
 
Popolnoma električni



Ponudba  
za leto 2021

** Pridružujemo si pravico do spremembe cene.

Linija opreme Baterija/moč Cena v €1)

Posebna izdaja
ID.4 1ST 77 kWh / 150 kW 46.930**

ID.4 1ST Max 77 kWh / 150 kW 56.700**

Izvedenke
ID.4 City 52 kWh / 109 kW 37.966**

ID.4 City 52 kWh / 129 kW 39.466**

ID.4 Style 52 kWh / 109 kW 42.601**

ID.4 Style 52 kWh / 129 kW 44.101**

ID.4 Life 77 kWh / 150 kW 45.889**

ID.4 Business 77 kWh / 150 kW 51.351**

ID.4 Family 77 kWh / 150 kW 51.076**

ID.4 Tech 77 kWh / 150 kW 52.532**

ID.4 Max 77 kWh / 150 kW 56.143**



3ID.4 – Serijska oprema

Serijska oprema
ID.4 Pure
(izbor serijske opreme)

— 3 vzglavniki zadaj
— 5 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z zategovalnikom in 

nastavljivo višino
— 7,2 kW polnilec za polnjenje baterije z izmeničnim tokom (AC) in  

50 kW polnilec za polnjenje baterije z enosmernim tokom (DC)
— 18'' jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike 235/60 

R18
— Ambientna osvetlitev, 10 barvna
— Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
— Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
— Avtomatska klimatska naprava Air Care Climatronic
— Brezžični App-Connect za Apple CarPlay in Android Auto
— Car2X (komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico)
— Črne strešne letve
— Digitalni radijski sprejemnik DAB+
— Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
— Enotonska signalna hupa
— Generator zvoka (e-sound)
— LED sprednji žarometi z avtomatskim vklopom dnevnih luči
— LED zadnje luči
— Naslon za roke
— Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem
— Omrežni polnilni kabel za gospodinjske električne vtičnice in javne 

polnilne postaje
— Osvetlitev okolice vozila
— Osvetljeni kozmetični ogledali

— Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire 
pred in za vozilom

— Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovi 
strani in 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) tudi za i-Size

— Radio »Ready 2 Discover« z 10'' barvnim zaslonom občutljivim na 
dotik, 6+1 zvočnik, glasovnim upravljanjem in  naprava za prostoročno 
telefoniranje

— Senzor za dež
— Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih 

sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama in 
sredinsko varnostno blazino

— Sistem za klic v sili eCall
— Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 

večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
— Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
— Tekstilne sedežne prevleke »Matrix«
— Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem 

za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev

— Usnjen večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na dotik
— Voznikov sedež nastavljiv po višini
— Vtičnica za hitro polnjenje CCS
— Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom
— Zelena termoizolacijska zasteklitev
— Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova 

spredaj in zadaj

ID.4 Pro
(dodatno oz. za razliko od izvedbe Pure)

— 11 kW polnilec za polnjenje baterije z izmeničnim tokom (AC) in 125 
kW polnilec za polnjenje baterije z enosmernim tokom (DC)

— 19'' jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi, pnevmatike spredaj 
235/55 R19 in zadaj 255/50 R19
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Linije opreme
Linija opreme
Baterija

ID.4 City
52 kWh

ID.4 Style
52 kWh

ID.4 Life
77 kWh

ID.4 Business
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ID.4 Family
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ID.4 Tech
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ID.4 Max
77 kWh
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● = serijska oprema    — = ni možno naročiti za ta model
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Paketi opreme
Paket Infotainment
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja
— Navigacijski sistem Discover Pro 10' z barvnim zaslonom

Paket Infotainment Plus
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja
— Navigacijski sistem DIscover Max 12'' barvnim zaslonom
+ Projicirni sistem

Paket Design
— Ambientna osvetlitev, 30-barvna
— Matrični LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
— 3D zadnje LED- luči z dinamičnim smernikom
— Svetlobna letev med žarometoma
— Zatemnjena stekla od B-stebričkov naprej

Paket Design Plus
— Ambientna osvetlitev, 30-barvna
— Matrični LED-žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
— Zadnje LED-luči z dinamičnimi smerniki
— Svetlobna letev med žarometoma
— Zadnje in stranski stekli dodatno zatemnjeni in protihrupni
+ Panoramsko strešno okno

