
The all-electric
 



03ID.4 – Εισαγωγή

Ισχυρό σαν SUV,
ηλεκτρικό όπως  
ένα ID.
Μια εντελώς νέα φιλοσοφία εργονομίας που σας χαρίζει  

ευρυχωρία και απεριόριστη ελευθερία. Ηλεκτρικές επιδόσεις 

που συναρπάζουν και ενστικτώδης χειρισμός που ανεβάζει την 

άνεση σε ένα νέο επίπεδο. Το ID.4: Ισχυρό σαν SUV, ηλεκτρικό 

όπως ένα ID.

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή
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05ID.4 – Εξωτερικό

Η σιγουριά του ID.4 που εκφράζεται με τον κομψό σχεδιασμό του και τις 

χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές του, παραπέμπει με την πρώτη ματιά 

σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός αποτυπώνει τη 

δύναμή του και εξασφαλίζει ταυτόχρονα περισσότερη αυτονομία.  

Οι καινοτόμοι προβολείς IQ.LED Matrix, στον προαιρετικό εξοπλισμό,  

τονίζουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. To επιπλέον πλεονέκτημα της 

νέας, πλήρως ηλεκτρικής πλατφόρμας, είναι το χαρακτηριστικά μεγάλο 

μεταξόνιο με τις κοντές προεξοχές που συμβάλλει στο να είναι το ID.4 

ευρύχωρο εσωτερικά και συμπαγές εξωτερικά.

02 Με τα χαρακτηριστικά πίσω φώτα τεχνολογίας 
3D LED με δυναμικό φωτισμό, μια διακριτική λωρίδα 
φωτός διατρέχει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου 
πάνω από το ανανεωμένο λογότυπο Volkswagen. Π

01 Είτε πρόκειται για snowboard, καγιάκ είτε ποδήλατο, οι εργοστασιακές ράγες οροφής και ο προαιρετικός  
αναδιπλούμενος κοτσαδόρος, προσφέρουν πρόσθετο χώρο για να μεταφέρετε τις αποσκευές σας. Π

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή

Πρωτοποριακός σχεδιασμός

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Βασικός εξοπλισμος Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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02 Στον ευρύχωρο χώρο αποσκευών με το μεταβλη-
τό δάπεδο φόρτωσης χωρούν πολλά. Με τη λειτουρ-
γία Easy Open αρκεί μια μικρή κίνηση με το πόδι κάτω 
από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου για να ανοίξει το 
ηλεκτρικό πίσω καπό. Π

01 Με τη μεγάλη επιφάνειά της που καλύπτει όλο 
σχεδόν το πλάτος της οροφής, η προαιρετική γυάλινη 
πανοραμική ηλιοροφή σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμ-
ματα ενώ μπορείτε να απολαμβάνετε την ελεύθερη 
θέα προς τον ουρανό. Η φιμέ οροφή φροντίζει για να 
έχετε μια ευχάριστη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενώ 
το ρολό αντηλιακής προστασίας, που μπορείτε να το 
χειριστείτε και μέσω φωνητικού χειρισμού, προστα-
τεύει από την έντονη ηλιοφάνεια. Πείτε «Γεια σου ID., 
δείξε μου τα αστέρια» και το ρολό θα ανοίξει. Π

ID.4 – Εσωτερικό

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και  
ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9, εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli,  
της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Βασικός εξοπλισμος Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π

Περισσότερος χώρος
Όταν επιβιβαστείτε στο ID.4, θα αντιληφθείτε αμέσως άλλο ένα  

πλεονέκτημα της ηλεκτροκίνησης ID.: την πρωτοποριακή διαμόρφωση 

των εσωτερικών χώρων με εντελώς νέα lounge αίσθηση. Επιπλέον,  

προσφέρεται εξαιρετικά μεγάλος χώρος για τα πόδια των επιβατών  

στη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Η γυάλινη πανοραμική ηλιοροφή και  

τα άνετα καθίσματα ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αίσθηση  

ευρυχωρίας, ενώ η κεντρική οθόνη αφής, το ID.Light στη βάση  

του παρμπρίζ και το πολυλειτουργικό τιμόνι εξασφαλίζουν ακόμα  

μεγαλύτερη άνεση.
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09ID.4 – Συστήματα υποβοήθησης και ζάντες 

Ξεχωριστός χαρακτήρας

1 Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 1.
2 Θα διατεθεί αργότερα.

