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Jūsu ievērībai: 
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un 

papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura 
un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. 

- Aktuālāko informāciju iespējams iegūt pie visiem 
Volkswagen dīleriem un partneriem Latvijā. 

- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas 
tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.

- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu 
automašīnu reģistrācijas un CO₂ nodoklis.

- Šī cenu lapa ir izdota 07.03.2022., visas iepriekš 
izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā.

* Elektroautomobiļa augstsprieguma akumulatora ietilpību iedala bruto un neto ietilpībā. Bruto ietilpība norāda augstsprieguma akumulatora visu fizisko ietilpību. Tomēr aizsardzībai pret 
pašizlādi, darbības laika paildzināšanai un ārkārtas palaides rezerves nodrošināšanai teorētiski pieejamajam enerģijas daudzumam ir tehnisks ierobežojums. Šo faktisko izmantojamo enerģiju 
sauc par neto ietilpību.        

** Atbilstoši UN-GTR.21 noteikta maksimālā jauda, kas pieejama ne vairāk kā 30 sek. Konkrētajos braukšanas apstākļos pieejamā jauda ir atkarīga no dažādiem faktoriem (piemēram, āra 
temperatūras, augstsprieguma akumulatorbaterijas temperatūras, uzlādes un kondicionēšanas vai fiziskā nolietojuma līmeņa.[br/][br/]Īpašs nosacījums maksimālās jaudas nodrošināšanai ir 
augstsprieguma akumulatorbaterijas temperatūra no 23 līdz 50 °C un uzlādes līmenis > 88 %.[br/][br/]Atkāpes, it īpaši no iepriekš minētajiem parametriem, var izraisīt jaudas samazināšanos – 
līdz pat maksimālās jaudas nepieejamībai.[br/][br/]Akumulatora temperatūru netieši zināmā mērā ietekmē gaisa palīgkondicionētāja darbība, un uzlādes līmenis cita starpā automobilī ir 
regulējams. Attiecīgajā brīdī pieejamā jauda redzama automobiļa jaudas displejā.[br/][br/]Lai uzturētu labāko pieejamo augstsprieguma akumulatorbaterijas izmantojamo jaudu, ikdienas 
lietošanas apstākļos ieteicams iestatīt sasniedzamo akumulatorbaterijas uzlādes līmeni 80 % (piemēram, pirms gariem braucieniem to iespējams nomainīt uz 100 %).   

*** Pieejamais finansējums ir noteikts 10 miljoni eiro. Atbalsts būs pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kamēr būs pieejams noteiktais finansējums. 
Pieņemtā lēmuma ietvaros, iegādājoties jaunu elektromobili, pircējs var pretendēt uz 4500 EUR atbalstu, kā arī vēl uz papildu 1000 EUR transportlīdzekļa pārdevēja finansiālo atbalstu. 
Rezultātā maksimālais iespējamais atbalsts privātpersonai ir 4500 EUR + 1000 EUR dīlera finansiālais atblasts = kopā 5500 EUR. 
Pircējam iegādātais auto jālieto vismaz 4 gadus un jānobrauc vismaz 13 000 km/ gadā un kopā četru gadu periodā 52 000 km, kas tiks monitorēts katru gadu. Tāpat noteikts, ka maksimālais 
auto iegādes slieksnis ir 60 000 EUR bez PVN. Valsts atbalsts būs pieejams, izmantojot gan finanšu, gan operatīvo līzingu. 
Vairāk informāciju meklējat http://ekii.lv/index.php?page=auto-iegade-2        

Cenas
ID.5

Motors Transmisija Piedziņas veids

Akumulatora 
energoietilpība*  

Bruto / Neto (kWh)
Jauda  

kW / Zs
Paātrinājums 
0 - 100 km /h

Veicamais attālums 
kombinētajā WLTP 

braukšanas ciklā km Versija
Cena EUR  

ar PVN

Atbalsts par jauna 
elektromobiļa iegādi 

(EUR, ieskaitot PVN) **

Cena EUR, 
ieskaitot PVN,

ar atbalstu

Elektromotors
Automātiskā 

(1 ātrums)

