Cenník Volkswagen ID.5
Platí od 09.05.2022
Obj. kód
E393*

ID.5 Pro

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW/k

Batéria
netto (brutto)

Kombinovaný
Dojazd

Cenníková cena

*HN12

ID.5

Pro

elektrina

automatická

128 / 174

77 (82) kWh

516 km

49 890 €

*MN12

ID.5

Pro Performance

elektrina

automatická

150 / 204

77 (82) kWh

516 km

51 490 €

Obj. kód
E399*

ID.5 GTX

Palivo

Prevodovka

Výkon
kW/k

Batéria
netto (brutto)

Kombinovaný
Dojazd

Cenníková cena

*TN12

ID.5

elektrina

automatická 4x4

220 / 2991

77 (82) kWh

491 km

59 590 €

GTX

Cenník Volkswagen ID.5
Platí od 09.05.2022

Sériová výbava ID.5 Pro
Elektro

Infotainment

Vysokonapäťová Lithium-Ionová batéria s kapacitou 77 (82) kWh netto,
(brutto) menovitá kapacita
Palubná nabíjačka 11 kW (AC striedavý prúd 3-fázy 16 A, 400 V)
CCS - Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom 135 kW
Mode 3 - Nabíjací kábel na nabíjacie stanice na pripojenie striedavého prúdu
cez prípojku na vozidle "Type 2" (zásuvka 11kW , 400V, 16A)
Mode2 - Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez štandardnú
zásuvku a vozidlom (SCHUKO domáca zásuvka a TYP2 konektor, 230V,
10A, do 3kW, 1 fáza)
Záruka na vysokonapäťovú batériu je 8 rokov alebo nájazd 160.000km,
podľa toho čo nastane skôr pri poklese pod 70% využiteľnej kapacity

6+1 reproduktorov (4 v predných, 2 v zadných dverách a 1 centrálny)
2x USB-C vpredu
Hlasové ovládanie (hlasové ovládanie a navigovanie len vo vybraných
jazykoch)
Wireless App-Connect - bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto
(Android) alebo CarPlay (Apple), MirrorLink (Android), v závislosti na
operačnom systéme a verzii telefónu
Digitálny palubný displej s voličom smeru jazdy pred volantom
Digitálny rádiopríjem DAB+
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie Comfort
Bezdrôtové nabíjanie pre vybrané telefóny a bezdrôtové spojenie
s vonkajšou anténou
We Connect Start (3 roky)

Bezpečnosť
Airbag vodiča, airbag spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu,
hlavové airbagy vpredu a vzadu
Airbag medzi vodičom a spolujazdcom
Car2X - online komunikácia medzi vozidlami, informácie o kritických
situáciách na trase
ESC elektronický stabilizačný systém
ASR protipreklzový systém
ABS brzdy s antiblokovacím systémom
EBV elektronické rozdeľovanie brzdnej sily
Multikolízna brzda
Front Assist a City Brake - systém na sledovanie diania pred vozidlom a
systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze
Pedestrian and Cyclist Recognition - asistent rozpoznávania kolízie s
chodcom a cyklistom s funkciou núdzového brzdenia
Lane Assist - asistent zachovania jazdného pruhu
Predné hlavové opierky, 3 hlavové opierky sedadiel vzadu
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách a
na sedadle spolujazdca vpredu, s dodatočným istením Toptether
Systém rozpoznania únavy vodiča
eCall – tiesňové volanie

Technika
Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti
na rýchlosti
Kontrola stavu tlaku v pneumatikách cez snímače ABS
Imobilizér
Nastavenie jazdného profilu

Osvetlenie
LED predné stretávacie a diaľkové svetlomety, LED denné svetlá
LED zadné svetlá
Dažďový senzor
Osvetlenie okolia s funkciou Welcome light z vonkajších spätných zrkadiel

Infotainment
Navigačný systém Discover Pro, 12" farebný dotykový displej
Rozpoznávanie dopravných značiek

Komfort
Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
Adaptívny tempomat ACC s prediktívnou funkciou prispôsobenia rýchlosti
profilu vozovky a rýchlostným obmedzeniam
Automatická klimatizácia Climatronic
Keyless Start - štartovacie tlačidlo pod volantom
Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu
Elektricky ovládané, sklápateľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,
na vodičovej strane asférické
Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo
Determálne sklá na všetkých oknách