Paket Komfort
— Klimatska naprava Air Care Climatronic z aktivnim kombiniranim filtrom in 2-conskim uravnavanjem 

temperature
— Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala navzdol 

proti tlom
— Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
— Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
— Usnjen večfunkcijski volan, ogrevan, z upravljanjem na dotik
— Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem
— 2 USB-vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
— Ogrevanje sprednjih sedežev
— Brezžično ogrevano in protihrupno vetrobransko steklo 

Paket Komfort Plus
— Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala navzdol 

proti tlom
— Notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem
— Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
— Usnjen večfunkcijski volan, ogrevan, z upravljanjem na dotik
— Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem
— Osvetlitev okolice s projiciranjem logotipa
— 2 USB-vmesnika tipa C spredaj, 2 polnilni vtičnici za USB-vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
— Ogrevanje sprednjih sedežev
+ Prtljažno dno z možnostjo izgradnje
+ Klimatska naprava Air Care Climatronic z aktivnim kombiniranim filtrom in 3-conskim 

uravnavanjem temperature in dodatno upravljalno enoto zadaj
+ Predelna mreža
+ Mreža za prtljago

Paket Asistence
— Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
— Proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemom Front Assist
— Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom
— Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami

Paket Asistence Plus
— Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
— Proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemom Front Assist
— Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom
— Osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami
+ Asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist in asistenca za 

zaustavitev v sili Emergency Assist
+ Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist
+ Prikaz okolice Area View
+ Sistem »Easy Open & Close« -s senzorjem za odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat 

Paket Sport
— Športno podovzje
— Progresivno krmiljenje

Paket Sport Plus
— progresivno krmiljenje
+ dinamično uravnavanje podvozja DCC z izbiro voznega profila



Popolnoma električni ID.4 – Stilski paketi / dodatna oprema6

Stilski paketi / dodatna oprema
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Cena v €1)

Paket Exterieur Style "Silver" 
— črna streha
— eloksirane strešne letve srebrne barve
— strešna letev in C stebriček v srebrni barvi
— srebrna letev v spodnjem delu sprednjega odbijača

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 645,-

Style paket
— komfortna armaturna plošča
— sredinski deli sedežev v mikrotkanini ArtVelours
— ambientna osvetlitev, 30 barvna
— pedala v videzu »Play & Pause«
— asimterično deljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi s sredinskim naslonom za roko, odprtino za prevoz daljših predmetov in  

dvema držaloma za pijačo

— — — ● ● — — —

Style paket Plus
— Style paket
— ledvena opora spredaj pnevmatsko nastavljiva z masažno funkcijo
— ogrevana sprednja sedeža
— ergoActiv sedeža spredaj, električno nastavljiva s spominsko funkcijo in nastavljivo kolensko oporo

— — — ○ ○ ● — —

Top Sport paket
— Style paket
— Style paket Plus
— Integrirana vzglavnika v sprednjih sedežih

— — — — — — ● —
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Cena v €1)

Predpražniki Tekstilni predpražniki spredaj in zadaj ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 112,-

Tehnična oprema Vlečna kljuka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 889,-

Toplotna črpalka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 1.288,-

Laki Univerzalni
— adularno siva

● ● ● ● ● ● ●

Kovinski
— ledeniško bela, kovinska
— manganovo siva, kovinska
— luskasto srebrna, kovinska
— senčno modra, kovinska

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○

611,–
611,–
611,–
611,–

● = serijska oprema    ○ = dodatna oprema za doplačilo    — = ni možno naročiti za ta model     * Vozila s takšno konfiguracijo še ni mogoče naročiti.
** Pridržujemo si pravico do sprremembe cen.
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Platišča

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo resnične reprodukcije sedežnih prevlek, lakov in platišč.
Serijska oprema   S       Dodatna oprema   DO   
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Cena v €1)

Platišča Aluminijasta platišča Hamar, 8J x 19 v temno grafitni barvi
4 platišča s celoletnimi pnevmatikami AirStop®, 235/55 R19 spredaj in 255/50 R19 zadaj vklj. z varnostnimi kolesnimi 
vijaki z zaščito proti kraji

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 921,-

Aluminijasta platišča Hamar, 8J x 19 v črni barvi
4 platišča pnevmatikami AirStop®, 235/55 R19 spredaj in 255/50 R19 zadaj vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito 
proti kraji

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 718,-

Aluminijasta platišča Drammen, 8J x 20 spredaj in 9J x 20 zadaj v črni barvi/polirana
4 platišča pnevmatikami AirStop®, 235/50 R20 spredaj in 255/45 R20 zadaj vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito 
proti kraji