Aizmugurējo 

riteņu piedziņa
82 / 77 128 / 174 10,4 516 km Pro 53 760 -4 500 49 260

Elektromotors
Automātiskā 

(1 ātrums)

Aizmugurējo 

riteņu piedziņa
82 / 77 150 / 204 8,4 523 km Pro Performance 55 358 -4 500 50 858

Elektromotors
Automātiskā 

(1 ātrums)

Visu riteņu 

piedziņa
82 / 77 220 / 299** 6,3 491 km GTX 62 021 -4 500 57 521

www.volkswagen.lv
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Eksterjers   
Vieglmetāla diski "Hamar" R19, Black ● ●  

 - vieglmetāla diski 8Jx19 priekšā un aizmugurē    

 - riepas 235/55 R19 priekšā    

 - riepas 255/50 R19 aizmugurē   

Vieglmetāla diski "Ystad" R20, Black   ● 

 - vieglmetāla diski 8J x 20 priekšā    

 - vieglmetāla diski 9J x 20 aizmugurē    

 - polimēra pārklājuma riepas 235/50 R20 priekšā    

 - polimēra pārklājuma riepas 255/45 R20 aizmugurē   

Spīdīga sudraba jumta apdares līnija ● ● 

Spīdīga antracīta jumta apdares līnija    ●

Bez jumta reliņiem ● ● ●

LED priekšējie lukturi ● ● 

LED aizmugurējie lukturi ● ● 

Matrix LED priekšējie lukturi, sliktu laika apstākļu gaismas   ●

3D LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem aizmugurējiem pagrieziena rādītājiem   ●

  

GTX
Pro  

PerformancePro

www.volkswagen.lv
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Interjers   
Auduma sēdekļu apdare "Matrix"  ● ● 

Auduma sēdekļu apdare "GTX"    ●

Vadītāja sēdekļa augstuma regulācija ● ● 

Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju   ●

Rokasbalsti abiem priekšējiem sēdekļiem ● ● ●

Variējama centrālā konsole ar apgaismotu sīklietu novietni ar bīdāmu pārsegu, 2 glāžu turētājiem ● ● ●

3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ● ● 

3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne ar centrālo elkoņa balstu, 2 glāžu turētājiem un transportēšanas lūku   ●

Apsildāma ādas apdares multifunkciju stūre, skārienjūtīga ● ● ●

Informācijas un izklaides displejs un centrālie vadības elementi ar melnu apdari ● ● ●

Komforta priekšējais panelis ● ● ●

Nerūsējošā tērauda pedāļu uzlikas, "Play and Pause" dizains ● ● ●

Salona komforta apgaismojums (10 krāsas) ● ● 

Salona komforta apgaismojums (30 krāsas)   ●

Salona atpakaļskata spogulis ar automātisku aptumšošanos ● ● ●

Apgaismojami spogulīši saulessargos ● ● ●

GTX
Pro  

PerformancePro

www.volkswagen.lv
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Drošība   
Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību ● ● ●

Priekšējie drošības spilveni (līdzbraucējem atslēdzams) ● ● ●

Galvas drošības spilvenu sistēma un sānu drošības spilveni priekšā, ar centrālo drošības spilvenu ● ● ●

Braukšanas joslu uzturēšanas asistents "Lane Assist"  ● ● ●

Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma "Front Assist", avārijas bremzēšana pilsētā ● ● ●