03 Ατσάλινη ζάντα2 18" Β

04 Ατσάλινη ζάντα2 19" Π

05 Ζάντα αλουμινίου 19" Hamar Π

06 Ζάντα αλουμινίου 20" Drammen Π

07 Ζάντα αλουμινίου 21" Narvik Π

Πρωτότυπο μοντέλο  
στο στάδιο πριν την παραγωγή

Έχετε στη διάθεσή σας πολλές και διαφορετικές επιλογές για να διαμορφώσετε το ID.4 όπως σας αρέσει.Το ID.4 δεν διαθέτει απλά μεγάλη ισχύ αλλά είναι και πολλαπλά έξυπνο. Για παράδειγμα, όταν το πλησιάζετε, σας αντιλαμβάνεται και σας χαιρετά, 

με τους προαιρετικούς προβολείς IQ Led Matrix. Με το Hello ID. ο πίνακας οργάνων και τα χειριστήρια εξοπλίζονται με φωνητικό έλεγχο, μέσω του 

οποίου μπορείτε να «επικοινωνείτε» με το ID.4 φυσικά και διαισθητικά. Επιπλέον, σας βοηθάει να έχετε τον έλεγχο κάθε στιγμή όταν βρίσκεστε σε 

κίνηση: Με την εφαρμογή We Connect ID.1 μπορείτε να ελέγξετε βασικές λειτουργίες του οχήματος και να δείτε να προβάλλονται πληροφορίες 

απευθείας στο παμπρίζ σας, χάρη στην προαιρετική οθόνη Head-up Display. Έτσι, έχετε την ενημέρωση που χρειάζεστε για την πλοήγησή σας στον 

δρόμο με απόλυτη ακρίβεια.

Απλά έξυπνο

02 Είτε χρειάζεται να μεταφέρετε τον εξοπλισμό για 
τα χόμπι σας, είτε να μεταφέρετε φορτία για επαγγελ-
ματικούς λόγους, αυτό δεν είναι πρόβλημα για το ID.4 
καθώς ο αναδιπλούμενος κοτσαδόρος μπορεί να  
μεταφέρει φορτία έως 750 kg (χωρίς λειτουργία  
φρένων) ή 1000 kg (με λειτουργία φρένων). Όταν  
δεν τον χρειάζεστε, ο κοτσαδόρος αναδιπλώνεται  
και κρύβεται κάτω από τον προφυλακτήρα με λίγες 
κινήσεις. Π

01 Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε για την οδήγηση και την 
πλοήγηση εμφανίζεται στο εμπρός παρμπρίζ. Η νέα 
οθόνη Head-up Display μπορεί, για παράδειγμα, να 
προβάλλει πληροφορίες πλοήγησης στο παρμπρίζ, 
έτσι ώστε ο οδηγός να τις αντιλαμβάνεται σαν να 
ήταν απευθείας στο δρόμο. Π

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο 
πριν την παραγωγή

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Βασικός εξοπλισμος Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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11ID.4 – Χρώματα

01 Ασημί Scale1 μεταλλικό χρώμα 1T Π

02 Κίτρινο Honey μεταλλικό χρώμα G8 Π

03 Γκρι Manganese μεταλλικό χρώμα 5V Π

04 Μπλε Dusk μεταλλικό χρώμα 2P Π

05 Γκρι Moonstone1 απλό χρώμα C2 Π

06 Λευκό Glacier μεταλλικό χρώμα 2Y Π

1 Θα διατεθεί αργότερα.

Προσωπική πινελιά
Επιλέξτε το χρώμα του ID.4 που σας ταιριάζει.

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Βασικός εξοπλισμος Β  Προαιρετικός εξοπλισμός Π
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13ID.4 – Εξοπλισμοί

Αποκλειστικές λεπτομέρειες
Το ID.4 1ST και το ID.4 1ST Max προσφέρονται με πολυάριθμες δυνατότητες εξοπλισμού.

