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Jouw ID.5
Maak van de ID.5 jouw ID.5 in 4 stappen
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Kies je uitvoering
De volledige standaarduitrusting van alle uitvoeringen staat beschreven op pagina 22

Pro

77 kWh accupakket
Geschikt voor DC snelladen tot 135 kW (snellader)

Keuze uit 128 kW / 174 pk óf 150 kW / 204 pk elektromotor

• Velgen 'Hamar', 19 inch lichtmetaal

• Koplampverlichting LED

• 'Matrix' bekleding

• Multimedia 'Ready to Discover' (25,4 cm), 6+1 luidsprekers

• 'App-Connect' draadloze smartphone integratie

• Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist)

• Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

• Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control)

• Airconditioning automatisch (Climatronic), 1-zone

• Dak uitgevoerd in zwart

Vanaf € 52.990

GTX (extra t.o.v. Pro)

77 kWh accupakket
Geschikt voor DC snelladen tot 135 kW (snellader)

220 kW / 299 pk elektromotor (4MOTION) *

• Velgen 'Ystad', 20 inch lichtmetaal

• Koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light)

• Exterieur in GTX design 

• Dashboard, luxe afgewerkt incl. rode stiknaad

• Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

Vanaf € 61.990

Tot

534 km
actieradius

Tot

512 km
actieradius

*  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, beinvloed 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.
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*  Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beinvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en omgevings- en 
klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag. Om de bruikbare capaciteit van de hoogvoltaccu zo hoog mogelijk te houden wordt het laadniveau van 80% aanbevolen voor dagelijks gebruik.

**  Rijklaarmaakkosten á € 1.032,28 (incl. btw) bestaan o.a. uit: Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee kentekenplaten, uitleg veiligheidssystemen en elektrisch rijden en min. 75% volle batterij. 
Recyclingbijdrage á € 22,50 (incl. btw). Beheerbijdrage Li-ion accu € 55. Leges á € 50,22 (btw-vrijgesteld). 

***   De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs per 1 januari 2023 (dit is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, leges en indien van toepassing beheerbijdrage). 
Aan deze consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend. Zie Algemene Verkoopinformatie, offerte en order voor meer informatie.

****   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.

Genoemde modellen hebben een fiscale bijtelling van 16%.

Batterij- 
capaciteit  
(netto)

Actieradius 
gecombineerd* Vermogen Transmissie Uitvoering

Netto 
catalogusprijs 
excl. btw 
excl. bpm BPM bedrag

Bruto 
catalogusprijs 
excl. btw 
incl. bpm

Fiscale 
waarde 
incl. btw 
incl. bpm

Rijklaar-
maakkosten
Recycling- 
bijdrage
Beheerbijdrage
Leges**

Consumenten
adviesprijs 
incl. btw 
incl. bpm***

CO2-uitstoot 
(g/km)

77 kWh (Pro) 534 128 kW / 174 pk 1-versnelling Pro € 42.835 0 42.835 51.830 1.160 52.990 0

150 kW / 204 pk 1-versnelling Pro € 44.240 0 44.240 53.530 1.160 54.690 0

512 220 kW / 299 pk 4MOTION **** 1-versnelling GTX € 50.273 0 50.273 60.830 1.160 61.990 0

De Volkswagen ID.5 wordt standaard geleverd
inclusief de volgende Services:

• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
•  8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)
• Tot en met 7 jaar onderhoud en APK
• Gratis 24-uurs pechhulp binnen Europa
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Kleuren
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Moonstone Grey unilak met zwart dak € 0 0 ● ●

Blue Dusk metallic lak met zwart dak € 711 860 ○ ●

Gletscher White metallic lak met zwart dak € 711 860 ○ ●

Grenadill Black metallic lak met zwart dak € 711 860 ○ ●

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Moonstone Grey unilak Blue Dusk metallic lak Gletscher White metallic lak Grenadill Black metallic lak
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Kleuren
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Scale Silver metallic lak met zwart dak € 0 0 - ●

Kings Red metallic lak met zwart dak € 843 1.020 ○ -

€ 140 170 - ○

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Kings Red metallic lakScale Silver metallic lak
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Velgen
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Velgen 'Hamar', 19 inch lichtmetaal € 0 0 ● -

