Nya ID.5

Volkswagen ID.5
Elsuvcoupé.
Tillökning i elektriska familjen: nya ID.5 är här. Men är det
en suv? En coupé? En elbil? Javisst. Och en hel del till.
Under den sportiga taklinjen är det gott om plats för både
passagerare och bagage, säkerheten är femstjärnig, den
uppdaterar sig online och räckvidden är generös. Du kan
också välja ID.5 GTX. Den är fyrhjulsdriven, ger extra kraft
från dubbla elmotorer och du kan snabbladda upp till
10 mil på 6 minuter. Välkommen att bekanta dig närmare
med ID.5 och ID.5 GTX.
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ID.5 Pro Performance
För dig som behöver räckvidd och prestanda är ID.5 Pro Performance det
rätta valet. Batteriet är på hela 77 kWh och motoreffekten är 204 hk, vilket
ger snabb acceleration och riktigt fina köregenskaper. Du kommer upp till
53 mil enligt WLTP-körcykeln och snabbladdar upp till 39 mil på 30 minuter.

Utrustad med bland annat:
• 19" lättmetallfälgar Hamar

• Mittkonsol med jalusi och separat armstöd

• 2 USB-C-uttag fram och 2 bak

• Multifunktionsratt i läder, uppvärmbar

• Adaptiv farthållare, ACC med ”follow-to-stop”

• Navigation Discover Pro med 12" pekskärm

• Ambientebelysning med 10 färger
• Baksäte med delbart, fällbart ryggstöd

• Nedlackering i bilens kulör även på dörrarnas
nederdel

• Digital radiomottagning, DAB+

• Nyckellös start utan Safe-funktion

• Exteriört Style-utförande med svartlackerat tak,
silverfärgad dekor på C-stolpen

• Nödbromssystem ”Front Assist”

• Förberedd för We Connect Start onlinetjänster 3 år

• Parkeringssensorer fram och bak

• Hastighetsbegränsare

• Regnsensor

• ID. Light

• Röststyrning

• Klimatanläggning, helautomatisk, 2-zons,
Climatronic

• Sign Assist, vägmärkesidentifiering

• Körprofilsval, Mode select

• Trådlös App-Connect

• Laddkabel Mode 3 type 2, 16 A (6 meter lång)

• Trötthetsvarnare

• Lane Assist

• Ytterbackspeglar, uppvärmbara, elinställbara och
elinfällbara

• LED-bakljus
• LED-strålkastare med automatiskt varselljus/
halvljus

• Ombordladdare AC 11 kW / DC 135 kW

• Stötfångare fram och bak i sportig design

ID.5 GTX
Köregenskaperna är blixtrande med fyrhjulsdrift och gott om
kraft från de dubbla elmotorerna. Du kommer upp till 48 mil på
en laddning och snabbladdar upp till 10 mil på 6 minuter.

Utöver Pro Performance är GTX utrustad med bl.a:
• 1200 kg max dragförmåga (bromsat vid 12% belastning jämfört med
ID.5 Pro Performance)
• 3D LED bakljus inklusive flytande blinkers
• Baksäte med delbart, fällbart ryggstöd med mittarmstöd och
genomlastningslucka
• Exteriört Style-utförande med svartlackerat tak och anthracite-färgad
dekor på C-stolpen
• Fyrhjulsdrift med dubbla motorer
• GTX-design på främre och bakre stötfångarna
• GTX-klädsel på stolarna
• GTX-specifik instrumentpanel med dekorpaneler i Dark Blue
• GTX-specifika 20" lättmetallfälgar ”Ystad”
• GTX –logotyp i ratten
• Högre motoreffekt (220kW) 299 hk*,
acceleration 0–100km/h på 6,2 sekunder
• Instegsbelysning GTX-specifik
• IQ. Light LED Matrix-strålkastare inklusive Dynamic Light Assist
• Ljuslist mellan strålkastarna och VW-logon fram
• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt
• Ombordladdare AC 11 kW / DC 135 kW
• Pedaler i Play & Pause-design
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01 IQ.Light.
Framträd i ett nytt ljus. Tillvalet IQ.Light (standard
ID.5 GTX) kastar verkligen nytt ljus på saker och ting.
Systemets matristeknik gör det möjligt att ha helljuset påslaget hela tiden, utan att blända medtrafikanterna1. En elegant ljuslist binder ihop LED-strålkastarna med Volkswagen-logotypen i mitten. Paketet
inkluderar även LED-bakljus med animerade bromsljus och blinkers som med en flytande rörelse visar
den avsedda körriktningen.