Interiér
Multifunkčný 3-ramenný volant
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Poťah sedadiel látka Matrix
Časti výplne dverí v imitácii kože
Ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 10 farieb
Lakťové opierky rúk na vnútorných stranách predných sedadiel, samostatne
výškovo nastaviteľné
Centrálna stredová konzola s držiakom na dva poháre
Make-up zrkadielka v slnečných clonách
Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu
Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, priestor na 1,0l fľaše vo
dverách
Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné v pomere 40:60
Upevňovacie oká a závesné háčiky v batožinovom priestore
12V zásuvka v batožinovom priestore

Exteriér
Spätné zrkadlá, kľučky dverí a nárazníky vo farbe karosérie
Dvojfarebný koncept s čiernou farbou strechy a voliteľnou farbou karosérie
Čierna strešná lišta nad oknami a C-stĺpik vo farbe Satin Black
Emblém s nápisom Pro na predných blatníkoch
Disky z ľahkej zliatiny 8Jx19 Hamar čierne a spredu leštené, pneumatiky
vpredu 235/55 R19, vzadu 255/50 R19
Tire Mobility Set, kompresor, náradie a zdvihák, trojuholník

Sériová výbava ID.5 GTX (rozdiel oproti Pro)
Elektro

Vyhrievané predné sedadlá a vyhrievané ostrekovače čelného skla

Pohon všetkých kolies s dvoma elektromotormi

Poťah sedadiel látka GTX

Osvetlenie

Palubná doska v modrej farbe s červeným prešívaním

IQ.LIGHT

Ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 30 farieb

- Matrix LED adaptívne predné svetlomety s výkonom 750 lm

Centrálna stredová konzola s farebne podsvieteným priestorom

Časti výplne dverí v imitácii kože, modrá s červeným prešívaním

s prisvecovaním do zákrut

uzatvárateľným roletkou, variabilným držiakom na dva poháre s

- predné svetlá do zlého počasia

rozdeľovačom na viac častí

- Dynamic Light Assist - dynamická regulácia diaľkových svetiel

Lakťová opierka na zadných sedadlách v strede s držiakom na dva

- 3D-LED zadné svetlá s dynamickými smerovkami

poháre a otvorom na prepravu dlhých predmetov

Osvetlená lišta medzi prednými svetlometmi a podsvietené vonkajšie

Sieťová deliaca stena ukotviteľná medzi 1. a 2. alebo za 2. radom sedadiel

kľučky na dverách

Sieť v batožinovom priestore
Variabilná podlaha v batožinovom priestore nastaviteľná v dvoch výškach

Komfort

Nástupné lišty GTX vpredu

Automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním

Pedále z nerez ocele so symbolom Play a Pause

zo zadných sedadiel na stredovej konzole
Vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov

Exteriér
Disky z ľahkej zliatiny Ystad, čierne a spredu leštené,

Infotainment

pneumatiky AirStop®, vpredu 8Jx20 235/50 R20, vzadu 9Jx20 255/45 R20

2x USB-C nabíjacie konektory vzadu

Emblém s nápisom GTX na predných blatníkoch
GTX predný nárazník s dizajnovým svetlom a lakovanou mriežkou

Interiér

chladiča, lakované ochranné plasty na spodných častiach dverí, zadný

Multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant s GTX označením

difúzor v Galvano šedá

a s červeným prvkom

Lakovaná čierna strešná lišta nad oknami a C-stĺpik vo farbe Satin Black

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen ID.5
Popis

Obj. kód

Platí od 09.05.2022
Pro

GTX

Interior Style paket
INTERIOR STYLE
- multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant
- výškovo nastaviteľné predné sedadlá
- poťah sedadiel látka microfleece ArtVelours
- ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 30 farieb
- lakťová opierka na zadných sedadlách v strede s držiakom na dva poháre a otvorom na prepravu dlhých predmetov
- pedále z nerez ocele so symbolom Play a Pause

PBE

volant, orámovanie infotainmentu v lesklej čiernej farbe, palubná doska Comfort vo farbe hnedá Florence (len s poťahom
hnedá Florence SD)

1160

-

PBO

volant, orámovanie infotainmentu v lesklej čiernej farbe, palubná doska vo farbe šedá Platinum (len s poťahom šedá Soul
ZK)

1160

-

PBD

volant, orámovanie infotainmentu v matnej bielej farbe, palubná doska Comfort vo farbe hnedá Florence (len s poťahom
hnedá Florence CP)