- Banden 235/55 R19 vóór en 255/50 R19 achter

- Slotbouten

Velgen 'Drammen', 20 inch lichtmetaal € 438 530 ○ -

- Banden 'Airstop' 235/50 R20 vóór en 255/45 R20 achter

- Slotbouten

Velgen 'Ystad', 20 inch lichtmetaal € 0 0 - ●

- Banden 'Airstop' 235/50 R20 vóór en 255/45 R20 achter

- Slotbouten

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

Hamar Drammen Ystad

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar7  Prijslijst ID.5
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Velgen
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Velgen 'Narvik, 21 inch lichtmetaal € 868 1.050 ○ -

- Banden 'Airstop' 235/45 R21 vóór en 255/40 R21 achter € 438 530 - ○

- Slotbouten

Velgen 'Narvik', 21 inch lichtmetaal in zwart € 438 530 - ○

- Banden 'Airstop' 235/45 R21 vóór en 255/40 R21 achter

- Slotbouten

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

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Narvik Narvik in zwart
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Verlichting
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Koplampverlichting LED € 0 0 ● -

Koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light) € 0 0 - ●

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar9  Prijslijst ID.5
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Bekleding

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

'Matrix' bekleding € 0 0 ● -

- Bekleding: stof

- Stoeltype: Comfort

- Kleur: donkergrijs met zwart

- Hemelbekleding: zwart

'Lurus' bekleding € 0 0 - ●

- Bekleding: stof

- Stoeltype: Top-sport

- Kleur: zwart

- Hemelbekleding: zwart

 'Matrix' bekleding  'Matrix' bekleding  'Lurus' bekleding  'Lurus' bekleding
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Bekleding

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Interieur Style Pakket

- Bekleding: ArtVelours

- Stoeltype: Comfort

- Kleur: bruin / zwart of donkergrijs

- Hemelbekleding: zwart

- Bestuurders- en passagiersstoel in hoogte verstelbaar

- Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

- Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

• Interieur Style Pakket in bruin / zwart met stuurwiel in zwart € 950 1.150 ○ -

• Interieur Style Pakket in donkergrijs met stuurwiel in zwart € 950 1.150 ○ -

Interieur Style Pakket Interieur Style Pakket
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Bekleding

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Interieur Style Pakket Plus

- Bekleding: ArtVelours

- Stoeltype: Ergo-Active elektrisch verstelbaar incl. geheugenfunctie

- Kleur: bruin / zwart of donkergrijs

- Hemelbekleding: zwart

- Voorstoelen, verwarmbaar

- Lendensteunen vóór, elektrisch instelbaar met massagefunctie

- Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

- Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

• Interieur Style Pakket Plus in bruin / zwart met stuurwiel in zwart € 2.091 2.530 ○ -

• Interieur Style Pakket Plus in donkergrijs met stuurwiel in zwart € 2.091 2.530 ○ -

Interieur Style Pakket Plus Interieur Style Pakket Plus
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Bekleding

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar

Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Interieur Top-Sport Pakket Plus

- Bekleding: ArtVelours

- Stoeltype: Top-sportstoelen Ergo-Active elektrisch verstelbaar incl. geheugenfunctie

- Kleur: bruin / zwart of donkergrijs

- Geïntegreerde hoofdsteunen

- Hemelbekleding: zwart

- Voorstoelen, verwarmbaar

- Lendensteunen vóór, elektrisch instelbaar met massagefunctie

- Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

- Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

.. Let op: De GTX heeft reeds verwarmbare voorstoelen, sfeerverlichitng interieur (30 kleuren instelbaar) 

en een stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

• Interieur Top-Sport Pakket Plus in bruin / zwart met stuurwiel in zwart € 3.083 3.730 ○ -

• Interieur Top-Sport Pakket Plus in grijs / zwart met stuurwiel in zwart € 3.083 3.730 ○ -

• Interieur Top-Sport Pakket Plus in zwart met stuurwiel in zwart € 2.818 3.410 - ○

Interieur Top-Sport Pakket Plus Interieur Top-Sport Pakket Plus
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Infotainment
Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Multimedia 'Ready to Discover' (25,4 cm), 6+1 luidsprekers € 0 0 ● ●