02 Panoramasoltak*.
Den stora glasytan täcker nästan hela taket, så
panoramasoltaket (tillval) är verkligen iögonfallande. Det tonade glaset gör också att innertemperaturen blir behaglig. Soljalusin skyddar mot starkt solljus och hanteras enkelt med röststyrning.
01

03 Dragkrok**.
Behöver du transportera mycket utrustning? Med
den elektriskt utfällbara dragkroken (tillval), kan ID.5
Pro Performance dra upp till 1 000 kg, medan dragvikten är 1 200 kg för ID.5 GTX2. När dragkroken inte
längre behövs kan den smidigt fällas tillbaka in under stötfångaren.

02

03

1.

Inom systemets begränsningar.

2.

Bromsat, 12 % lutning.

*

Ingår i Design Exteriör Plus-paketet.

** Kan även köpas som del av Lastpaketet
tillsammans med bl a bagagerumsmatta.
*** Ingår i Infotainment Plus-paketet.

05 AR Head up-Display***.

06 Röststyrning.

I nya ID.5 kan du hålla koll på allt som är viktigt.

Säg ”hej” till din ID.5. Håll ögonen på vägen, men

Med tillvalet AR Head-up display projiceras viktig

med full kontroll på radio, navigationssystem eller

trafikinformation direkt på vindrutan i ditt norma-

din telefon genom intuitiv röststyrning. Säg bara

la synfält. Tack vare AR-tekniken får du tydlig hjälp

”Hej ID.” och systemet kommer att förstå dig. När

som visar exakt hur vägen sträcker ut sig och var

du använder röststyrning kommer ID. Light att ge

du ska svänga. Du kommer att komma fram till din

respons. Tack vare ID. Light kan din ID.5 också kom-

destination mer bekvämt, utan att behöva ta ögo-

municera visuellt, och tillsammans med naviga-

nen från vägen.

tionssystemet hjälpa dig smidigare genom dagens
täta trafik.

05 Stämningsbelysning.
Belysning för varje sinnesstämning. Skapa en mer
personlig stil med tio färger på stämningsbelysning (eller som tillval 30 färger) och få en varsam
belysning av interiören, inklusive instrumentpane-

Bilen välkomnar dig och översätter notiser från ditt
infotainmentsystem och assistanssystem till ljussignaler som leder dig genom trafiken. Och när du
parkerat och lämnar ID.5 får du en liten ljusblinkning
som hälsning.

len, mobiltelefonfacket och dörrarna. Vill du ha ett
varmt eller kallt ljus – ja, det bestämmer du.
04

05

06
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07 Travel Assist med ACC*.

09 Park Assist Plus med minnesfunktion*.

Håller dig i rätt körfält. Och andra på avstånd. Med

Om du som tillval väljer Park Assist Plus med

tillvalet ”Travel Assist” blir längre körningar betyd-

minnesfunktion kan du lära din ID.5 individuella

ligt mer bekväma, där assistanssystemet hjälper

parkeringsmanövrer. För att exempelvis parkera i

till att hålla dig i rätt körfält, hanterar hastigheten

ett garage eller en carport, så parkerar du din ID.5

och avståndet till framförvarande fordon1,2,3. Bland

en gång på egen hand och sparar detta som en

annat det adaptiva körfältssystemet används för

parkeringsmanöver. ID.5 kan sedan automatiskt

att hålla din bil i mitten av ditt körfält. Systemet

utföra samma sparade manöver igen. Allt du be-

anpassar sig till din körstil och kan också håll ditt

höver göra är att övervaka parkeringen.

fordon till vänster eller höger inom körfältet.

Park Assist Plus kan inte bara meddela om en par-

Travel Assist kan, om så önskas, även hjälpa till vid

keringsficka är tillräckligt stor, systemet kan även

körfältsbyte på motorväg. En förutsättning är att

parkera din bil där automatiskt. Upp till en hastig-

Travel Assist kan identifiera körfältsmarkeringarna

het av 40 km/h kan Park Assist Plus leta efter

på båda sidor. Om mängddata finns tillgänglig

lämpliga parkeringsfickor (fickparkering), eller ut-

(från omgivande fordon på vägen), behöver Travel

rymmen på en parkeringsplats i upp till 20 km/h.