1160

-

2520

-

INTERIOR STYLE PLUS
- multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant
- ergoActive elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou, elektricky nastaviteľné bederné opierky, predĺženie sedadla
vpredu
- vyhrievané predné sedadlá
- masážna funkcia na predných sedadlách
- poťah sedadiel látka microfleece ArtVelours
- ambient paket - farebné LED osvetlenie interiéru, 30 farieb
- lakťová opierka na zadných sedadlách v strede s držiakom na dva poháre a otvorom na prepravu dlhých predmetov
- funkcia priklopenia zrkadla spolujazdca pri cúvaní
- pedále z nerez ocele so symbolom Play a Pause
volant, orámovanie infotainmentu v lesklej čiernej farbe, palubná doska Comfort vo farbe hnedá Florence (len s poťahom
hnedá Florence SD)
PBF
PBQ

volant, orámovanie infotainmentu v lesklej čiernej farbe, palubná doska vo farbe šedá Platinum (len s poťahom šedá Soul
ZK)

2520

-

PBC

volant, orámovanie infotainmentu v matnej bielej farbe, palubná doska Comfort vo farbe hnedá Florence (len s poťahom
hnedá Florence CP)

2520

-

3700

3350

3700

-

PBM

COMFORT PAKET
- automatická 2-zónová klimatizácia Climatronic
- vyhrievané čelné sklo - bez viditeľných vodičov
- vyhrievané predné sedadlá
- vyhrievané ostrekovače čelného skla
- multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant
- centrálna stredová konzola s farebným podsvieteným priestorom uzatvárateľným roletkou, dva držiaky na poháre a s
rozdeľovačom na viac priestorov
- 2x USB-C nabíjacie konektory vzadu

1250

S

PBM

v kombinácii so Style Interior paketom (PBE, PBO alebo PBD)

990

-

PBM

v kombinácii so Style Interior Plus paketom (PBF, PBQ, PBC) alebo Top Sports Interior Plus paketom (PBJ)

730

-

1660

S

PBJ

INTERIOR TOP SPORTS PLUS
- multifunkčný 3-ramenný vyhrievaný kožený volant
- ergoActive elektricky nastaviteľné predné sedadlá s pamäťou s integrovanými hlavovými opierkami do operadla vpredu,
elektricky nastaviteľné bederné opierky, predĺženie sedadla vpredu
- vyhrievané predné sedadlá
- masážna funkcia na predných sedadlách
- poťah sedadiel v microfleece ArtVelours
- funkcia priklopenia zrkadla spolujazdca pri cúvaní
palubná doska Comfort vo farbe hnedá Florence (len s poťahom šedá Soul LA, len pre Pro)
palubná doska Comfort vo farbe modrá x-blue s červeným prešívaním (len s poťahom šedá Soul PZ, len pre GTX)

PBS

palubná doska vo farbe šedá Platinum (len s poťahom šedá Soul QT)

Comfot paket

PBN

COMFORT PAKET PLUS
zahŕňa Comfort paket a naviac
- automatická 3-zónová klimatizácia Climatronic s dodatočným ovládaním zo zadných sedadiel na stredovej konzole
- variabilná podlaha v batožinovom priestore nastaviteľná v dvoch výškach
- sieťová deliaca stena ukotviteľná medzi 1. a 2. alebo za 2. radom sedadiel
- sieť v batožinovom priestore

PBN

v kombinácii so Style Interior paketom (PBE PBO alebo PBD)

1400

-

PBN

v kombinácii so Style Interior Plus paketom (PBF PBQ PBC) alebo Top Sports Interior Plus paketom (PBJ)

1140

-

Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen ID.5

Platí od 09.05.2022

Popis
Pro

GTX

PA2

DESIGN PAKET
- IQ.LIGHT
- Matrix LED adaptívne svetlomty s prisvecovaním do zákrut (séria pre GTX)
- Dynamic Light Assist - dynamická regulácia diaľkových svetiel (séria pre GTX)
- 3D LED zadné svetlomety s dynamickými smerovkami (séria pre GTX)
- predné svetlá do zlého počasia
- svietiaca línia medzi prednými svetlometmi a logom (séria pre GTX)
- stmavené sklá od B stĺpika smerom dozadu

1990

290

PA5

DESIGN PAKET PLUS
zahŕňa Design paket a naviac
- panoramatická presklená strecha a elektricky ovládaná látková roletka
- bezpečnostné a zvukovo - izolujúce predné bočné sklá

