ID.5 GTX
Prisliste udskrevet pr. 18-05-2022
Vejledende priser.
De viste priser samt CO2-ejerafgift er gældende ved levering i 2022.

GTX
Motor - El

Batterikapacitet
(Netto/Brutto)

Rækkevidde

Forbrug

Ladeeffekt, op til
(AC/DC)

Halvårlig
CO2-ejerafgift

5 døre

299 hk * All Wheel Drive

77 kWh / 82 kWh

488 km

180 Wh/km

11 kW / 150 kW

340 kr.

449.995 kr.

Priser angivet som ”Vejledende priser” er Skandinavisk Motor Co. vejledende priser til forhandlerne. Hver forhandler fastsætter selv egne priser og rabatter over for sine kunder.
Den oplyste maksimal-ladeeffekt kan opnås ved opladning fra 5 - 80 % SOC (opladningsniveau), en batteri- og udetemperatur på ca. 23° og ved en ladestation med tilsvarende ladeeffekt.
Volkswagen samarbejder med Clever om opladning i hjemmet og på farten. Se Clever muligheder her.
*Maksimal elektrisk effekt på 220 kW (299 hk): Den maksimale effekt er tilgængelig i maksimalt 30 sekunder, udregnet i forhold til UN-GTR.21. Mængden af tilgængelig motorkraft i de individuelle kørselssituationer afhænger af temperaturen i
batteriet, udetemperaturen, SOC (opladningsniveau) og batteriets tilstand eller fysiske alder. For at den maksimale effekt skal være tilgængelig, skal batteriets temperatur ligge mellem 23 og 50 grader celsius og et SOC på mindst 88 %. Afvigelser i
forhold til de førnævnte parametre kan føre til reduceret motoreffekt eller ingen mulighed for maksimal effekt. Temperaturen i batteriet kan indirekte i en vis udstrækning påvirkes af brugen af bilens klimaanlæg, og SOC kan for eksempel justeres i
bilen. Mængden af tilgængelig motorkraft på et specifikt tidspunkt vises i bilens ”Power-display”.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

ID.5 GTX
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 18-05-2022
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften
De viste udstyrspriser er beregnet med 0% afgift.
Ved tilvalg af udstyr, så bilens samlede pris overstiger 471.000 kr. vil registreringsafgift gradvist pålægges udstyrsprisen. Kontakt herved din Volkswagen-forhandler for et konkret tilbud.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTX

#1: Assistentpakke
Bakkamera, ambientebelysning ved dørhåndtag, nøglefri betjening Advanced, tyverialarm, Pre-Crash og Intelligent Park Assist

12.095 kr.

#1: Assistentpakke Plus
Indhold fra Assistentpakke samt:
360 graders kamera Area View, bagklap med el-betjening samt Easy open/close funktion, Intelligent Park Assist Plus med memory feature, Travel Assist inkl. Traffic Jam Assist, Emergency
Assist og Blind Spot sensor

21.795 kr.

#2: Designpakke
Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering
#2: Designpakke Plus
Indhold fra Designpakke samt:
Panoramaglastag i mørkt glas med elektrisk solgardin og lyddæmpende for- og sideruder
#3: Komfortpakke
Climatronic klimaanlæg med 2 zoner og Air Care, Forrude opvarmelig, lyddæmpet og infrarød reflekterende, forsæder med indstillelig varme, 2 USB-C indgange for og 2 USB-C ladestik bag

✓
9.495 kr.

✓

#3: Komfortpakke Plus
Indhold fra Komfortpakke samt;
Climatronic klimaanlæg med 3 zoner og Air Care, variabel bagagerumsbund, netadskillelse og bagagerumsnet

3.695 kr.

#4: Multimediapakke
Navigation Discover Pro og mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning

9.495 kr.

#4: Multimediapakke Plus
Indhold fra Multimediapakke samt:
Head-up Display med Augmented Reality og lydsystem med digital forstærker og subwoofer

18.795 kr.

#5: Sportspakke
Undervogn med sportsaffjedring og styretøj med progressiv udveksling

3.295 kr.

#5: Sportspakke Plus
Indhold fra Sportspakke samt:
Undervogn med adaptiv dæmpning (erstatter sportsaffjedring)

10.695 kr.

21" Letmetalfælge Narvik

5.295 kr.

21" Letmetalfælge Narvik i sort

5.295 kr.

5 år/100.000 km Service- og Reparationsabonnement

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

✓

ID.5 GTX
Fabriksmonteret ekstraudstyr - Prisliste udskrevet pr. 18-05-2022
Tilvalg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan påvirke bilens forbrug. En ændring af forbruget kan have indflydelse på bilens pris og CO2-ejerafgiften
De viste udstyrspriser er beregnet med 0% afgift.
Ved tilvalg af udstyr, så bilens samlede pris overstiger 471.000 kr. vil registreringsafgift gradvist pålægges udstyrsprisen. Kontakt herved din Volkswagen-forhandler for et konkret tilbud.

✓ Standardudstyr

— Ikke muligt

GTX

Anhængertræk med svingbar krog og el-frigørelse

8.495 kr.

Interiørpakke Top-Sport Plus
12 vejs el-indstillelige Ergo Active Top-Sport forsæder m. integreret nakkestøtte, el-justerbar lændestøtte, massagefunktion og memoryfunktion, indtræk i ArtVelous microfleece

22.495 kr.

Måtter

1.095 kr.

Nødladekabel

1.695 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

ID.5 GTX
Lakering - Prisliste udskrevet pr. 18-05-2022
De viste lakeringer er beregnet med 0% afgift.

GTX
Moonstone Grey + sort tag

0 kr.

Glacier White Metallic + sort tag

5.395 kr.

Mythos Black Metallic

5.395 kr.

Scale Silver Metallic + sort tag

5.395 kr.

Kings Red Metallic + sort tag

6.895 kr.

Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer.