Assist bara kunna registrera körfältsmarkeringar

Du kan påbörja parkeringsproceduren efter att ha

på ena sidan för att hålla din bil på rätt plats. Det-

valt en av de hittade parkeringsutrymmena, sedan

ta kan exempelvis gälla landsvägar utan mittlinje.

utförs själva parkeringen av Park Assist Plus. Allt

Travel Assist har också förutseende farthållare och

du behöver göra är att övervaka parkeringen och

hjälp vid kurvtagning. Därigenom anpassas hastig-

om nödvändigt gripa in. Park Assist Plus kan dess-

heten till gällande fartbegränsningar och

utom köra ut från din parkeringsficka. Du kan även

vägsträckning (kurvor, rondeller osv).

få hjälp av systemet att slutföra en misslyckad
manuell parkering.
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08 Onlineuppdateringar.
Uppdateringar förbättrar funktionerna hos de digitala systemen i din ID.5. Tack vare onlineuppdateringar (over-the-air, OTA) kan systemen uppdateras automatiskt under natten, så snart du har bekräftat uppdateringen på ditt infotainmentsystem.
Det betyder att din ID.5 alltid är uppdaterad och
har tillgång till de senaste funktionerna.

1. Inom systemets begränsningar.
2. Upp till en maximal hastighet på 180 km/h.
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3. Föraren måste alltid vara beredd att ta över från systemet och är inte
befriad från sitt ansvar att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.
* Ingår i Assistans Plus-paketet.

10 Elektroniskt motorljud/körupplevelse.
Hur tyst en elbil är beror på den aktuella modellen.
För att göra trafiken säkrare, är din ID.5 tystare invändigt och något ljudligare utvändigt upp till en
hastighet av 30 km/h. Det säkerställer att du hörs
ordentligt för fotgängare.
Den futuristiska ljudkompositionen understryker
den visionära framtoningen, samtidigt som den
har den praktiska funktionen att avisera närvaron
för omgivande trafikanter.

11 Drivsystem.
Nya ID.5 säkerställer att praktiskt taget varje resa
känns spännande. Den elektriska motorn utvecklar
kraften dynamiskt redan från start med fullt vridmoment, vilket kan ge en hisnande fartupplevelse.
Dessutom kan du köra tryggt förvissad om att du
tar ett rejält kliv mot ett mindre koldioxidavtryck.

10

12 Värmepump och räckviddshantering.
Värmepumpen säkerställer en energieffektiv uppvärmning av bilens kupé. Och den energi som sparas har en direkt inverkan på bilens räckvidd. Med
den nya ruttplaneraren inom ID.-familjen får du
hjälp i vardagen med att planera körningen efter
laddningsplatser på dina vanligaste resvägar, så att
både resvägen och laddningstider blir optimerade
på bästa sätt. Teknikutveckling kan verkligen vara
din bästa vän.

11

Lacker
Nya ID.5 erbjuds i eleganta metalliclacker
som Blue Dusk, Glacier White, Kings Red,
Scale Silver och Grenadilla Black. Du kan

Moonstone Grey | S
Solid lack

även välja den solida lacken Moonstone
Grey.
Observera att de tryckta färgerna i den här
katalogen skiljer sig från hur de ser ut i
verkligheten. Välkommen in till din närmaste
återförsäljare och upplev dem på riktigt.

Scale Silver Metallic Black | T1
Metallicklack

1

Endast GTX
Ej GTX
S Standard
T Mot tilläggskostnad
2

Blue Dusk | T2
Metallicklack

Glacier White | T
Metallicklack

Kings Red | T
Metallicklack

Grenadilla Black | T
Metallicklack

ID.5 modellbroschyr juli 2022
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Fälgar
Namn

Lättmetallfälgarna är inte bara vackra att se på
utan även formgivna för att skapa en perfekt
balans mellan kontroll och kraft.