2820

1460

950

1350

1360

1360

2750

2640

2640

-

Obj. kód

Design paket

Infotainment paket
RD2

INFOTAINMENT PAKET PLUS
- head-up displej s rozšírenou realitou - zobrazenie jazdných a navigačných údajov na čelnom skle
- Sound system, digitálny 12-kanálový zosillňovač, 450 W, 6 reproduktorov vpredu a vzadu, subwoofer

Assistance paket

WD1

WD3

WD3

ASSISTANCE PAKET
- cúvacia kamera Rear Assist
- parkovací asistent Park Assist s funkciou Intelligent Park Assist
- bezkľúčový prístup do vozidla Keyless Advanced s funkciou Safelock
- alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou, senzorom proti odtiahnutiu
- proaktívny bezpečnostný systém vpredu
- podsvietené vonkajšie kľučky dverí
- svietiaca línia medzi prednými svetlometmi a logom (séria pre GTX)
ASSISTANCE PAKET PLUS
zahŕňa Assistance paket a naviac
- multifunkčný 3 ramenný kožený volant
- Travel Assist - aktívne vedenie vozidla v jazdnom pruhu
- Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu, senzor mŕtveho uhla a monitoring okolia pri cúvaní
- Emergency Assist - asistent zastavenia vozidla v núdzových situáciách
- osvetlenie okolia s funkciou Welcome light
- podsvietené vonkajšie kľučky dvier
- Area View s cúvacou kamerou Rear Assist - zobrazenie okolia vozidla v 360° uhle, kamera v prednom nárazníku, v
spätných zrkadlách a vzadu
- Trained Parking s pamäťou
- Easy Open a Easy Close, bezdotykové elektrické otváranie a zatváranie veka batožinového priestoru
v kombinácii so Style Interior paket (PBC, PBD, PBE, PBF, PBJ, PBM, PBN, PBO, PBS alebo PBQ)

Sport paket
PSG

SPORT PAKET
- športový podvozok
- progresívne riadenie

370

370

PSF

SPORT PAKET PLUS
- adaptívne pruženie DCC - elektronické nastavenie tlmičov bez zmeny svetlej výšky
- voľba jazdných profilov
- progresívne riadenie

1200

1200

PJ3

Disky z ľahkej zliatiny 8Jx20 Drammen, čierne a spredu leštené, AirStop® pneumatiky vpredu 8Jx20 235/50 R20, vzadu
8Jx20 255/45 R20

510

-

PJ4

Disky z ľahkej zliatiny Narvik, čierne a spredu leštené, AirStop® pneumatiky, vpredu 8,5Jx21 235/45 R21, vzadu 9Jx21 255/40
R21

1030

510

PJ6

Disky z ľahkej zliatiny Narvik, čierne a spredu leštené, AirStop® pneumatiky, vpredu 8,5Jx21 235/45 R21, vzadu 9Jx21 255/40
R21 (so športovou dynamikou)

1550

1040

WPU

Tepelné čerpadlo - vykurovanie vozidla prostredníctvom tepla získaného z vonkajšieho okolia vozidla

1030

1030

1M6

Ťažné zariadenie, sklápateľné (čiastočne elektricky výklopné)

920

920

0TD

Textilné koberčeky vpredu a vzadu

120

120

Disky

Ostatné

Predĺžená záruka Volkswagen
EA2

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 60 000 km

210

EA3

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 90 000 km

270

EB4

Predĺžená záruka na 3 roky / max. 120 000 km

330

EA5

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 80 000 km

420

EA6

Predĺžená záruka na 4 roky / max. 120 000 km

570

EA8

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 100 000 km

730

EA9

Predĺžená záruka na 5 rokov / max. 150 000 km

980

Laky
Základná farba

0

-

Metalíza a perleťový lak

640

0

Metalíza červená kings

800

160

Cenník doplnkovej výbavy nový Volkswagen ID.5

Platí od 09.05.2022

Popis
Obj. kód

Pure

Pro

Wallbox - nabíjacie stanice
Wallbox Volkswagen ID. Charger od Elli
MOON11214 - výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m,
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

660

MOON11224 dĺžka kábla 7,5m

739

Wallbox Volkswagen ID. Charger Connect od Elli
- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m
MOON12214 - RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