ID.4 1ST Max (επιπρόσθετα της 1ST)

– Ζάντες αλουμινίου 21" Narvik

–  Σύστημα παρακολούθησης περιβάλλοντος χώρου  

Area View συμπερ. κάμερας οπισθοπορείας Rear View

–  Προβολείς IQ.LED Matrix και πίσω φώτα τεχνολογίας 

LED με 3D σχεδίαση

– Υποβοήθηση οδηγού Travel Assist

– Οθόνη Head-up Display

– Πανοραμική ηλιοροφή

– Αυτόματος κλιματισμός Air Care Climatronic 3 ζωνών

ID.4 1ST

– Σύστημα πλοήγησης Discover Pro

– Ζάντες αλουμινίου 20" Drammen

– Κάμερα οπισθοπορείας Rear View

–  Προβολείς LED με φώτα ημέρας LED 

και πίσω φωτιστικά σώματα LED

–  Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας  

κυκλοφορίας Lane Assist 

– Predictive Adaptive Cruise Control

Για όσους θέλουν να είναι πρωτοπόροι και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα ηλεκτροκίνητο όχημα τώρα, διατίθενται για περιορισμένο  

χρονικό διάστημα οι εκδόσεις ID.4 1ST και ID.4 1ST Max με πλούσιο βασικό εξοπλισμό και αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.  

Για ακόμη περισσότερη οδηγική απόλαυση, οι εκδόσεις αυτές προσφέρονται και με Performance-Upgrade. Επιλέξτε το ID.4 1ST και  

ξεκινήστε δυναμικά με την ηλεκτροκίνηση.

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.



15ID.4 – Φόρτιση

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή

Εύκολη φόρτιση
Με την υπηρεσία We Charge έχετε παντού τη σωστή λύση φόρτισης για το ID.4, 

είτε στο σπίτι σας με τον δικό σας φορτιστή ID.Charger ή σε οποοδήποτε από τα 

150.000 σημεία φόρτισης σε όλη την Ευρώπη1. Με την εφαρμογή We Connect 

ID.2, μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τον επόμενο κοντινό σας σταθμό φόρτισης 

και να διαχειρίζεστε τη διαδικασία φόρτισης του οχήματος.

Κατανάλωση ρεύματος κατά NEDC σε kWh/100 km: ID.4 1ST και ID.4 1ST ΜAX.: μεικτός κύκλος 16,2–16,9,  
εκπομπές CO₂ σε g/km: 0
(Αναφέρεται στις εκπομπές CO₂ κατά την οδήγηση, οι συνολικές εκπομπές CO₂ εξαρτώνται από την προέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Volkswagen συνιστά για αυτόν τον λόγο τη χρήση του ρεύματος Volkswagen Naturstrom® powered by Elli, της νέας θυγατρικής εταιρείας του ομίλου μας.  
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο volkswagen.de/naturstrom.). Οι εικόνες στις επόμενες σελίδες παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση.
1  Μια ενημερωμένη επισκόπηση των σημείων φόρτισης θα βρείτε στο σύστημα πλοήγησης του ID.4 σας. Μια προσφορά της Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2 Βλέπε οπισθόφυλλο, υποσημείωση 1.

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή

Πρωτότυπο μοντέλο στο στάδιο πριν την παραγωγή
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Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων και λαθών
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των οχημάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ WLTP και NEDC θα 
βρείτε στη διεύθυνση volkswagen.de/wltp. Προς το παρόν, είναι ακόμη υποχρεωτικό να 
δημοσιεύονται οι τιμές NEDC. Εφόσον πρόκειται για καινούργια οχήματα, τα οποία έχουν 
λάβει έγκριση τύπου βάσει WLTP, οι τιμές NEDC συνάγονται από τις τιμές WLTP. Η πρόσθε-
τη αναφορά των τιμών WLTP είναι προαιρετική μέχρι να γίνει υποχρεωτική η χρήση τους. 
Όταν οι τιμές NEDC αναφέρονται ως εύρη τιμών, δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο, μεμο-
νωμένο όχημα και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς. Χρησιμεύουν μόνο για λόγους σύ-
γκρισης ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα. Από στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού και αξεσουάρ 
(προσαρτώμενα εξαρτήματα, διαστάσεις ελαστικών κτλ.) μπορούν να αλλάξουν σημαντικές 
παράμετροι του οχήματος, όπως π.χ. βάρος, αντίσταση κύλισης και αεροδυναμική αντίστα-
ση, και, σε συνδυασμό με τις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες καθώς και με το προσω-
πικό στιλ οδήγησης, να επηρεαστεί η κατανάλωση καυσίμου, η κατανάλωση ρεύματος, οι 
εκπομπές CO₂ και οι επιδόσεις ενός οχήματος. Eνας Οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων 
και τις εκπομπές ρύπων CO₂ που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα νέα μοντέλα επιβατικών 
οχημάτων, είναι διαθέσιμος δωρεάν, σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα οχήματα που απεικονίζονται σε αυτό το έντυπο είναι εξοπλισμένα εν μέρει με στοιχεία 
προαιρετικού εξοπλισμού. Όλες οι αναφορές για στοιχεία εξοπλισμού και τεχνικά χαρακτη-
ριστικά βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και αντιστοιχούν στις γνώ-
σεις που υπήρχαν τη στιγμή της εκτύπωσης. Για αποκλίσεις για τις εκάστοτε χώρες θα σας 
ενημερώσει ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volskwagen. Με την επιφύλαξη τροποποιή-
σεων και λαθών.

