabužių kabykla, atlenkiamu staliuku, „Apple 
iPad“ laikikliu, skirtu „iPad 2-4“ ir „iPad mini“, taip pat ir 
„iPad Air“ bei „Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1“ laikikliu. 
Bazinis laikiklis montuojamas, paprastai jį tvirtinant 
varžtais tarp galvos atramos kreipiančiųjų strypų.

000061122

31 €

08   Drabužių kabykla 
„Travel & Comfort“ sistemai
Drabužių kabykla yra tvirtinama prie bazinio laikiklio, 
naudojantis paprasta fiksavimo sistema. Drabužių kabykla 
leidžia vežti drabužius taip, kad jie nesusilamdytų, o dėl 
integruoto kablio ja galima naudotis už automobilio ribų.

000061127B

103 €

08

09

07
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10   Dviračių laikiklis tempimo kabliui, 
2 dviračiams
Volkswagen originalus Compact II dviračių laikiklis yra 
mažas, lengvas ir kompaktiškas. Juo galima gabenti du 
dviračius. Sulankstomos sistemos dėka galiniai žibintai, 
dviračių bėgiai ir laikantysis rėmas visiškai susilanksto ir 
galite juos saugoti kad ir bagažinėje.  Taip pat pridedamas 
praktiškas transportavimo krepšys. Maksimalus 
išlaikomas svoris – 60 kg. Paties laikiklio svoris – 14 kg.

3C0071105B

978 €

11   Vilkimo kablys (komplektas)
Originalus Volkswagen vilkimo kablys ir konkrečiam 
automobiliui skirtas elektros instaliacijos rinkinys 
sudaro visą papildomo įrengimo paketą automobiliams 
be išankstinio gamyklinio paruošimo vilkimo kabliui. 
Aktyvavimo dokumentas su individuliu aktyvavimo kodu 
leidžia jį visiškai integruoti į automobilio elektroniką 
ir užtikrina teisingą visų prijungtų valdymo prietaisų 
kodavimą. Tai užtikrina saugią priekabų ar laikymo 
sistemų eksploataciją. Originalus prie automobilio 
pritaikytas Volkswagen elektros instaliacijos rinkinys 
(13 polių) užtikrina įtampos tiekimą ir saugią 
priekabos eksploataciją. Jei yra visi komponentai, 
garantuojama visiška integracija į CAN komunikacinį 
tinklą, įskaitant pagalbinę priekabos stabilizavimo 
funkciją, stabdžių kontūrus ir visų automobilyje 
esančių asistavimo vairuotojui sistemų pritaikymą.

11A092160

1 545 €

12   Dviračių laikiklis tempimo kabliui, 3 dviračiams
Volkswagen originalus Compact III dviračių laikiklis yra mažas, 
lengvas ir kompaktiškas. Juo galima gabenti trys dviračius. 
Sulankstomos sistemos dėka galiniai žibintai, dviračių bėgiai ir 
laikantysis rėmas visiškai susilanksto ir galite juos saugoti kad ir 
bagažinėje. Laikiklis  sulankstomas ypatingai paprastai, o kai jis 
pritvirtintas. Taip pat pridedamas praktiškas transportavimo krepšys. 
Maksimalus išlaikomas svoris – 54 kg. Paties laikiklio svoris – 16 kg.

3C0071105C

1 146 €

10

11

12
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13   Dviračio laikiklis
Originalus Volkswagen dviračio laikiklis, skirtas vertikaliai 
vežti dviračius ant automobilio stogo, žavi savo 
unikalios konstrukcijos rėmu ir bėgeliais ratams, kurie 
automatiškai užtikrina tinkamą dviračio padėtį. Pažangi 
užveržimo momentą ribojanti rankenėlė reguliuoja 
dviračio prisukimą ir garantuoja, kad dviratis yra tinkamai 
pritvirtintas. Dėl patogaus tvirtinimo aukščio (maždaug 
akių lygyje) dviračius lengva be didesnių pastangų 
pritvirtinti net ant didesnių automobilių. Atlaikęs išskirtinį 
„City Crash Plus“ bandymą dviračių laikiklis atitinka 
aukščiausius Volkswagen standartus. 
Dviračių rėmams iki 100 mm (ovaliems) 
arba 80 mm (apvaliems).
000071128F