- 'App-Connect' draadloze smartphone integratie

Multimedia Pakket € 967 1.170 ○ ○

- Navigatie 'Discover Pro' (30,5 cm), 6+1 luidsprekers

- Telefoonvoorbereiding Plus

- Draadloos laden

- Koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst

Multimedia Pakket Plus (extra t.o.v. Multimedia Pakket) € 2.107 2.550 ○ ○

- Augmented-reality-head-updisplay

- Soundsystem Plus (450 Watt vermogen), incl. subwoofer

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar14  Prijslijst ID.5
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Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Assistance Pakket € 1.149 1.390 ○ ○

- Achteruitrijcamera (Rear View)

- Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Acces)

- Diefstalalarm

- Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash)

- Verlichte portiergrepen

- Parkeerassistent (Park Assist Plus)

- Auto kan zelfstandig in- en uitparkeren

Assistance Pakket Plus (extra t.o.v. Assistance Pakket) € 2.314 2.800 ○ -

- 360 graden camera (Area View), incl. achteruitrijcamera (Rear View) € 2.223 2.690 - ○

- Travel Assist (incl. Adaptive Cruise Control)

- Dodehoeksensor (Side Assist)

- Achterklep, elektrisch, met sensorgestuurde opening (Easy Open)

- Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed

- Geheugenfunctie voor Parkeerassistent (Trained Park Assist)

- Auto kan zelfstandig in- en uitparkeren

- Mogelijkheid om 5 individuele parkeermanoeuvres (max. 50 meter) op te slaan die de auto zelfstandig kan uitvoeren

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket (Plus), Top-Sport Interieur Pakket Plus of Comfort Pakket (Plus) € 2.223 2.690 ○ -

.. Let op: de GTX is standaard uitgerust met een stuurwiel, verwarmd, multifuntioneel en met leder bekleed

Pakketten

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius.
Voor de bandenlabels, het stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, 
optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar15  Prijslijst ID.5
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Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Design Pakket € 1.669 2.020 ○ ●

- Koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light) 

- Verbindende LED strip tussen de koplampen

- Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)

- Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten

- Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend

Design Pakket Plus (extra t.o.v. Design Pakket) € 2.372 2.870 ○ -

- Panoramadak (panoramisch glazen dak, kan niet open) € 992 1.200 - ○

- Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) 

Sport Pakket € 314 380 ○ ○

- Sportonderstel

- Progressieve besturing (Progressive Steering)

Sport Pakket Plus (extra t.o.v. Sport Pakket) € 1.017 1.230 ○ ○

- Adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) 

Pakketten

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar16  Prijslijst ID.5
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Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten- 
adviesprijs  
Incl. BTW                       Pro GTX

Comfort Pakket € 992 1.200 ○ ●

- Airconditioning automatisch (Climatronic), 2-zone

- Voorruit, draadloos verwarmbaar en geluidisolerend

- Voorstoelen, verwarmbaar

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met leder bekleed

- Middenconsole uitgebreid, met verlicht opbergvak en 2 bekerhouders

- USB-C aansluiting (2x vóór en 2x in middenconsole achter)

- Ruitenspoeiers vóór verwarmd

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket   € 752 910 ○ -

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket Plus / Top-Sport Interieur Pakket Plus € 529 640 ○ -

Comfort Pakket Plus (extra t.o.v. Comfort Pakket) € 1.347 1.630 ○ -

- Airconditioning automatisch (Climatronic), 3-zone € 248 300 - ○

- Variabele laadbodem

- Bagagescheidingsnet

- Bagagenet

.. Prijs i.c.m. Style Interieur Pakket   € 1.099 1.330 ○ -

Pakketten

●  standaard ○  optioneel -  niet leverbaar17  Prijslijst ID.5
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Netto 
Catalogusprijs                       
Excl. BTW                          

Consumenten
adviesprijs
Incl. BTW

Trekhaak € 777 940

- Elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar

Opties
Onderstaande opties zijn perfect voor jouw ID.5
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Voor de bandenlabels, het stroomverbruik en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, 
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Consumenten
adviesprijs
Incl. BTW

Volkswagen zomersets velgen
Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten

20 inch lichtmetalen zomerset, 'Loen' (zwart) € 2.595

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42)