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.213,-

Aluminijasta platišča Narvik, 8,5J x 21 spredaj in 9J x 21 zadaj v črni barvi/polirana
4 platišča pnevmatikami AirStop®, 235/45 R21 spredaj in 255/40 R21 zadaj vklj. z varnostnimi kolesnimi vijaki z zaščito 
proti kraji

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.710,-

18-palčno jekleno platišče    S 19-palčno aluminijasto platišče  
Hammar, črno   DO  

20-palčno aluminijasto platišče  
Drammen   DO  

21-palčno aluminijasto platišče  
Narvik   DO  
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Barve lakov 

Medeno rumena, kovinski lak G8A1

Ledeniško bela, kovinski lak 2YA1

Senčno modra, kovinski lak 2PA1

Luskasto srebrna, kovinski lak 1T

Manganovo siva, kovinski lak 5VA1



Za vse, ki ne želijo več dolgo čakati, sta že zdaj na voljo ID.4 1ST in ID.4 1ST Max, ki se ponašata z bogatim naborom dodatne opreme in  ekskluzivnimi 

posebnostmi pri zunanji in notranji oblikovni zasnovi. Zagotovite si številne prednosti in markantne detajle po nadvse privlačni ceni. Pri tem je 

pomemben adut obeh posebnih modelov tudi povečana zmogljivost. V primerjavi s serijsko različico, ki pri športnosti sicer  nikakor ne bo sklepala 

kompromisov, boste tako na cesti lahko še hitrejši in z električnim modelom boste imeli še večji zagon za vsakovrstne  podvige.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.4 1ST: kombinirana 16,2; ID.4 1ST Max: kombinirana 16,2; emisija CO₂ v g/km: 0
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo elektrike Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, ki jo dobavlja novo hčerinsko podjetje koncerna. Več informacij najdete na volkswagen.de/naturstrom.)
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Serijska oprema
ID.4 1ST

— 11 kW polnilec za polnjenje baterije z izmeničnim tokom (AC) in  
125 kW polnilec za polnjenje baterije z enosmernim tokom (DC)

— 5 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z zategovalnikom in 
nastavljivo višini

— 3 vzglavniki zadaj, pogrezljivi
— 1st oznaka na volanu
— Ambientna osvetlitev, 30 barvna
— Asimetrično deljiva zadnja klop s sredinskim naslonom zadaj in 

odprtino za prevoz daljših predmetov
— Asistenca za avtomatski vklop in izklop dolgih luči Light Assist
— Brezžična povezava App-Connect za Apple CarPlay
— Car2X (komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico)
— Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 

sovoznikove varnostne blazine
— Dodatno zatemnjeno zadnje in stranski stekli
— Električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali
— Elektronska blokada zagona motorja
— Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim 

uravnavanjem
— Eloksirane strešne letve srebrne barve
— Generator zvoka (e-Sound)
— ID. Light
— Izbira voznega profila
— Klimatska naprava Air Care Climatronic z 2-conskim uravnavanjem 

temperature
— Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem

— Ogrevan usnjen večfunkcijski volan 
— Ogrevana sprednja sedeža
— Ogrevano večslojno in protihrupno vetrobransko steklo
— Omrežni polnilni kabel za gospodinjske električne vtičnice in javne 

polnilne postaje
— Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire 

pred in za vozilom 
— Pedalke v dizajnu Play & Pause
— Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovi 

strani in 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) tudi za i-Size
— Radio-navigacijski sistem Discover Pro z 10'' barvnim zaslonom
— Sedežne prevleke iz mikrotkanine ArtVelours
— Senzor za dež
— Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih 

sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama in 
sredinsko varnostno blazino

— Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 
večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal

— Sredinska konzola z 2-USB režama spredaj in 2-USB režama zadaj
— Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistemom 

za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev

— Tekstilni tepihi spredaj in zadaj
— Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripete varnostne pasove 

spredaj in zadaj

— Asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za menjavo voznega pasu 
Side Assist in asistenca za zaustavitev v sili Emergency Assist

