
ID.4

ID.4 1st (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

3 προσκέφαλα πίσω καθισμάτων

6+1 Ηχεία

Adaptive Cruise Control με Speed Limiter

Bluetooth

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

Driving Profile Selection - Σύστημα επιλογής οδηγικού προφίλ

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency call service (Υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης)

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Lane Assist (Ενεργό σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας)

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Yπολογιστής ταξιδίου με ηλεκτρονικό ταχύμετροπολογιστής ταξιδίου με ηλεκτρονικό ταχύμετρο

Άνοιγμα πορτμπαγκάζ από το εξωτερικό



Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Αυτόματος - αντιθαμβωτικός εσωτερικός καθρέπτης

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος

Επενδύσεις σε πάνελ θυρών από οικολογικό δέρμα

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι, ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες

Ηλεκτρομηχανικό τιμόνι με ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη υποβοήθηση (servotronic)

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλωδιο φόρτισης για wallbox

Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

Πάτωμα χώρου αποσκευών

Πίσω ανάρτηση

Πίσω φώτα τεχνολογίας LED

Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού



Προβολείς LED με αυτόματη ρύθμιση δέσμης φωτός

Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός με ρύθμιση ύψους

Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος

Σύστημα Infotainment "Ready 2 Discover"

Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 125kWkW

Υποδοχή φόρτισης οχήματος CCS

Φωτισμός καθρέπτη σκιαδίων

ID.4 1st Max (204ps)

"Dynamic Road Sign Display" ( Σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας)

3 προσκέφαλα πίσω καθισμάτων

6+1 Ηχεία

Adaptive Cruise Control με Speed Limiter

DAB+ Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη

e-Sound - Ηλεκτρονικός ήχος εξομοίωσης λειτουργίας κινητήρα

Emergency call service (Υπηρεσία κλήσης έκτακτης ανάγκης)

Emergency Steering Assist - Υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου

Fatigue Detection - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού



Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (Λειτουργία 
αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών)

Park Pilot - Αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης εμπρός - πίσω με ηχητική προειδοποίηση και 
οπτικές ενδείξεις

Pre-Crash (Σύστημα προληπτικής προστασία ς επιβατών)

Wireless We Connect App - Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay®

Yπολογιστής ταξιδίου με ηλεκτρονικό ταχύμετροπολογιστής ταξιδίου με ηλεκτρονικό ταχύμετρο

Αερόσακος οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητα απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη ενεργοποίηση υαλοκαθαριστήρων

Εξελιγμένο Voice Control - χειρισμός τηλεφώνου και ηχοσυστήματος με φωνητικές εντολές

Εξωτερικοί καθρέφτες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος

Επενδύσεις σε πάνελ θυρών από οικολογικό δέρμα

Επικοινωνία Car2X - λειτουργία ειδοποίησης κινδύνου στην κυκλοφορία

Εργαλεία αλλαγής ελαστικού

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή πρίζα

Καλώδιο φόρτισης για wallbox

Πακέτο 1st Edition Max

Περιμετρικός φωτισμός με Welcome Light

Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός, αερόσακοι τύπου κουρτίνας, κεντρικός αερόσακος ανάμεσα από 
θέση οδηγού-συνοδηγού

Προσκέφαλα ασφαλείας εμπρός με ρύθμιση ύψους

Προφυλακτήρες βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος



Σύστημα ένδειξης χαμηλής πίεσης ελαστικών

Υποβραχιόνια εμπρός καθισμάτων

Υποδοχή φόρτισης για συνεχές ρεύμα DC με ισχύ 125kWkW

Υποδοχή φόρτισης οχήματος CCS

Φωτισμός καθρέπτη σκιαδίων