- Met zomerbanden (Voor: 235/45 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T

.. Prijs i.c.m. 18 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 2.095

.. Prijs i.c.m. 19 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.970

.. Prijs i.c.m. 20 inch lichtmetaal retour (ongebruikt) € 1.895

Volkswagen wintersets velgen
Genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten

19 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zilver) € 2.095

- 19 inch lichtmetaal (8,5J x 19 ET45) met winterbanden 255/50 R19 

-  Met winterbanden (Voor: 235/50 R19 101T, achter: 255/45 R19 107T)

20 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zilver) € 2.495

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42) 

- Met winterbanden  (Voor: 235/50 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T)

20 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zwart) € 2.495

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42) 

- Met winterbanden  (Voor: 235/50 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T)

Accessoires
Maak jouw ID.5 compleet met onderstaande accessoires

19  Prijslijst ID.5
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Consumenten
adviesprijs
Incl. BTW

Vervoer en vrije tijd

Volkswagen allesdragers € 299

- Set van twee aluminium allesdragers

Volkswagen bagagebox 340L € 539

- Afmetingen: 190 x 75 x 39 cm

- Kleur: hoogglans zwart

Volkswagen fietsendrager € 549

- Inklapbare Volkswagen Compact II fietsendrager geschikt voor twee fietsen

Volkswagen chromen sierlijst achterklep € 134

Accessoires

20  Prijslijst ID.5
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Consumenten
adviesprijs
Incl. BTW

Interieur

Interieur beschermpakket

- Bescherm de ID.5 tijdens natte seizoenen met een 4-delige rubberen mattenset en een kofferbakmat

.. Prijs voor rubberen mattenset voor en achter € 100

.. Prijs voor bagageruimte mat met rand € 85

Zonweringsset € 259

- Scherp zonlicht en warmte worden buiten gehouden met de zonwering

voor de Volkswagen ID.5.

Laden

Laadkabel type 2, 230V € 229

- De oplaadkabel die geschikt is voor thuisgebruik (stopcontact).

Maximale laadvermogen 2,3 kW

De kabel is 6 meter lang.

USB-C naar Apple lightning laadkabel € 33

- Lengte 30 cm

De genoemde accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden bij de Volkswagen-dealer. 

Accessoires

Bekijk alle accessoires en acties  
op shop.volkswagen.nl Gratis retourneren 100% originele Volkswagen artikelen Op werkdagen voor 21.00 uur besteld, morgen in huis
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Uitvoering Exterieur Interieur 4 Opties

http://shop.volkswagen.nl


Pro GTX

Velgen
Banden 235/55 R19 vóór en 255/50 R19 achter ● -

Banden Airstop 235/50 R20 vóór en 255/45 R20 achter - ●

Velgen 'Hamar', 19 inch lichtmetaal ● -

Velgen 'Ystad', 20 inch lichtmetaal - ●

Verlichting
Achterlichten LED ● -

Achterlichten LED, incl. dynamische knipperlichten - ●

Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist) - ●

Koplampverlichting LED ● -

Koplampverlichting LED Matrix (IQ.Light) - ●

Verbindende LED strip tussen de koplampen - ●

Styling
Exterieur in GTX design - ●

Dak uitgevoerd in zwart ● ●

Daklijst en C-stijl in 'zilver' ● -

Daklijst en C-stijl in 'zwart' - ●

Dakreling in zwart ● ●

Multimediascherm en centrale bedieningselementen uitgevoerd in zwart ● ●

Voetpedalen in aluminium uitgevoerd met 'play' en 'pause' symbolen ● ●

Sfeerverlichting interieur (10 kleuren instelbaar) ● -

Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar) - ●

Sfeerverlichting exterieur (logoprojectie) ● ●

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend - ●
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Pro GTX