— Dinamično uravnavanje podvozja DCC
— Električno odpiranje in zapiranje prtljažnika s senzorjem
— ErgoActiv sedeža spredaj, električno nastavljiva s pnevmatsko ledveno 

oporo, masažno in spominsko funkcijo
— Klimatska naprava Air Care Climatronic s 3-conskim uravnavanjem 

temperature, protialergenskim filtrom in dodatno upravljalno enoto 
zadaj

— LED zadnje luči z dinamičnim smernikom
— Osvetljena letev med sprednjima žarometoma
— Osvetljene vratne kljuke
— Progresivno krmiljenje
— Protihrupni sprednji stranski stekli
— Radio-navigacijski sistem Discover Pro z 12'' barvnim zaslonom
— Sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless 
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja

ID.4 1ST Max
(dodatno oz. za razliko od izvedbe ID.4 1ST)



11 ID.4 – Ekskluzivni detajli

01 Prednost električnih avtomobilov: polnjenje je mogoče domala 

povsod. Izkoristite ugodno tarifo, ki vam je v sklopu ponudbe We 
Charge na voljo na polnilnih postajah ponudnika IONITY.

Ekskluzivni detajli
ID.4 1ST in ID.4 1ST Max navdušujeta s privlačno ponudbo opreme.

ID.4 1ST

— Navigacijski sistem Discover Pro
— 20-palčna aluminijasta platišča Drammen
— Kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— LED-žarometi, zadnje LED-luči
— Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist

ID.4 1ST Max
— Navigacijski sistem Discover Pro
— 21-palčna aluminijasta platišča Narvik
— Prikaz okolice Area View, vklj. s sistemom 

Rear View
— Matrični LED-žarometi, zadnje LED-luči s 

3D-zasnovo
— Asistenca za vožnjo Travel Assist
— Projicirni sistem s tehnologijo obogatene 

resničnosti
— Panoramsko strešno okno

01



Udobno polnjenje
S ponudbo We Charge vam je povsod na voljo optimalna rešitev za polnjenje  

vašega ID.4. Baterijo lahko polnite doma na lastni polnilni postaji ID. Charger  

ali kjerkoli po Evropi na več kot 150.000 polnilnih točkah1. Najbližjo polnilno  

postajo lahko pri tem povsem preprosto poiščete z aplikacijo We Connect ID.2, 

prek katere lahko udobno upravljate in prekinete postopek polnjenja.

Poraba električne energije po kriterijih NEVC v kWh/100 km: ID.4 1ST: kombinirana 16,2; ID.4 1ST Max: kombinirana 16,2; emisija CO₂ v g/km: 0  
(Velja za emisijo CO₂ med vožnjo, skupne emisije CO₂ so odvisne od vira električne energije. Volkswagen zato priporoča uporabo elektrike Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, ki jo dobavlja novo hčerinsko podjetje koncerna. Več informacij najdete na volkswagen.de/naturstrom.) 
Slike lahko odstopajo od dejanskega stanja. 
1 Aktualen pregled polnilnih točk je na voljo v navigacijskem sistemu vašega ID.4. Ponudba podjetja Volkswagen Group Charging GmbH (Elli). 
2 Glej hrbtno stran tiskovine, opomba 1.

Predserijska študija

Predserijska študija



13 ID.4 – Platišča in oblazinjenje

Serijsko platišča za ID.4 1st
20'' aluminijasta platišča »Drammen«,  

8J x 20 spredaj, 9J x 20 zadaj. 
Pnevmatike: 235/50 R20 spredaj, 

255/45 R20 zadaj

Serijsko platišča za ID.4 1st Max
21'' aluminijasta platišča »Narvik«, 

8,5J x 21 spredaj, 9J x 21 zadaj. 
Pnevmatike: 235/45 R21 spredaj, 

255/40 R21 zadaj

Standardna notranjost ID.4 1ST

Serijska notranjost za ID.4 1ST - beli volan

Notranjost ID.4 1ST in 1ST Max

Platišča in oblazinjenje



14 ID.4 – Barve lakov

Barve lakov 

Medeno rumena, kovinski lak G8A1

Ledeniško bela, kovinski lak 2YA1

Senčno modra, kovinski lak 2PA1

Manganovo siva, kovinski lak 5VA1



15 ID.4 – Mere in motorji

Mere in motorji
Mere Motor

Motor,
menjalnik, 
elektrika

Vrsta motorja sinhronski motor s
prermanentnimi 
magneti (PSM)

sinhronski motor s 
permanentnimi 
magneti (PSM)

sinhronski motor s 
permanentnimi 
magneti (PSM)

Največja moč, kW (KM) 109 (149) 125 (170) 150 (204)

