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Volkswagen ID.4 City 52 kWh | 35.899,- NA
SUBSIDIE| ORIG NL! | GAR.+OH CONTRACT TM
06-2025 | ADA
06/2021 - Elektrisch - Automaat

€ 37.899,-
Autogegevens

Merk, model: Volkswagen ID.4

Uitvoering: City 52 kWh | 35.899,-...

Kenteken: L-086-KP

Kilometerstand: 25.394 km

Bouwjaar: 06/2021

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.866 kg

Motor: 170 pk (125 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Metallic

Bekleding: Stof

Garantie: BOVAG

100%
Onderhouden: Ja

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Vermogen: 125 kW (170 PK)
Vermogen elektromotor(en): 109 kW (148 PK)

Aandrijving
Actieradius: 344 km

Asconfiguratie
Aandrijving: Achterwielaandrijving
Bandenmaat: 235/60 R18
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Prestaties
Acceleratie (0-100): 9,0 s
Topsnelheid: 160 km/u

Accu
Aanwezige accu: gekocht
Accu: 52 kWh
Accu laden: Type 2, 3-fasen, 7.2 kW, 50 km actieradius per uur, compleet vol in 14 uur en 26 minuten
Accu snelladen: Combined Charging System, 491 km actieradius per uur, compleet vol in 2 uur en 21
minuten

Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 15,116279069767 kWh/100km
Energielabel: A

Onderhoud, historie en staat
100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen

Beschikbare afleverpakketten:
- Premium rijklaar (inbegrepen): 12 maanden Bovag garantie, onderhoud klaarmaken volgens
fabrieksnorm, 25 euro brandstof, banden minimaal 3,5 mm
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden)
- Fabrieks garantie (zonder meerprijs): 12 maanden garantie obv resterende Fabrieksgarantie, aanvullend
op Bovag leveringsgaranties vanuit RVM Automotive
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Premium rijklaar"): BOVAG garantie (12 maanden)

Overige informatie
Emissie: Zero emissie

Bekijk onze website voor een 360graden reportage (in- exterieur) https://rvmautomotive.nl/aanbod

DEZE AUTO KOMT IN AANMERKING VOOR DE -€2.000 SUBSUDIE, DEZE IS NIET IN ONZE INTERNETPRIJS
VERREKEND!
Informeer onze adviseur wat dit voor u kan beteken, we helpen u graag.

De ID4 is bij binnenkomst compleet gecontroleerd op schade, dit doen wij doormiddel van o.a een lakdikte
meter. Zo kunnen wij stellen dat de auto 100% schadevrij is. Ook is de auto origineel Nederlands en houd
resterende fabrieksgarantie tot en met 14-06-2025
Bovendien biedt Volkswagen op het accu pakket fabrieksgarantie tot 14-06-2029 of tot 160.000km
afhankelijk wat je als eerste bereikt.
Deze mooie auto is voorzien van leuke opties zoals stoelverwarming, adaptieve cruise control en nog veel
meer!

Bij RVM Automotive hanteren wij direct de beste prijs voor u.
Op internet hanteren wij daarom direct een scherpe korting op onze showroomprijs.
DOE ER UW VOORDEEL MEE!
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RVM Automotive NETTO actieprijzen: Showroomprijs Van €43.900 nu voor RVM Actieprijs €37.899, uw
totale voordeel: €7.001!

Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:
Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200

Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

o Premium rijklaar op basis van resterende fabrieksgarantie tot 14-06-2025
o Contactloos zaken doen mogelijk dmv facetime en/of detail-films auto
o Showroom en proefrit op afspraak mogelijk
o Thuislevering is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden

Eerst samen online kennismaken? Dat kan! Hoe werkt het?

Een van onze medewerkers toont u de auto via facetime of whatsapp video bellen. Ook kunnen wij een film
van de auto sturen via whatsapp. Alle details worden met elkaar besproken. Heeft u inruil? Dan nemen wij
die ook gelijk met u door. Wij kunnen het voorstel met u telefonisch uitwerken en schriftelijk bevestigen.

Bent u akkoord dan leveren wij de auto een week later bij u thuis af. Wilt u vooraf proefrijden? Ook geen
enkel probleem, op afspraak bent u van harte welkom.

Bel met: 088-7862886 App ons: 085-1309200

Let op!: Onze advertenties worden met veel zorg samen gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er
meer of minder opties aanwezig zijn dan gemeld. Ons advies: controleer tijdens de proefrit goed of alle
opties aanwezig zijn. U kunt geen rechten ontlenen aan onze advertenties of specificatiekaarten in de auto.

Behoort u tot de grote groep fans van het merk Volkswagen? Dan hoeven we u niets te vertellen over de
kwaliteiten van deze ID.4. U weet dat immers al over de innovatieve techniek, het tijdloze design en de
geweldige rijkwaliteiten van deze auto. Niet voor niets is de vraag naar gebruikte Volkswagens zo groot,
want de kwaliteit staat ook na een aantal jaren nog buiten kijf, zoals aan deze ID.4 duidelijk te zien is.
Tijdens de koude maanden is stoelverwarming een voorziening die u niet wilt missen. Als de 'r' in de maand
zit, komt zo'n verwarmd stuurwiel als geroepen! Bij de rijke uitrusting horen ook 18 inch lichtmetalen
velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, snelheidsbegrenzer, actieve hoofdsteunen, metallic lak,
verwarmde ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de DAB-ontvanger. Ingebouwde spraakbediening maakt het
mogelijk om de auto te bedienen zonder dat uw aandacht wordt afgeleid. Beste route, verwachte
aankomsttijd: uw eigen navigatiesysteem vertelt u alles! De draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons
voldoet aan de universele Qi-standaard. Elke geschikte smartphone is onderweg zonder snoeren en
stekkers op te laden. Connected drive services speelt uw lievelingsmuziek draadloos af. Met automatische
airconditioning hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen. Het systeem doet de rest. Zelfs een
kleine aanrijding kan flinke kosten veroorzaken. Gelukkig laat de achteruitrijcamera precies zien wat er zich
achter de auto bevindt en geeft een waarschuwingssignaal. Bij het wisselen van rijbaan kan een dode hoek
ontstaan waardoor achterliggers te dichtbij kunnen komen. De achteropkomend verkeer waarschuwing
geeft in dat geval automatisch een signaal. Altijd goed zicht? De regensensor zorgt ervoor! Als u de
adaptive cruise control inschakelt, regelt de auto zelf de snelheid en de afstand tot de auto voor u. Deze
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auto is eenkennig en start alleen voor z'n baas dankzij de keyless start.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico's in.
Verkeersbord-detectie herkent verkeersborden en toont deze op het instrumentarium van de auto. In
gevaarlijke verkeerssituaties helpt het accident avoidance system om een aanrijding te vookomen. Deze
auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken
voorkomen. Met het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook.

Een proefrit levert het bewijs. Neem contact op en we maken een afspraak!

= Bedrijfsinformatie =

Wij werken alleen op afspraak, reageer dus via deze site om met ons in contact te komen:

Telefonisch: 088-7862886
Mail: info@rvmautomotive.nl
Whatsapp: 085-1309200

Ook kunt u bij ons volledig online zaken doen, neem contact op via deze site en we bespreken onze
mogelijkheden!

Aanbieder
RVM Automotive
Duinweg 2
5482 VR Schijndel

Tel: 088 786 2886
E-mail: info@rvmautomotive.nl