Bekleding
'Matrix' bekleding ● -

'Lurus' bekleding - ●

Dashboard, luxe afgewerkt ● -

Dashboard, luxe afgewerkt incl. rode stiknaad - ●

Inleg deurbekleding in kunstleder ● -

Inleg deurbekleding in kunstleder incl. rode stiknaad - ●

Voetmatten voor en achter ● ●

Infotainment
'App-Connect' draadloze smartphone integratie ● ●

Digitale radio-ontvangst (DAB+) ● ●

Multimedia 'Ready to Discover' (25,4 cm), 6+1 luidsprekers ● ●

Spraakbediening (Voice Control) ● ●

USB-C aansluiting (2x vóór) ● ●

We Connect Start (abonnement 36 maanden) ● ●

Comfort
Armsteun voor voorstoelen ● ●

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar ● -

Voorstoelen, in hoogte verstelbaar - ●

Binnenspiegel automatisch dimmend ● ●

Buitenspiegels elektrisch instel-, verwarm- en inklapbaar ● ●

Elektrische interieurvoorverwarming 6kW ● ●

Middenconsole basis, met 2 bekerhouders ● ●

Regensensor ● ●

Stuurwiel, multifunctioneel ● -

Stuurwiel, verwarmbaar, multifunctioneel en met leder bekleed - ●

Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access) ● ●

Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk ● ●

Voorruit, draadloos verwarmbaar en geluidisolerend - ●

Voorstoelen, verwarmbaar - ●
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Pro GTX

Klimaat
Airconditioning automatisch (Climatronic), 1-zone ● -

Airconditioning automatisch (Climatronic), 2-zone - ●

Functioneel
Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar ● -

Achterbank in ongelijke delen neerklapbaar incl. middenarmsteun en doorlaadmogelijkheid - ●

Rijprofielinstelling (Driving Profiles) ● ●

Ruitenspoeiers vóór verwarmd - ●

Voorruit, warmte en geluidisolerend ● ●

Parkeerhulp
Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) ● ●

Assistentiesystemen
Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning ● ●

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) ● ●

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ● ●
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Pro GTX

Veiligheid 1

Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) ● ●

Bandendrukcontrolesysteem ● ●

Bandenreparatieset ● -

Car2X technologie (online lokale communicatie tussen auto's en verkeersinfrastructuur) ● ●

Claxon, enkeltonig ● ●

Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar incl. gordelspanner ● ●

E-Call noodoproepsysteem ● ●

e-Sound geluidsimulator ● ●

Gevarendriehoek, EHBO set en veiligheidsvest ● ●

Schijfremmen vóór ● ●

Startblokkering, elektronisch ● ●

Verkeerstekenherkenning ● ●

Vermoeidheidsherkenning ● ●

Laden
Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System (CCS)) ● ●

Laadkabel Mode 3 (voor wallbox of publiek laden) ● ●

Geschikt voor AC laden tot 11 kW (wallbox en publiek laden) ● ●

Geschikt voor DC snelladen tot 125 kW (snellader) ● ●
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Laadoplossingen van Shuttel Services

Voor het laden van een elektrische of hybride auto heb je een laadpas en een laadpaal nodig. Hierbij kun 

je gebruik maken van een openbaar laadpunt of van een eigen laadpaal. Via de Volkswagen dealer regel je 

eenvoudig een laadsleutelhanger en/of een laadpaal van Shuttel Services. Met de sleutelhanger start en 

stop je het laden van je elektrische auto; thuis, op het werk, bij een openbaar laadpunt in de stad of een 

snellaadstation langs de snelweg. De laadsleutelhanger is te gebruiken bij zo'n 300.000 laadpalen in Europa. 

Daarnaast profiteer je van vaste tarieven per kWh per type laadlocatie.

Ook een laadpaal bij je eigen parkeerplek is zo geregeld. Shuttel Services is de specialist op het gebied  

van laadpunten en kiest met jou eenvoudig en snel de juiste laadpaal en zorgt voor de installatie waar  

en wanneer je wilt.

Betaalt je werkgever de laadkosten van je auto van de zaak? Dan factureert Shuttel Services de kosten voor 

thuisladen aan je werkgever of leasemaatschappij. Ter compensatie van de hogere stroomkosten thuis, ten

gevolge van het laden van jouw auto, ontvang je maandelijks een vergoeding. Deze thuislaad vergoeding 

bedraagt € 0,23 (0% btw-tarief) per kWh.

Alle voordelen op een rij:
√ Vaste tarieven voor laden: geen onduidelijkheden of verrassingen
√ 100% groene stroom van Europese windmolens
√ Te gebruiken bij zo'n 300.000 laadpunten in Europa
√ Thuislaadkosten direct verrekenen met je werkgever

Wil je meer weten over het opladen van je elektrische of hybride Volkswagen?