Hamar 19"

S Standard
T Mot tilläggskostnad
– Ej tillgänglig

Drammen 20"

Narvik 21"

Pro Performance

GTX

Hamar 19"

S

Drammen 20"

T

–
–

Ystad 20"

T

S

Narvik 21"

T

T

Narvik 21" blanksvarta

T

T

Ystad 20"

Narvik 21" blanksvarta

Klädslar
Klädkod Klädselfärg / Instrumentpanel

Pro Performance

GTX

–
–
–
–
–

EO

Black / Platinum Grey

S

SD

Soul Black – Florence Brown / Florence Brown

T

ZK

Soul Black – Platinum Grey Black / Soul Black

T

LA

Soul Black / Florence Brown – Soul Black

T

QT

Soul Black / Soul Black

T

UG

Soul Black – Flash Red / Dark Blue – Soul Black

UG

Soul Black / Dark Blue – Soul Black

–
–

Tygklädsel Matrix

EO

Klädsel Art Velours/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor
S Standard

T Mot tilläggskostnad

LA

S
T

Klädsel textil med röda sömmar/
Leatherette på sidostöd, armstöd
och dörrsidor

Komfortstol med klädsel Art Velours/
Leatherette på sidostöd, armstöd
och dörrsidor

Klädsel textil med röda sömmar/
Leatherette på sidostöd, armstöd
och dörrsidor

Klädsel Art Velours/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor

SD

Klädsel Art Velours/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor

ZK

Klädsel Alcantara/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor (tillval)

Klädsel Art Velours/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor

QT

Klädsel Art Velours/Leatherette sidostöd,
armstöd och dörrsidor

UG

Med Stylepaket och Stylepaket Plus kan man välja vit
ratt och vit infotainmentenhet. Ej till GTX.

UG

– Ej tillgänglig
ID.5 modellbroschyr juli 2022
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Utrustningspaket
För dig som vill krydda din ID.5 ännu mer erbjuds prisvärda paket.

Stylepaket interiör | Tillval
• Ambientebelysning med 30 färger
• Ryggstöd i baksätet delbart, fällbart, mittarmstöd med två mugghållare
och genomlastningslucka
• Dörrklädsel med armstöd i konstläder
• Armstöd mellan framstolarna
• Designstolar fram med klädsel i Artvelours på sittytorna och
Leatherette på sidostöd, armstöd och dörrsidor
• Multifunktionsratt svart

Stylepaket PLUS interiör | Tillval
Utöver innehåll från Stylepaket interiört:
• Framstolar, elmanövrerade, ErgoActive, elektriskt höjdställbara med elektriskt inställbart
svankstöd och massagefunktion samt manuellt utdragbara lårstöd på båda framstolarna
• Ytterbackspeglar elektriskt infällbara och uppvärmbara, med nedvinkling på
passagerarsidan när backväxeln läggs i

DESIGNPAKET | T

DESIGNPAKET PLUS EXTERIÖR | T

• Bakljus i 3D LED-teknik samt flytande blinkers

• Bakljus i 3D LED-teknik samt flytande blinkers

Top Sport Plus interiör | Tillval

• Dynamic Light Assist för LED- strålkastare Matrix

• Dynamic Light Assist för LED- strålkastare Matrix

Utöver Style Plus interiör:

• LED-Matrix-strålkastare, IQ Light, inklusive

• LED-Matrix-strålkastare, IQ Light, inklusive instegsbelysning,

instegsbelysning, ljusflöde 750 Lumen

ljusflöde 750 Lumen

• Ljuslist mellan strålkastarna och VW-logotypen

• Ljuslist mellan strålkastarna och VW-logotypen

• Värmeskyddsglas, mörktonat, från B-stolpen och

• Mörktonade rutor från B-stolpen och bakåt, med akustikrutor

bakåt

S Standard
T Mot tilläggskostnad

• Panoramasoltak

• Top Sport-stolar med klädsel i Alcantara och leatherette med integrerade nackskydd

Assistanspaket | Tillval
• Backkamera, Rear Assist
• Belysta dörrhandtag
• Keyless Access, nyckellöst tillträde och start inklusive Safe system för dörrlås
• Parkeringsassistent, Park Assist
• Pre-crash passagerskyddssystem
• Stöldskyddslarm
Infotainmentpaket | Standard
• Navigation ”Discover Max” med 12 tums pekskärm inklusive streaming & internet

Assistanspaket PLUS | Tillval

• Bluetooth-gränssnitt ”Comfort”” och induktiv laddningsfunktion

Utöver innehåll från Assistanspaketet:
• Area View, runtomsikt via infotainment-skärmen
• Easy Open/Easy Close-funktion för bagageluckan inklusive Keyless Access
• Parkeringsassistent, Park Assist Plus med ”Träningsfunktion”
• Travel Assist inkl Emergency Assist & Side Assist (dödavinkel-varnare)

Infotainmentpaket PLUS | Tillval
Utöver innehåll från Infotainmentpaketet:
• Augmented Reality Head-up Display, med information projicerad direkt i vindrutan
• Subwoofer

Komfortpaket PLUS | Tillval

Sportpaket | Tillval

Sportpaket PLUS | Tillval

• Komfortklimatanläggning, 3-zons Climatronic

• Styvare fjädrar och stötdämpare

Utöver innehåll från Sportpaketet:

• Variabelt lastgolv i bagageutrymmet

• Progressiv servostyrning

• Adaptiv chassireglering DCC.