953

MOON12224 dĺžka kábla 7,5m

1032

Wallbox Volkswagen ID. Charger Pro od Elli
- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m
MOON13214 - RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus
- MID Meter
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

1412

MOON13224 dĺžka kábla 7,5m

1472

Wallbox MOON Basic
- výkon 11kW, 1 alebo 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4m
MOON3M801 - konfigurovateľné pripojenie 1 alebo 3 fázové
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu
Wallbox MOON Connect
- výkon až 22kW, do 32A, 1 alebo 3 fázový 400V/32A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4m
- konfigurovateľné pripojenie 1 alebo 3 fázové a obmedzenie výkonu 11 alebo 22kW, nabíjanie bez alebo s RFID kartou
- manažment energie (elektromore MID), OCPP1.6, modul GSM, LAN, čítačka kariet RFID
MOON3M802
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

MOON2Go 2.0 - súprava obsahuje nabíjačku MOON2Go 2.0 so súpravou adaptérov, tvorenou troma rozličnými
zástrčkovými adaptérmi a taškou použiteľná aj ako wallbox
- vďaka normalizovaným prípojkám CEE sa súprava MOON2Go dá použiť spôsobom Plug & Play
MOON125020 - pomocou zástrčkových adaptérov – s automatickým rozpoznávaním – môžete kedykoľvek odoberať elektrický prúd zo
52
všetkých zásuviek schválených v EÚ s nabíjacím výkonom až do 22 kW
- dá sa ovládať z mobilu cez aplikáciu – dostupné pre Android a iOS
- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

691

1186

1313

Cenník doplnkovej výbavy a farieb Volkswagen ID.5

Platí od 09.05.2022

Volkswagen ID.5
Kombinácie farieb
INTERIÉR
poťahy sedadiel

obj. kód

poťahy sedadiel (vnútorná, vonkajšia časť) / prístrojovka (vrch, volant, spodok) / podlaha / strop / výplne dvier

séria pre ID.5 Pro
AX

šedá Soul a šedá Platinum / hnedá Florence a čierny volant, šedá / čierny / čierna / šedá Platinum

len s PBE

SD

šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence a čierny volant, šedá / čierna / čierna / hnedá Florence

len s PBD

CP

šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence a biely volant, šedá / čierna / čierna / hnedá Florence

len s PBO

ZK

šedá Soul a šedá Soul / šedá Platinum a čierny volant / čierna, šedá / čierna / šedá Platinum

len s PBF

SD

šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence a čierny volant, šedá / čierna / čierna / hnedá Florence

len s PBC

CP

šedá Soul a hnedá Florence / hnedá Florence a biely volant, šedá / čierna / čierna / hnedá Florence

len s PBQ

ZK

šedá Soul a šedá Soul / šedá Platinum a čierny volant, šedá / čierna / čierna / šedá Platinum

len s PBJ

LA

šedá Soul a šedá Soul / hnedá Florence a čierny volant, šedá / čierna / čierna / hnedá Florence

len s PBS

QT

šedá Soul a šedá Soul / šedá Platinum a čierny volant, šedá / čierna / čierna / šedá Platinum

KC

šedá Soul a šedá Soul / modrá x-blue s červeným prešívaním a čierny volant, šedá / čierna / čierna / modrá x-blue

PZ

šedá Soul a šedá Soul / modrá x-blue s červeným prešívaním a čierny volant, šedá / čierna / čierna / modrá x-blue

Poťah sedadiel látka Matrix

pre Interior Style
Poťah sedadiel ArtVelours

pre Interior Style Plus
Poťah sedadiel ArtVelours

pre Interior Top Sport Plus
Poťah sedadiel ArtVelours

séria pre ID.5 GTX
Poťah sedadiel látka Lurus
s červeným prešívaním

pre Interior Top Sport Plus pre ID.5 GTX
Poťah sedadiel ArtVelours

len s PBJ

s nápisom ID.