Kijk dan op volkswagen.nl/elektrisch-rijden/opladen.

Laden
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Volledig elektrisch, 
volledig verbonden

We Connect voor jouw ID.
Met We Connect en We Connect Plus maak je in jouw ID. gebruik van een scala aan nuttige online 

diensten. Denk, naast vele andere, aan:

-  Online kaartupdates voor je navigatiesysteem

-  Online verkeersinformatie voor de snelste route

-  Over-the-air software updates: altijd up-to-date

En via de app: 

- Voertuigstatus (portieren en licht)

- Voorverwarmen en -koelen 

- Inzicht in actieradius en laadstatus 

Kijk voor meer over We Connect op volkswagen.nl

Met We Connect voor jouw ID. en de bijbehorende We Connect ID. app, vereenvoudig je het opladen van je auto, 

bedien je verschillende voertuigfuncties via je smartphone en gebruik je status- en realtime-informatie om 

zorgeloos de dag door te komen. We Connect voor ID.-modellen verhoogt het rijcomfort met tal van digitale 

diensten en functies. Voor, tijdens en na de rit. 

Eenvoudig registreren en 
starten maar
Activeer We Connect voor je ID. in een  

paar stappen:

1. Download de We Connect ID. app

2. Maak jouw gebruikersaccount aan

3. Voeg je Volkswagen toe

4. Activeer We Connect

Naar de Apple App Store >

Naar de Google Play Store >
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Pro (77 kWh accu)                                    
128 kW / 174 pk

Pro (77 kWh accu)                                    
150 kW / 204 pk

GTX (77 kWh accu)                                 
220 kW / 299 pk (4MOTION)

Motor en transmissie
Motortype (aandrijving) 1 PMS (achterwielen) PMS (achterwielen) PMS (achterwielen) & ASM (voorwielen)
Max. vermogen, kW (pk) 128 (174) 150 (204) 220 (299) 7

Max. koppel, Nm  235 310 460
Emissienorm EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM EURO 6D-ISC-FCM
Transmissie 1-versnelling 1-versnelling 1-versnelling

Accu / Laadsysteem
Accutype Lithium-Ion Lithium-Ion Lithium-Ion
Accugewicht, kg 493 493 493
Accupositie Tussen de assen Tussen de assen Tussen de assen
Nominale capactiteit (kWh) 77 77 77
Oplaadtijd AC 11 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden) 2,3 ca. 7:30 ca. 7:30 ca. 7:30
Oplaadtijd DC 135 kW 5% - 80% SOC, h (snellader) 2,3 ca. 00:29 ca. 00:29 ca. 00:36

Gewichten
Massa rijklaar, kg 4 2.118 2.118 2.243
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2.650 2.650 2.750
Toelaatbare asbelasting voor / achter, kg 1.170 / 1.530 1.170 / 1.530 1.250 / 1.550
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen
   geremd bij 12% helling / ongeremd, kg 1.000  / 750 1.000  / 750 1.200 / 750
Maximale dakbelasting, kg 0 0 0
Kogeldruk, kg 75 75 75

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 160 (begrensd) 160 (begrensd) 180 (begrensd)
Acceleratie, sec. van 0-100 km/u 10,4 8,4 6,3

Stroomverbruik 5

Gecombineerd, kWh/100 km 16,9 16,9 17,9
CO2-uitstoot gecombineerd, g/km 0 0 0

Actieradius 5

Actieradius gecombineerd, km 534 534 512
Actieradius in de praktijk, km 380 - 540 380 - 540 360 - 520

Uitvoering Pro Pro GTX

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en/of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de bandenlabels, het stroomverbruik 
en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

LAADTIJDEN 
De vermelde theoretische oplaadtijden alsmede het maximale vermogen om te laden (AC laden) dan wel het DC snelladen) kunnen afwijkend zijn in de praktijk 
doordat deze onder andere afhakelijk zijn van de batterij-en omgvingstemperatuur, het vermogen van het laadpunt en de laatstatus  (State of Charge) van de 
batterij van de auto.
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Exterieur