• Nätmellanvägg/lastförskjutningsnät i textil

• Servotronic Sport

• Sänker bilen med upp till 10 mm.

• Bagagenät

• Sänker bilen med upp till 15 mm.
ID.5 modellbroschyr juni 2022
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Tillbehör
Bra tillbehör som är noga utprovat – Volkswagen Original
Tillbehör till ID.5 ger dig både mer nytta och nöje i vardagen.
Sortimentet är omfattande för att täcka alla tänkbara behov.
Här visar vi ett mindre sortiment på några av de mest populära
tillbehören. Du hittar fler hos din Volkswagen-återförsäljare
eller på volkswagentillbehor.se

Reseladdare1

Cykelhållare

Reseladdare för ditt eget hem och på väg. Precis som att ladda en smartphone, ansluter

Hopfällbar och tiltbar cykelhållare för två cyklar.

du laddkabeln till vägguttaget och laddningskontakten i den andra änden av kabeln i

Levereras inklusive förvaringsbag

fordonets ladduttag. Lås bilen med fordonsnyckeln - och laddningsprocessen startar.

Art.nr:3C0071105B

Förvaringsväska för laddningskabeln ingår i leveransen.
Art.nr: 000054412

1. Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Dessa uttag (Schuko) är
inte gjorda för elbilsladdning och klarar inte kontinuerlig hög belastning under lång tid - begränsa därför laddningen
till reducerad laddeffekt via bilens infotainment om du behöver ladda via sådant uttag tillfälligt.

ISOfix-bas

iZi Modular RF X1 i-Size

ISOfix-bas för montering av BeSafe iZi Go

Banbrytande innovation för förstklassig säkerhet.

Modular i-Size och BeSafe iZi Modular RF i-Size.

Fick godkänt i världens tuffaste krocktest: plus-

BeSafe iZi Modular i-Size bas är en ny ISOfix-bas

testet. Inbyggt sidokollisionsskydd (SIP) i bilsto-

godkänd enligt det nya bilstolsreglementet UNr

lens skal. Extra sidokollisionsskydd (SIP+) som en-

129, i-Size. iZi Modular i-Size bas är en del av

kelt skjuts på bilstolens skal. Skyddande och

BeSafes nya innovativa bilstolskoncept.

mjukt huvudskydd med innovativa Dynamic Force

En bas, två bilbarn[1]stolar, en helhetslösning

Absorber™. Godkänd enligt det senaste UN R129-

0-4 år. Basen används både för babyskyddet

reglementet (i-Size). Gör att barnen åker fem gån-

BeSafe iZi Go Modular och iZi Modular RF.

ger säkrare bakåtvända upp till ca fyra års ålder.

Basen kan endast monteras i bilar med ISOfix.

Godkännande: UN R129 (i-Size) Längd: 61-105 cm

Art.nr: T 109877

Maxvikt: 18 kg Ålder: ca 6 månader-4 år Riktning:
Bakåtvänd Montering: ISOfix med bas
Färg: Black Cab
Art.nr: T 108692BL

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

BeSafe iZi Flex FIX i-Size

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size är det första

En bältesstol som kombinerar högsta säker-

steget i det populära iZi Modular konceptet.

het,med hög komfort och flexibla funktioner.

