
Model: E213MNA4 Termín dodania:  Ihneď Kom. č.: 453 088 / int. č.:  39-489

Motor: elektrický pohon 150/204

Prevodovka: automatická 8,5

Hmotnosť celková/užitočná (kg): 2660/453 310

Dĺžka vozidla/šírka  (mm): 4584/1852 160

Číslo karosérie: WVGZZZE2ZNP008933 Spotreba paliva (kombinovaná) NECD/WLTP (kWh): 16,9-16,2

Farba interiéru: SD - hnedá florence / čierna ninja 543/1575

Farba vozidla: 2PA1 - modrá dusk metalíza / čierna 438-522

Stav najazdených km: 6 Počet miest: 5

App-Connect vrátane Wireless App-Connect pre Apple CarPlay - 
Vysokonapäťový Lithium-Ionový akumulátor s kapacitou 77 (82) kWh netto (brutto) menovitá kapacita pripojenie telefónu cez MirrorLink (Android), AndroidAuto (Android) alebo 
Palubná nabíjačka 11kW (AC striedavý prúd 3-fázy 16A, 400V) CarPlay (Apple) v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu
CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom 125kW Digitálny palubný displej s voličom smeru jazdy pred volantom
Mode2 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú zásuvku a vozidlom Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, hands free profile,
(SCHUKO domáca zásuvka a TYP2 konektor, 230 V, 10 A, do 3 kW, 1 fáza) bluetooth Audio
Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu We Connect Plus (3 roky)
cez prípojku na vozidle "Type 2" (zásuvka 11 kW , 400 V, 16 A) Komfort

Záruka na výkonnostnú batériu je 8 rokov alebo nájazd 160.000 km podľa toho čo nastane skôr Parkovacie senzory vpredu a vzadu
pri poklese pod 70 % využiteľnej kapacity Cúvacia kamera Rear Assist
Bezpečnosť Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou funkciou prispôsobenia rýchlosti profilu
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu, vozovky a rýchlostným obmedzeniam
hlavové airbagy vpredu a vzadu Automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic
Airbag medzi vodičom a spolujazdcom Keyless Start - štartovacie tlačidlo pod volantom
Car2X - online komunikácia medzi vozidlami, informácie o kritických situáciách na trase Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
ESC elektronický stabilizačný systém Elektricky ovládané, vyhrievané a sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
ASR protipreklzový systém Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov
ABS brzdy s antiblokovacím systémom Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
Multikolízna brzda Stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu, absorbujúce cca. 65 % svetla
Front Assist a City Brake - systém na sledovanie diania pred vozidlom a Determálne sklá na všetkých oknách
systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze Interiér

Pedestrian and Cyclist Recognition - asistent rozpoznávania kolízie Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant so znakom 1ST
s chodcom a cyklistom s funkciou núdzového brzdenia Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
Proaktívny bezpečnostný systém Vyhrievané predné sedadlá
Predné hlavové opierky, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu Vyhrievané ostrekovače čelného skla
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné Poťah sedadiel koženka/microfleece  "ArtVelours"
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách Ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 30 farieb
a sedadle spolujazdca vpredu s dodatočným istením Toptether Lakťové opierky rúk na vtútorných stranách predných sedadiel, 
Systém rozpoznania únavy vodiča samostatne výškovo nastaviteľné
eCall – tiesňové volanie Centrálna stredová konzola s farebne podsvieteným priestorom uzatvárateľným
Technika roletkou, variabilným držiakom na dva poháre s rozdeľovačom na viac častí
Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti na rýchlosti Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu
Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na 1,0l fľaše vo dverách
Imobilizér Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné v pomere 40:60
Nastavenie jazdného profilu Lakťová opierka na zadných sedadlách v strede s držiakom na dva poháre a otvorom
Osvetlenie na prepravu dlhých predmetov
IQ.Light Pedále z nerez ocele so symbolom Play a Pause
*Matrix LED adaptívne predné svetlomety s výkonom 750 lm Časti výplne dverí v umelej koži
*Dynamic Light Assist - dynamická regulácia diaľkových svetiel Upevňovacie oká a závesné háčiky v batožinovom priestore
*3D-LED zadné svetlá s dynamickým smerovkami 12V zásuvka v batožinovom priestore
Osvetlená lišta medzi prednými svetlometmi a podsvietené vonkajšie kľučky na dverách Čierna na centrálnom displeji a stĺpiku riadenia s volantom
Dažďový senzor Exteriér

Infotainment Podsvietené vonkajšie kľučky na všetkých dverách a osvetlená lišta medzi 
Navigačný systém Discover Pro, 10" farebný dotykový displej v čiernej farbe Čierna strešná lišta nad oknami a C-stĺpik vo farbe Satin Black
Rozpoznávanie dopravných značiek Emblém s nápisom PRO na predných blatníkoch
Digitálny rádiopríjem DAB+ Strešné lyžiny pozdĺžne čierne
6+1 reproduktorov vpredu (6 v predných dverách a 1 centrálny na palubnej doske) Osvetlenie okolia s funkciou Welcome light z vonkajších spätných zrkadiel
2xUSB-C vpredu a 2x USB-C nabíjacie konektory vzadu Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák
Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných jazykoch) Fast Lane predkonfigurované modely, rozlišovací kód

Cena modelu s 20% DPH 49 080,00 €

Obj. kód Cena v Eur

2PA1 610,00 €

1M6 Ťažné zariadenie, sklápateľné 880,00 €

WPU Tepelné čerpadlo - vykurovanie vozidla prostredníctvom tepla získaného z vonkajšieho okolia vozidla 965,00 €

0TD Textilné koberčeky vpredu a vzadu 110,00 €

PJ2 Disky z ľahkej zliatiny 8Jx19 Hamar čierne a spredu leštené, AirStop® pneumatiky vpredu 235/55 R19, vzadu 255/50 R19 710,00 €

Exterior Style Silver

*dvojfarebný koncept s čiernou farbou strechy a voliteľnou farbou karosérie

*strieborná strešná lišta nad oknami a C-stĺpik

*strešné lyžiny - pochrómované

*nájazdová hrana a difúzor vo farbe strieborná Kanata

Povinná výbava 30,00 €

11B061500 82V Podlahové gumy 72,00 €

Cenníková cena vozidla s DPH 53 097,00 €

Cenníková cena vozidla bez DPH 44 247,50 €

Autonovo a.s., Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica, tel.: 048/43 66 300,  www.autonovo.sk

WM1 640,00 €

Doplnková výbava

modrá dusk metalíza / čierna

Objem batožinového priestoru (l):

Dojazd WLTP (km):

Sériová výbava ID.4 Business 

Elektro

VW ID.4 Business (Pro Performance Upgrade) 204k

Technické údaje

Výkon kW / PS: 

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s): 

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min-1):

Max. rýchlosť (km/h): 






