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Expressief. Elegant. Elektrisch
zo ziet zelfverzekerd eruit
De ID.5 lijkt gevormd door de wind, en dat is ‘ie ook. De vloeiende lijnen zorgen voor 

perfecte aerodynamica. Zelfs de speciaal vormgegeven deurgrepen en velgen optimaliseren 

de luchtstroom, waardoor je weerstand minimaal is. Het resultaat? Meer efficiëntie en een 

grotere actieradius. Maar de ID.5 zou geen SUV coupé zijn als ‘ie z’n elegante looks niet zou 

combineren met atletische details, zoals grote wielen en stoere luchtinlaten. Zelfverzekerd? 

Zeker weten.



Elegant design
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De krachtigste 
manier van rijden
De middenweg kiezen, daar houden we niet van. En dat hoeft ook niet 

met de nieuwe ID.5. De kracht van een SUV, de efficiëntie van een ID. en 

de acceleratie van een sportauto - allemaal dankzij de elektrische 

motoren, die vanaf de eerste seconde hun volle kracht geven. Z’n ruime 

actieradius laat niets aan de twijfel over en is groot genoeg voor al je 

dagelijkse ritjes en nog veel meer. En zit je toch bijna zonder stroom, dan 

maak je een korte stop bij de dichtstbijzijnde snellader. Met een 

laadvermogen van 135 kW ben je na een half uur en een kopje koffie 

klaar om weer maximaal 390 km** verder te gaan.



Hier is je tweede thuis
Om de eindeloze binnenruimte van de ID.5 kun je niet heen. Allemaal 

dankzij het MEB-platform, dat ervoor zorgt dat zelfs je passagiers met 

lange benen maar al te graag op de achterbank zitten. Voor een extra 

huiselijk gevoel zet je de achtergrondverlichting in één van de 10 kleuren 

aan, die de zachte lijnen van het interieur extra benadrukken. Je favoriete 

muziek spelen of navigeren gaat via het 12 inch multimediasysteem.  

En de bediening? Die is volledig intuïtief met touch-knoppen of gewoon 

met je stem. Zo wordt indruk maken wel heel makkelijk.
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Helder zicht. Altijd
De IQ.LIGHT LED Matrix koplampen zijn jouw 

persoonlijke gids in het donker. Op basis van je 

snelheid, locatie en eigen voorkeuren heb je altijd het 

perfecte licht. De afzonderlijk dimbare LED’s volgen de 

richting van de weg én je stuur. En dan heet IQ.LIGHT 

je ook nog eens welkom wanneer je je auto 

ontgrendelt. Alles om het jou zo comfortabel mogelijk 

te maken.



Meer dan een auto
Denkt met je mee

De ID.5 is zoveel meer dan een manier om van A naar 

B te komen. De rij-assistenten van Travel Assist 

houden namelijk een extra oogje in het zeil. Zo houdt 

Lane Assist je binnen de lijntjes, zorgt Adaptive Cruise 

Control voor een constante snelheid, een veilige 

afstand én rijd je zelfs semi-autonoom. Wel je handen 

aan het stuur houden, natuurlijk.

High-tech voorruit

In de ID.5 leidt niets je af. Achter het stuur laat het 

augmented-reality-head-updisplay je namelijk via 

aanwijzingen op je voorruit zien hoe je je bestemming 

bereikt. Allemaal zo’n 10 meter voor je ID.5. Zo hoef je 

je ogen dus nooit af te wenden.
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* Het maximale vermogen 220 kW: dit maximale vermogen, berekend in overeenstemming met UN GTR.21, kan maximaal 30 seconden 
aaneengesloten gebruikt worden. Het in de individuele rijsituatie beschikbare vermogen hangt van verschillende factoren af, zoals de (omgevings-)
temperatuur en laadstatus, conditie en fysieke veroudering van de hoogvoltaccu. De beschikbaarheid van het maximale vermogen vereist dat 
de temperatuur van de hoogvoltaccu tussen de 23 °C en 50 °C is en de auto een laadniveau van > 88% heeft. Met name afwijkingen van het 
hiervoor genoemde leiden mogelijk tot een vermindering in vermogen. De accutemperatuur kan, tot een bepaalde hoogte, beïnvloed worden 
via de functionaliteiten van de airconditioning. Het gewenste laadniveau van de hoogvoltaccu kan ingesteld worden in de auto. Het beschikbare 
vermogen kan op elk moment in het vermogen display van de auto worden getoond. Om de bruikbare capaciteit van de hoogvoltaccu zo hoog 
mogelijk te houden wordt het laadniveau van 80% aanbevolen voor dagelijks gebruik.

Maximaal op elk niveau
de ID.5 GTX 
Waar je ook rijdt, met z’n bovengemiddelde performance verlegt de ID.5 GTX de 

grenzen van elektrisch rijden. Hij combineert een hoop sportiviteit met het 

duurzame karakter van een ID. model. De tweede elektromotor zorgt ervoor dat alle 

vier de wielen worden aangedreven, waardoor je meer tractie hebt. En zonder het 

gebrul van de motor om je heen: de efficiënte motor is zo stil, dat je alleen de wind 

langs je auto hoort gieren.
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01

02 04

Individueel karakter
Met keuze uit verschillende velgen geef je jouw ID.5 een persoonlijk accent.