Konceptet består av ett babyskydd och en bil[1]

iZi Flex FIX i-Size är lätt att installera och gör det

barnstol som båda passar på samma ISOfix-bas.

möjligt för dig att placera upp till tre personer

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size kan installeras

eller bilbarnstolar bredvid varandra i baksätet.

på samma ISOfix-bas som sin föregångare (Be-

Bältesstolen passar för barn som är 100-150 cm

Safe iZi Go Modular i-Size) och är utrustad med

långa. Ålder: Ca. 4–12 år (BeSafe rekommenderar

tre nya funktioner som tar säkerhet och komfort

att barn färdas bakåtvänt till minst 4 års ålder)

till en ny nivå och ger ditt barn alla de funktio-

Färg: Car interior

ner som är viktiga för ett babyskydd. Klädseln är

Art.nr: T 151850

enkel att ta av och kan givetvis tvättas i maskin.
Längd: 40-75 cm Ålder: Ca. 0-12 månader Färg:
Metallic Mélange
Art.nr: T 108150ME
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Tekniska data

Fakta

Nya ID.5
Motorer

Pro Performance

GTX

Elmotor, synkron, monterad på bakaxeln

Dubbla motorer. Bak: Elmotor, synkron, monterad på bakaxeln.
Fram: Elmotor Asynkron, monterad på framaxeln

1 vxl Bakhjulsdrift

1 vxl Fyrhjulsdrift

Drivlina
Växellåda

Motor
Vridmoment Nm vid r/min

310

460

150 (204)

220 (299)*

Toppfart km/h

160

180

Acceleration 0–100 km/h (s)

8,5

6,3

77

77

10,2

11,6

Effekt, kW (hk) vid r/min

Batteri
Kapacitet brutto (kWh)

Styrsystem
Vändradie, meter

Laddning
C 7,2 kW 0–100 %

–

–

AC 11 kW 0–100%

7 h 30 min

7 h 30 min

DC 125 kW 5–80%**

38 min**

38 min**

upp till 534 km

upp till 509 km

Tjänstevikt1) (kg)

2 124

2 224

Totalvikt (kg)

2 650

2 750

0 (inte godkänt)

0 (inte godkänt)

Max tillåten släpvagnsvikt (kg)

1000

1 200

Längd (mm)

4 599

4 599

Bredd inklusive ytterspeglar (mm)

2 108

2 108

Bredd exklusive ytterspeglar (mm)

1 852

1 852

Höjd (mm)

1 615

1 637

163

163

Räckvidd WLTP Combined***

Mått/Vikter

Max taklast (kg)

Markfrigång (med standardchassi) (mm)

Bagageutrymme
Bredd mellan hjulhusen
Volym uppfällt/nedfällt säte (liter)

1 001

1 001

549 / 1 541

549 / 1 561

Euro 6 AX

Euro 6 AX

Miljö- och bränsledeklaration
Miljöklass2)
CO2-utsläpp (g/km) (WLTP)***
Energiförbrukning (kWh/100 km) blandad körning (WLTP)***

0

0

16,4

17,2

Återvinning
Minst 95 % används till återvinning och återanvändning. I enlighet med
förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Volkswagens
bilägare att kostnadsfritt lämna in sina uttjänta bilar för
återvinning. För mer information om auktoriserade mottagningsstationer
vänligen gå in på www.bilsweden.se.
Miljöcertifiering
Importören, Volkswagen Group Sverige AB, är certifierade enligt ISO14001.
I stort sett alla produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO14001 eller EMAS.
Tilläggsinformation till tabellen
(markerat som fotnoter i tabellen)
1 ) Preliminära värden. Tillverkaren bestämmer tjänstevikten individuellt beroende
på bilens utrustningsnivå. Lastförmågan är skillnaden mellan den angivna totalvikten och tjänstevikten. Om tjänstevikten höjs minskas lastförmågan.
2) Den europeiska avgasnormen Euro 6 innebär en skärpning av
kraven jämfört med miljöklasserna Euro 5, 2005 och 2005 PM.
*) Maximal effekt som föraren kan ha tillgång till i upp till 30 sekunder, beräknad
enligt UN GTR.21. Hur mycket effekt som finns tillgänglig i olika körsituationer
beror på flera olika faktorer, till exempel omgivningstemperatur och laddningsstatus, högspänningsbatteriets temperatur, skick och fysiska ålder.
För maximal effekt krävs speciellt att batteriet har en temperatur på mellan
23° och 50°C och att laddningsnivån är > 88 %. Avvikelser, framförallt när det
gäller ovanstående parametrar, kan leda till en minskning av effekten ända upp
till att den maximala effekten ej finns att tillgå. Batteriets temperatur kan till
i viss utsträckning påverkas indirekt av den externa klimatanläggningen, och
laddningsnivån kan, till exempel justeras i bilen. På bilens effektdisplay kan man
avläsa vilken effekt som finns tillgänglig vid ett visst tillfälle. För att upprätthålla
högspänningsbatteriets användbara kapacitet så effektivt som möjligt, rekommenderas ett laddningsmål på 80 % då bilen brukas dagligen (att ändras till
100 % före till exempel en längre resa).
**) Uppmätt vid 5 % SoC och 23 graders batteritemperatur. Ändringar i
SoC eller batteritemperatur kommer att påverka och påverka laddningskapaciteten.
***) Energideklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning
liter/100 km enligt WLTP. ”Combined” är den kombinerade körcykeln som
innehåller moment med stadstrafik, landsvägskörning och motorvägskörning.
Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända
enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP),
en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge
förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den
tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle).
Utrustning utöver angiven standardutrustning som påverkar rullomkrets, rullmotstånd, vikt och aerodynamik kan inverka på energiförbrukning och avgasemissioner. Förutom energieffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska
faktorer betydelse för den faktiska energiförbrukningen och mängden koldioxidutsläpp. Koldioxid är en av de växthusgaser som bidrar mest till växthuseffekten. Information om energiförbrukning och koldioxidutsläpp med uppgift
om alla nya personbilsmodeller kan hämtas från webbplatsen www.bilsvar.se.
Webbplatsen är reklamfri och oberoende
och olika bilmodeller kan jämföras avseende ekonomi, miljö, säkerhet och
teknik. Mer detaljerade uppgifter om energiförbrukning och utsläpp finns
hos Bilregistret. För att se hur fordonsskatten beräknas, gå in på
www.transportstyrelsen.se (klicka på ”Vägtrafik”, ”Fordon”, ”Fordonsskatt”,
”Skattens storlek” i nämnd ordning).”
–