Največji navor, Nm 220 310 310

Vrsta menjalnika 1-stopenjski 
avtomatski menjalnik

1-stopenjski 
avtomatski menjalnik

1-stopenjski 
avtomatski menjalnik

Baterija/sistem
polnjenja2),3)

Tip baterije litij-ionska litij-ionska litij-ionska

Kapaciteta baterije v kWh (neto) 52 52 77

Električna moč, kW (KM) pri vrt./min 109 (149) 125 (170) 150 (204) 

Trajanje polnjenja, izmenični tok, 
7,2 kW4), 100 % SoC 07:30 07:30 –

Trajanje polnjenja, izmenični tok, 
11 kW5), 100 % SoC – – 07:30

Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 
50 kW6), 80 % SoC 00:53 00:53 –

Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 
100 kW7), 80 % SoC 00:38 00:38 –

Trajanje polnjenja, enosmerni tok, 
125 kW8), 80 % SoC – – 00:38

Mase,
priklopne 
obremenitve,
kg

Masa praznega vozila9) 196 1.966 2.124

Dov. skupna masa 2.480 2.480 2.660

Nosilnost 434–597 434–597 451–611

Dov. osna obremenitev spredaj/zadaj 1.110/1.420 1.110/1.420 1.170/1.540

Dov. oporna obremenitev 
vlečne kljuke/dov. obremenitev strehe 1.000/750 1.000/75 1.000/75

Vozne
zmogljivosti

Največja hitrost, km/h 160 160 160

Pospešek (0–100 km/h), s 10,9 9,0 8,5

Doseg Po WLPT, km10) 240–340 240–340 479–522

ID.4

Zunanje mere Dolžina/dolžina z vlečno kljuko, mm 4.584

Širina/širina vklj. 
z zunanjima ogledaloma, mm 

1.852

Višina maks., mm 1.631

Medosna razdalja, mm2) 2.771

Notranje mere
1. sedežna vrsta

2. sedežna vrsta

Prostor za glavo
(s panoramsko streho), mm2)

1.066 (1.024)

Notranja širina, mm 1.503

Prostor za glavo, mm2) 979 (976)

Notranja širina, mm 1.494

Prtljažnik Dolžina, sedežna klop 
pokonci/zložena, mm

965/1.734

Širina med kolesnima ohišjema, mm 1.001

Prostornina prtljažnika, l 543–1.575

Drugi podatki Obračalni krog, m 10,2



Razlage opomb

1) MPC je maloprodajna cena z vključenim DMV (davek na motorna vozila) in DDV (davek na dodano vrednost).
2) Polnilna moč je odvisna od vrste uporabljenega omrežnega vtiča, omrežne napetosti v določeni državi in števila 

razpoložljivih faz električnega omrežja ter strankine hišne električne napeljave. V posameznem primeru je zaradi 
tega lahko nižja od navedene.

3) Čas polnjenja baterije se lahko spreminja glede na različne dejavnike, kot so npr. temperatura okolice, uporaba 
drugih vtičev za določeno državo in uporaba funkcije predhodnega programiranja (npr. daljinskega upravljanja 
klimatiziranja vozila).

4) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (7,2 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti baterije 
(SoC = State of Charge).

5) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti baterije 
(SoC = State of Charge).

6) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (50 kW) od 0-% do 80-% napolnjenosti baterije 
(SoC = State of Charge).

7) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (100 kW) od 0-% do 80-% napolnjenosti baterije 
(SoC = State of Charge).

8) Trajanje polnjenja na javni polnilni postaji z enosmernim tokom (125 kW) od 0-% do 80-% napolnjenosti baterije 
(SoC = State of Charge).

9) Masa praznega vozila z voznikom (68 kg), prtljago (7 kg) in 90-% polnim rezervoarjem za gorivo, izmerjena v skladu 
s trenutno veljavno različico direktive 92/21/EGS

10) Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki.  
Po 1. septembru 2017 je bil pri določenih novih vozilih homologacijski postopek že opravljen skladno z Globalno 
usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), 
ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO₂. Od 1. septembra 2018 naprej velja, da bo postopek WLTP 
postopoma povsem nadomestil preizkusni postopek, imenovan Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku 
WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna navedba 
vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne 
navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj primerjavi 
med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko 
spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih 
pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, 
emisije CO₂ in vozne zmogljivosti vozila.
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V tej tiskovini navedene informacije o cenah, tehničnih podatkih in opremi ustrezajo stanju v času priprave za tisk. Izrecno si pridržujemo 
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