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VW ID.4
Pro 77 kWh
Leasing dla firm
Dostępność: Do produkcji
Możliwość konfiguracji VW ID.4 na życzenie.
2640 zł
(Rata na 59 miesięcy, 0% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o VW ID.4
EV cm3

77 kWh

174 KM

Crossover

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Elektryk

Automatyczna

Biały Glacier Metalik

2021

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Tomasz Szczerbakowski
T: 571441234
M: t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Moc maksymalna: 128 kW
Zasięg: 341 km
Maksymalny moment obrotowy: 220 Nm
Prędkość maksymalna: 160 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 10,4 s

Wyposażenie podstawowe
Opony 235/60 R18*
Fotele Tapicerka siedzeń z tkaniny Matrix 3 zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, opuszczane
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Oparcie kanapy tylnej bez podłokietnika, składane i dzielone (1/3 do 2/3)
Panele drzwi wykończone skórą ekologiczną
Podłokietnik w fotelach kierowcy i pasażera z przodu
Reflektory LED z automatyczną regulacją zasięgu
Tarcze hamulcowe z przodu
Termoizolacyjne szyby
Tylne światła w technologii LED Wycieraczka tylnej szyby
Wewnętrzne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczami
Deska rozdzielcza standardowa
Konsola środkowa z miejscem na napoje
Oświetlenie wnętrza Ambient - 10 kolorów podświetlenia
Podłoga bagażnika
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
Multimedia 10-calowy wyświetlacz Discover 7 głośników
Antena FM
Bezprzewodowy App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji
Funkcja obsługi głosowej
Gniazdo USB-C Instalacja telefoniczna
Comfort z ładowaniem indukcyjnym
Modulator dźwięku - ID.Sound
Sign Assist - system rozpoznawania znaków drogowych
System nawigacji satelitarnej Discover Pro
Tuner cyfrowy DAB+
We Connect Start - mobilne usługi online na 3 lata
Elektryczne i funkcjonalne
Czujnik deszczu
Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym i zmiennym
Kabel do ładowania prądem zmiennym AC ze stacji ładującej
Klimatyzacja automatyczna Climatronic, jednostrefowa, zdalnie sterowana
Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, podgrzewane
Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
Napięcie robocze 12V
Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu
Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go"
Hamulce bębnowe z tyłu
Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek
Przednie amortyzatory
Przednia szyba ze szkła termoizolacyjnego
Wybór profilu jazdy
Zestaw naprawczy
Ładowanie akumulatora mocą 7,2 kW prądem AC
Emergency call - automatyczne wzywanie pomocy
Front Assist - system awaryjnego hamowania oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów
Isofix - przygotowanie do montażu dwóch fotelików dziecięcych na siedzeniach z tyłu oraz na siedzeniu pasażera z przodu
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszka pasażera z funkcją dezaktywacji
Poduszki powietrzne kurtynowe, boczne z przodu oraz centralna
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
System rozpoznający zmęczenie kierowcy
Trójkąt ostrzegawczy

Wyposażenie dodatkowe
Biały Glacier Metalik z czarnym dachem
Tapicerka szara z czarnymi elementami wykończenia
Obręcze aluminiowe Falun 8J x 18 Falun

- Zaślepki na obręcze aluminiowe
- Śruby kół z zabezpieczeniem anty kradzieżowym
Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
Kabel do ładowania z gniazda 230 V (gniazdo domowe)
Pakiet M (3 lata): Pakiet Przeglądów i ochrona pogwarancyjna Volkswagen Safe+
Pakiet Assistance Plus
Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i ochrona przed odholowaniem
- Keyless Access
- bezkluczykowy dostęp i uruchamianie samochodu [dla Autoalarmu]
- Kierownica multifunkcyjna obszyta skórą
- Podświetlone klamki w drzwiach
- Powitalne oświetlenie otoczenia z lusterek
- Proaktywny system ochrony pasażerów
PreCrash
- Proaktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości ACC oraz funkcją "stop & go"
- System Area View - system obserwacji otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z kamerą cofania
- System Easy Open / Easy Close
- bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika
- System Lane Assist, System Emergency
Assist, System Traffic Jam Assist
- System Side Assist - asystent zmiany pasa ruchu
ID. Charger 7,5m kabel, 7,2 kW (jednofazowy)
Ładowanie akumulatora prądem DC mocą 110 kW
Pakiet stylistyczny zewnętrzny Silver
Listwa dachowa oraz słupek Cw stylistyce Silver
- Relingi dachowe, srebrne
Pompa ciepła
Pompa wykorzystująca ciepło odpadowe silnika elektrycznego do ogrzewania wnętrza pojazdu

Inne modele dostępne z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman - ZAPYTAJ O INNE KONFIGURACJE!
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