Οι διακοσμητικές μεμβράνες που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο μπορούν να παρουσιά-
σουν σημάδια φθοράς και παλαιότητας μέσα σε ένα έως τρία έτη, ιδίως υπό άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, και μετά από ένα έτος σε πολύ θερμά κλίματα. Εάν η διακοσμητική μεμβράνη 
παραμείνει στο όχημα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν οπτικές 
διαφορές μεταξύ της περιοχής της βαφής που καλύπτεται από τη μεμβράνη και της περιοχής 
που δεν προστατεύεται από μεμβράνη.

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισμό. Ο πλησιέστερος 
Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά.

1  Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect, χρειάζεστε έναν λογαριασμό χρήστη 
Volkswagen ID και πρέπει να συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
στο We Connect. Απαιτείται επίσης η online σύναψη μιας ξεχωριστής σύμβασης We 
Connect Start με τη Volkswagen AG. Μετά την παράδοση του οχήματος έχετε 90 ημέρες 
για να καταχωρίσετε το όχημα με την εφαρμογή We Connect ID. και να χρησιμοποιήσετε 
τις υπηρεσίες We Connect Start για όλη τη διάρκεια του συμφωνημένου δωρεάν χρόνου. 
Η χρήση των κινητών online υπηρεσιών του We Connect Start ενεργοποιούνται μέσω μιας 
ενσωματωμένης σύνδεσης στο Internet. Οι σχετικές δαπάνες για τα δεδομένα εντός Ευ-
ρώπης επιβαρύνουν τη Volkswagen AG στο πλαίσιο της κάλυψης δικτύου. Για τη χρήση της 
δωρεάν εφαρμογής We Connect ID. χρειάζεται ένα smartphone με κατάλληλο λειτουργικό 
σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με επιλογή δεδομένων σε υφιστάμενη ή μεμο-
νωμένη σύμβαση κινητής τηλεφωνίας, μεταξύ εσάς και του παρόχου σας. Η διαθεσιμότητα 
των μεμονωμένων υπηρεσιών που περιγράφονται στα πακέτα μπορεί να διαφέρει ανάλο-
γα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης και ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις η προσαρμογές του 
περιεχομένου κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Για περισσότερες πληροφορίες ανα-
τρέξτε στο connect.volkswagen-we.com ή απευθυνθείτε στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
της Volkswagen με τον οποίο συνεργάζεστε. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρε-
ώσεων κινητής τηλεφωνίας, απευθυνθείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας με τον οποίο 
συνεργάζεστε.

Οι αναφερόμενες τιμές κατανάλωσης και εκπομπών έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με  
τιςμεθόδους μέτρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Από 01/09/2017, ορισμένα 
καινούργια οχήματα λαμβάνουν ήδη έγκριση τύπου με βάση την εναρμονισμένη μέθοδο 
ελέγχου για επιβατικά οχήματα και ελαφριά επαγγελματικά οχήματα (Worldwide 
Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), η οποία είναι μια πιο ρεαλιστική μέθο-
δος ελέγχου για τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO₂. Από 
01/09/2018, η μέθοδος WLTP θα αντικαταστήσει σταδιακά τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδή-
γησης (New European Driving Cycle, NEDC). Λόγω των πιο ρεαλιστικών συνθηκών ελέγχου, 
οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂ σύμφωνα με τη μέτρηση με τη μέθοδο 
WLTP, είναι σε πολλές περιπτώσεις υψηλότερες από τις αντίστοιχες με τη μέθοδο NEDC. 
Από 01/09/2018, ενδέχεται επομένως να υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές στη φορολόγηση 

Τhe all-electric
 