273 €

14   Skersiniai atraminiai strypai ant stogo
Išbandyti pagal griežtus Volkswagen „City Crash Plus“ 
bandymo reikalavimus skersiniai atraminiai strypai ant 
stogo pagaminti iš aerodinaminio kontūro aliumininio 
profilio, prie kurio galima tvirtinti banglenčių, dviračių, 
slidžių ir snieglenčių tvirtinimus ar praktiškas stogo 
bagažines. Skersiniai atraminiai strypai ant stogo visiškai 
surinkti ir kruopščiai pritaikyti prie automobilio. Juos 
galima saugiai ir tiksliai pritvirtinti prie automobilio 
stogo, nenaudojant jokių įrankių. Lengvai sumontuojamas 
aerodinaminis profilis dėl savo paviršiaus struktūros 
sumažina vėjo keliamą triukšmą. Skersiniai atraminiai 
strypai ant stogo gali būti užrakinami ir apsaugomi nuo 
vagystės. Tiekiami kartu su užveržimo 
momentą ribojančiu veržliarakčiu.

11A071151

408 €

15   Stogo bagažinė
Naujoji originali Volkswagen stogo bagažinė „Comfort 460“, kurios 
talpa yra apie 460 litrų, išsiskiria optimaliu aerodinaminiu dizainu, 
maksimaliai sumažinančiu nemalonų važiavimo keliamą triukšmą. 
Ji buvo pritaikyta prie naujųjų Volkswagen modelių šiuolaikinių 
dizaino linijų ir žavi savo iš anksto sumontuota greitojo tvirtinimo 
sistema. Naujoji bagažinė yra aprūpinta pažangia „DuoLift“ sistema, 
kuri suteikia galimybę atidaryti bagažinę iš abiejų pusių. Bagažinės 
viduje esantys 3 įtempiamieji diržai apsaugo daiktus nuo slankiojimo. 
Stogo bagažinė tvirtinama, naudojant 3 taškų centrinį tvirtinimo 
mechanizmą, ir tiekiama blizgios juodos spalvos. Kadangi jos ilgis 
siekia 2,30 m, ji idealiai tinka žiemos sporto inventoriui vežti, nes į 
ją be problemų telpa visų įprastinių dydžių slidės ir snieglentės.

000071200AE

876 €

13
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17   Vaiko kėdutė, i-SIZE Trifix, vaikams  
nuo 15 iki 48 mėnesių/76-105 cm/18 kg
Volkswagen originali vaiko kėdutė: TRIFIX i-SIZE 
76–105 cm (nuo 15 mėnesių iki 4 metų | 18 kg). 
Patvirtinta R129 (i-SIZE) ir CCC. Visapusiškas 
saugumas – puikių šoninio poveikio apsaugos 
„SICT inside“ ir Pivot Link ISOFIX sistemų dėka. 
Paprasta instaliacija su integruotomis ISOFIX ir 
Top Tether – ir dar daugiau vietos kojoms jūsų 
automobilyje. Reguliuojamas aukštis ir 5 taškų 
tvirtinimo sistema – saugumui ir komfortui kelyje.

11A019909

607 €

16   Markizės (rinkinys).  
Durims gale, bagažinei ir galiniams langams
Lengvai naudojamos, puikiai tinkančio dydžio: su 
Volkswagen originalia apsauga nuo saulės galiniams 
šoniniams langams, bagažinės šoniniams langams ir 
galiniam langui apsaugosite savo automobilio vidų 
nuo tiesioginių saulės spindulių nesumenkindami 
matomumo ir saugumo kelyje. Markizes paprasta 
pritaisyti arba nuimti, kai jos nereikalingos. Jos suteikia 
papildomą apsaugą nuo UV spindulių ir žvilgsnių 
į jūsų automobilio vidų, o taip pat sumažina riziką 
būti apakintiems šviesomis kitų eismo dalyvių. 