Lengte min. / max., mm 4.599 / 4.599

Breedte min. / max., mm 1.852 / 1.852

Hoogte max., mm 1.616

Wielbasis, mm 2.770

Spoorbreedte voor min. / max. 1.587 / 1.597

Spoorbreedte achter min. / max. 1.565 / 1.573

Draaicirkel, m 10,3 (11,6 voor GTX)

Bagageruimte 6

Inhoud met / zonder 2e zitrij, liter 549 / 1.561

Voetnoten
(1) PMS staat voor permanent magneet synchroonmotor, ASM staat voor asynchroonmotor    
(2) SoC staat voor 'State of Charge', oftewel het batterijniveau.      
(3)  De vermelde theoretische oplaadtijden alsmede het maximale vermogen om te laden (AC laden) dan wel het DC snelladen) kunnen afwijkend zijn in de (State of Charge) van de batterij van de auto.     
(4)  Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.  praktijk doordat deze onder andere afhakelijk zijn van de batterij-en 
 omgvingstemperatuur, het vermogen van het laadpunt en de laatstatus    
(5) Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-,  
 omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.
(6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank..
(7) 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.    
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Het is belangrijk dat de ID.5 in goede conditie blijft. De ID.5 wordt daarom standaard geleverd inclusief tot en 

met 7 jaar onderhoud en APK. De speciaal opgeleide Volkswagen technici zullen de werkzaamheden uitvoeren.

De Volkswagen ID.5 wordt geleverd inclusief: 

- 2 jaar volledige fabrieksgarantie    

- 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)    

-  Door Volkswagen voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode 

van tot en met 7 jaar, uit te voeren door een erkende Nederlandse Volkswagen servicepartner naar keuze. 

De periode van tot en met 7 jaar onderhoud gaat in vanaf het moment dat de ID.5 afleveringsklaar gemaakt 

wordt door de Nederlandse Volkswagen dealer. Er zijn drie onderhoudsinspecties (24 maanden, 48 maanden 

en 72 maanden) en twee APK (bij 48 maanden en 72 maanden) inbegrepen, de kosten voor de vierde 

inspectieservice en derde APK zijn niet inbegrepen.   

Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen: 

- Onderhoudsinspecties

- Vervanging remvloeistof

- Vervanging interieurfilter

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het gebruik 

van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto, zijn niet inbegrepen. 

Volkswagen stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift is 

onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door Volkswagen geadviseerde onderhoudsinspecties wenst 

aan te schaffen, kunt je dit bij het bestellen van het voertuig aangeven. In dat geval zal het bedrag van € 600 

inclusief BTW (€ 496,- exclusief BTW) worden afgetrokken van de consumentenadviesprijs. De fiscale waarde 

van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Fabrieksvoorgeschreven onderhoud & APK
Inclusief Exclusief

12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd 84 mnd 96 mnd

Onderhoudsinspectie

Interieurfilter

Remvloeistof

APK

Meer weten? 
Wil je meer weten over een van 

de hier genoemde diensten dan 

ben je bij de Volkswagen dealer 

van harte welkom voor mee 

informatie. Ook kun je kijken op 

volkswagen.nl/service

De voordelen van Volkswagen Service

Gratis 24-uurs pechhulp binnen  
Europa na uitvoeren onderhoud  

bij de Volkswagen dealer.

2 jaar garantie op uitgevoerde  
werkzaamheden en vervangen  

onderdelen.

Altijd vervangend vervoer beschikbaar 
tijdens een werkplaatsbezoek  

(o.a. gratis leenfiets).

Voor kleine reparaties kun je  
direct bij ons terecht (o.a. lamp  

vervangen, lekke band).

Er worden altijd originele onderdelen  
gebruikt zodat jouw Volkswagen  

een echte Volkswagen blijft.
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De ID.5
Uitgave per 1 januari 2023

volkswagen.nl

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden,
uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten 
zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de uitgave.

Prijswijzigingen voorbehouden:
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze uitgave. De importeur en 
dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen 
uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben 
dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en 
hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je te allen tijde op onze website 
Volkswagen.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook je dealer vragen naar de actuele prijs 
of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt 
de prijs zolang de voorraad strekt.

http://volkswagen.nl
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