LAKY KAROSÉRIE
označenie farby

Základné laky - Uni
šedá moonstone

obj.kód
čierna strecha

možné kombinácie s interiérmi

C2A1

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

biela glacier

2YA1

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

šedá mangan

5VA1

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

1TA1 (len GTX)

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

Metalizované laky

strieborná scale
modrá dusk

2PA1 (nie pre GTX)

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

červená kings

P8A1

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

čierna grenadill

0E0E

AX

SD

CP

ZK

LA

QT

KC

PZ

Vybrané technické parametre ID.5
ID.5 Pro

ID.5 GTX

Litium-Ionová

Litium-Ionová

Kapacita batéria (brutto)

82 kWh

82 kWh

Kapacita batéria (netto)

77 kWh

77 kWh

438 - 522 km

340 - 480 km

128 kW / 174 k
150 kW / 204 k

220 kW / 299 k1

235 Nm
310 Nm

162 / 310 Nm

16,2 - 16,9 kWh/100 km

18,0 - 19,2 kWh/100 km (NEDC)

Kombinované emisie CO2

0 g/km

0 g/km

Akcelerácia 0-100km/h
Akcelerácia 0-100km/h pre Performance

10,4 s
8,4 s

6,3 s

160 km/h

180 km/h

Typ batérie

Dojazd špecifický pre zákazníka WLTP
Výkon motora
Výkon motora Performance
Krútiaci moment
Krútiaci moment Performance
Kombinovaná spotreba
Kombinovaná spotreba pre Performance

Max. rýchlosť

-

Výkon nabíjania AC

11 kW

11 kW

Výkon nabíjania DC

135 kW

135 kW

Čas nabíjania pri AC 7,2 kW 0% - 100 % SOC

-

-

Čas nabíjania pri AC 11 kW 0% - 100 % SOC

7:30 h

7:30 h

Čas nabíjania pri DC 50 kW 5% - 80 % SOC

-

-

Čas nabíjania pri DC 110 kW 5% - 80 % SOC

-

-

Čas nabíjania pri DC 135 kW 5% - 80 % SOC2

0:29 h

0:36 h

Čas na nabitie 100km úseku
Dojazd za 30 min. nabíjania
Veľkosť batožinového priestoru / pri sklopení
operadiel
Ťažné zariadenie na ťahanie prívesu

0:07 h (pri DC 135 kW)2
2

390 km (pri DC 135 kW)

0:06 h (pri DC 135 kW)2
390 km (pri DC 135 kW)2

549 l / 1575 l

549 l / 1581 l

nebrzdeného - 750 kg
brzdeného pri 8% stúpaní - 1.200 kg
brzdeného pri 12% stúpaní - 1.000 kg

nebrzdeného - 750 kg
brzdeného pri 8% stúpaní - 1.400 kg
brzdeného pri 12% stúpaní - 1.200 kg

2

Zobrazený maximálny špičkový nabíjací výkon možno dosiahnuť počas procesu nabíjania od 5 do 80 % stavu nabitia a pri cca. 23 °C teplote okolia a batérie na nabíjacej stanici s príslušným
nabíjacím výkonom, napr. na nabíjacej stanici Ionity.

1
Elektrický maximálny systémový výkon 220 kW (299 k): maximálny výkon podľa normy UN-GTR.21 (globálny technický predpis EHK OSN o určení výkonu elektrifikovaného vozidla DEVP), ktorý je k dispozícii
maximálne na 30 sekúnd.
Výkon, ktorý je k dispozícii v individuálnych jazdných situáciách závisí od rôznych faktorov, akými sú napríklad vonkajšia teplota, teplota, úroveň nabitia a kondícia vysokonapäťovej batérie, ako aj od fyzikálneho
starnutia vysokonapäťovej batérie. Dostupnosť maximálneho systémového výkonu si vyžaduje najmä teplotu vysokonapäťovej batérie v rozmedzí od 23 do 50 °C a úroveň nabitia batérie na viac ako 88 %. Odchýlky
najmä od uvedených parametrov môžu viesť k zníženiu výkonu alebo až k nedostupnosti maximálneho systémového výkonu.
Teplota vysokonapäťovej batérie sa dá do istej miery nepriamo ovplyvniť funkciou nezávislej klimatizácie a úroveň nabitia batérie sa dá, popri iných nastaveniach, nastaviť vo vozidle. Výkon, ktorý je aktuálne k
dispozícii sa zobrazuje na indikátore výkonu vozidla digitálneho prístrojového panela Volkswagen Digital Cockpit.
Na dosiahnutie optimálnej využiteľnej kapacity vysokonapäťovej batérie sa odporúča na každodenné jazdenie nastaviť cieľ nabitia batérie na 80 % (ktorý sa dá pre jazdy na dlhé trasy zmeniť na 100 %).

Všetky uvedené ceny sú ceny odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter.
Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný predajca Volkswagen.