11A064365

261 €

16

17

ID.4 Originalūs priedai
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18

18   Coolbox, 12/230V, su šaldymo 
ir šildymo funkcijomis.
Šalti gėrimai karštais vasaros mėnesiais ir šiltas 
maistas po ilgos keturių valandų kelionės. Jokių 
problemų su energiją taupančiu Volkswagen šaldymo 
ir kaip termosas veikiančiu originalaus Volkswagen 
dizaino šaldytuvu. Šaldytuvo talpa – maždaug 
24 litrai. Ji visada užtikrina reikiamą temperatūrą.

000065400F

200 €

19

19   Jungiamieji
Premium USB laidas specialiai buvo sukurtas sujungti 
jūsų telefoną ar kitus mobilius įrenginius su jūsų 
Volkswagen Infotainment sistema. Jis taip pat puikiai 
dera prie jūsų automobilio vidaus. Būdamas 30 cm 
ilgio jis leis pasidėti įrenginį šalia esančioje dėtuvėje, 
bet nėra toks ilgas, kad keltų nepatogumų. Pats laidas 
padengtas aukščiausios kokybės tekstile, o jo jungtys – 
chromuoto metalo, su Volkswagen logotipu. Žinoma, 
šiuo laidu galėsite patogiai naudotis Android Auto ar 
MirrorLink funkcijomis per AppConnect , ir aišku, jūsų 
įrenginys bus tuo pačiu metu kraunamas. Premium 
laidas ypatingai puikiai tinka naudotis išmaniojo telefono 
žemėlapiais ir visais kitais privalumais pakeliui!
Galimi laidai: į Micro-USB; USB-C arba Apple Lightning, 
gali būti 30 cm arba 70cm ilgio.

000051446AA/AF/AG/AH/AJ/AN/AP/R/S

34-48 €

www.volkswagen.lt
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20   Padangų vožtuvų 
dangteliai 

000071215E

38 €

21   Spec. ratų varžtų 
komplektas

3CN071597

41 €

22   Padangų laikymo 
maišų rinkinys

000073900E

55 €

22

20

21
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23

25

24

23   Sulankstoma dėžė 
elektriniam krovimo kabeliui
Sulankstoma dėžė elektriniam 
krovimo kabeliui. Su pirštinėmis 
ir šluoste. Išmatavimai:  
40 cm x 37 cm x 15 cm.

000054410A

78

25   Kabelis
Pagrindinis CEE 3Ph/32A 
kabelis prisijungti prie ID. 
kelioninio kroviklio.

000054412AD

124 €

24   ID. Kelioninis kroviklis
Krovimo sistema ID. paprasta 
kelioninė. Krovimo galia iki 
11 kWh, trifazė, 16 amperų.

000054412AH

1 068 €

www.volkswagen.lt
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ID.4

jūsų asmeniniame automobilyje
Patirkite važiavimą elektra

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

Atsisiųskite nemokamą 
Volkswagen EV Check 
programą.

Analizė rodo visus svarbius duomenis, pvz., nuvažiuotą atstumą, apskaičiuotas 
sąnaudas ir CO₂ emisiją, palyginti su asmeniniu automobilio modeliu, ir apskaičiuotas 
išlaidas nuvažiuotam atstumui. Šiuo atveju galima rinktis iš naujojo Volkswagen ID.4, 
e-Golf arba e-up! modelių. Papildomai galima patirti ID.4 komplektacijos variantus, 
dizaino ir automobilio funkcijų detales papildytos realybės (AR) režime.

Nesvarbu, kokiu automobiliu jūs važiuojate – įrašykite savo vairavimo 
stilių ir palyginkite reikšmes su elektriniu Volkswagen modeliu.

www.volkswagen.lt
https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub
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