01 19 inch lichtmetalen velg 'Hamar'

 (standaard op Pro)

02 20 inch lichtmetalen velg 'Drammen'

 (optioneel Pro)

03 20 inch lichtmetalen velg 'Ystad' 

 (standaard op de GTX)

04 21 inch lichtmetalen velg 'Narvik'

 (optioneel Pro & GTX)

In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

03
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Persoonlijke afwerking
Kies voor je ID.5 de kleur die bij jou past.



01 02 03

04 05 06

1 Niet verkrijgbaar op de ID.5 GTX

2 Niet verkrijgbaar op de ID.5 Pro
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01 Moonstone Grey unilak

02 Mythos Black metallic

03 Blue Dusk metallic1

04 Gletscher White metallic

05 Scale Silver metallic2

06 Kings Red metallic



Opladen 
Van A tot Z
Om onbezorgd en snel te kunnen laden, heeft Volkswagen de samenwerking 

opgezocht met Shuttel Services voor een compleet aanbod op het gebied van laden  

en mobiliteit. Alles regel je eenvoudig bij jouw Volkswagen dealer en deze biedt je:

- Een laadsleutelhanger voor laden bij meer dan 175.000 laadpunten in Europa

- Een slim thuislaadpunt voorzien van loadbalancing*

-  Je laadpas upgraden om te gebruiken als OV-chipkaart, parkeerkosten,  

voor de taxi en Greenwheels met al je reistransacties op één factuur

Laadsleutelhanger

Kies je voor laden met Shuttel Services, dan ontvang je je eigen laadsleutelhanger.  

Hiermee laad je eenvoudig thuis, op het werk en bij publieke laadpalen. 

- Toegang tot 175.000 laadpunten in Europa waarvan zo’n 75.000 in Nederland

- 100% groene stroom van Europese windmolens

- Vaste tarieven per kWh Inclusief diverse extra’s:

-  Gratis 1-op-1 rijtraining met alle informatie over  

elektrisch rijden

- 10% korting in de Volkswagen webshop

- € 49 cashback op een Volkswagen autoverzekering

* Loadbalancing is de techniek die de laadsnelheid aanpast op het overige verbruik in 
huis om overbelasting te voorkomen. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van jouw 
stroomaansluiting en kun je op de snelst mogelijke manier laden zonder dat de stroom uitvalt.
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Laadpunten
Heb je thuis een garage, carport of parkeerplaats buiten op de oprit, kies dan voor een thuislaadpunt  

van Shuttel Services. Inclusief volledige installatie. Om veilig thuis te kunnen laden levert Shuttel 

Services het meest hoogwaardige en veilige slimme thuislaadpunt, goedgekeurd door Volkswagen.  

Heb je een eigen bedrijf? Ook daar kunnen we je helpen met een hoogwaardig en betrouwbaar laadpunt.

Laadpunt thuis
- Eve Single Pro-line 11 kW (3 x 16A)

- 1 contactpunt of vaste kabel

- Wand- of paalmodel

- Incl. loadbalancing

-  Automatische verrekening van de stroom met  

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak

Laadpunt op de zaak
-  Eve Double Pro-line 22 kW (3 x 32A)

- 2 contactpunten

- Wandmodel

- Incl. loadbalancing

-  Automatische verrekening van de stroom met  

leasemaatschappij, werkgever of eigen zaak
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Wijzigingen voorbehouden

volkswagen.com

De ID.5 De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en 
gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand  
van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Gegarandeerd een Volkswagen

Van een Volkswagen mag je hoge verwachtingen hebben. De ID.5 maakt deze allemaal waar, 
het is niet voor niets een Volkswagen. Bij de ID.5 krijg je de kwaliteit die je van een Volkswagen gewend bent. Bij je nieuwe auto zit daarom:

  Een garantie op de accu van maar liefst 8 jaar.

Bij de ID.5 heb je op de hoogvoltaccu een garantie van 
8 jaar (of tot 160.000 gereden kilometers). Hierdoor 
hoef je je geen zorgen te maken om de staat van de 
accu. Aangeraden is om je onderhoud en reparaties 
altijd te laten uitvoeren door een van onze experts.

  Een garantie van 2 jaar op de hele auto.

Op al onze auto’s zit 2 jaar fabrieksgarantie.  
Hierbij nemen we de kilometerbeperking niet mee. 
Meer informatie? Vraag het je dealer.

  Tot wel 8 jaar onderhoud.

De keuze voor een elektrische auto is een bewuste 
keuze, omdat je minder onderhoud nodig hebt. 
Wanneer je toch onderhoud nodig hebt krijg je 
standaard tot wel 8 jaar onderhoud op je auto.  
Zo blijft je ID.5 als nieuw voelen.

Klik hier voor meer informatie over de mobiele online diensten van We Connect.

https://www.volkswagen.nl/service/infotainment/mobiele-diensten/connectiviteit/we-connect