Ännu ej fastställt.
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ID. Charger.
ID. Charger
• Laddeffekt upp till 11 kW vid trefasinstallation
• Integrerad DC-övervakning (IEC 61851)
• Förberedd för dynamisk lastbalansering

ID. Charger Connect
Utöver det som ingår i ID. Charger:
• Wi-Fi/Ethernet-anslutning
• Säker och stabil mobilkommunikation med LTE
(4G-uppkoppling), tillval mot kostnad
• Säker dataöverföring enligt senaste standarden (OCCP 2.0)
• Säker åtkomstkontroll med RFID
• Fjärråtkomst genom appen Volkswagen We Connect ID
• Fjärruppdatering av programvara
ID. Charger Pro
Utöver det som ingår i ID. Charger Connect:
• Säker och stabil mobilkommunikation med
LTE (4G-uppkoppling), inklusive abonnemang
för hela laddboxens livstid.
• MID-certifierad elmätare, bra för exempelvis
förare av tjänstebilar som laddar bilen i hemmet
och vill få ersättning för detta.

Läs mer och beställ din ID. Charger på:
https://charging-energy.elli.eco/se-sv/IDcharger
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Läss mer.
På volkswagen.se
swagen.se kan du läsa mer om de
generöss utrymmena, de förutseende och
tiva assistanssystemen, den senaste
interaktiva
tionens infotainmentsystem och
generationens
plingsmöjligheterna i nya ID.5.
uppkopplingsmöjligheterna
nfigurator kan du dessutom bygga
I vår konfigurator
n personliga nya ID.5 och direkt få
din egen
d den kostar och enkelt räkna ut en
veta vad
skostnad.
månadskostnad.

Nya ID.5
Juli 2022

volkswagen.se
facebook.com/volkswagensverige
Instagram: @volkswagensverige
Twitter: @vwsverige

Volkswagen Financial Services
Finansiering. Försäkring. Mobilitet.
Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där bilen fungerar som säkerhet.
Finansieringen följer bilens värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta
till en ny fin bil oftare. Väljer du vår finansiering kan du även teckna Volkswagen Försäkring till
förmånliga villkor. Kombinerat med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad under hela
avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. Allt på en faktura och betalning per månad.
Vill du veta mer? Gå in på volkswagen.se/finansiering

youtube.com/volkswagensverige
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
Aktuella uppgifter vid trycktillfället, med reservation för felskrivning och ändringar.
Se volkswagen.se för de senast aktuella uppgifterna. Bilder på lacker och klädslar
visar inte färgerna exakt, eftersom trycket inte kan återge hur de ser ut i verkligheten.
Mandarin AB.

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr
556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen
Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. Volkswagen Försäkring är
ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se