Gājēju un velobraucēju uzraudzības sistēma ● ● ●

Adaptīvā kruīza kontrole (ACC), "Stop & Go" funkcija ● ● ●

Proaktīva pasažieru aizsardzības sistēma (Pre-crash) ● ● ●

Pagrieziena assistents  ● ● ●

Vadītāja noguruma detektors ● ● ●

eCall ārkārtas zvana funkcija ● ● ●

Elektroniski radīta motora skaņa ● ● ●

Car2X funkcija ● ● ●

Riepu spiediena indikācija (netiešais mērījums) ● ● ●

ISOFIX stiprinājumu vietas bērnu sēdeklīšiem aizmugurējā sēdeklī un priekšējā pasažiera sēdeklī ● ● ●

Riepu remontkomplekts (12 V kompresors un hermētiskās putas), uzgriežņu atslēga ● ● 

Domkrats un uzgriežņu atslēga   ●

   

GTX
Pro  

PerformancePro

www.volkswagen.lv
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Funkcionalitāte un cits aprīkojums   
Laminēts vējstikls ar apsildi, infrasarkanos starus atsarojošs, ar siltuma un skaņas izolāciju ● ● ●

Karstumu aizturoši sānu un aizmugurējais stikls ● ● 

Aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls   ●

Elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi ● ● ●

Bezatslēgas piekļuves un dzinēja startēšanas sistēma "Keyless Access" ● ● ●

"Air Care Climatronic" gaisa kondicionēšanas sistēma  ● ● ●

Climatronic automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma ar 2-zonu temperatūras kontroli ● ● ●

Apsildāmi priekšējie sēdekļi ● ● ●

Automātiski apsildāmi vējstikla apskalotāji  ● ● ●

Bez lukturu mazgāšanas sistēmas, logu mazgāšanas šķidruma indikators ● ● ●

Atpakaļskata kamera ● ● ●

Lietus sensors ● ● ●

Automātiska tuvo gaismu aktivizēšana ● ● ●

Tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju "Dynamic Light Assist"   ●

Eksterjera komforta apgaismojums ● ● ●

Izgaismoti durvju rokturu padziļinājumi ● ● 

Izgaismota radiatora restes līnīja starp priekšējiem lukturiem un izgaismoti durvju rokturu padziļinājumi   ●

App Connect funkcija ar App-Connect Wireless ● ● ●

Braukšanas režīma izvēle ● ● ●

GTX
Pro  

PerformancePro

www.volkswagen.lv
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Inteliģentā parkošanās palīdzība ● ● ●

2 USB-C savienojuma ligzdas priekšā un aizmugurē ● ● ●

Bagāžas nodalījuma grīda ● ● ●

Elektromehānisks stūres pastiprinātājs ar ātruma adaptācijas funkciju ● ● ●

Radio "Ready 2 Discover Max" ● ● ● 

 - 30.48 cm skārienekrāns    

 - sagatavots navigācijas sistēmas ”Discover Pro" aktivizēšanai   

6+1 skaļruņi  ● ● ●

Digitālo radiostaciju uztvērējs DAB+ ● ● ●

Bluetooth interfeiss mobilajam telefonam ● ● ●

Dinamiskā ceļa zīmju atpazīšana ● ● ●

Sagatave priekš "We Connect" un "We Connect Plus" ● ● ●

   

GTX
Pro  

PerformancePro
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Bāzes aprīkojums
ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Akumulators un uzlāde   
litija jonu augstsprieguma akumulators 82 kWh, nominālais tilpums 77 kWh ● ● ●

Energoefektīvs siltumsūknis nobraucamā attāluma optimizācijai ● ● ●

Automobiļa kombinētās uzlādes ligzda (CCS), paredzēta maiņstrāvas (AC) un ātrajai līdzstrāvas (DC) uzlādei ● ● ●

Kabelis uzlādei no mājsaimniecības rozetes ● ● ●

Uzlādes kabelis mode 3 type 2, 16 A ● ● ●

Maiņstrāvas lādēšana (AC) ar maksimālo jaudu līdz 11 kW * ● ● ●

Līdzstrāvas lādēšana (DC) ar maksimālo jaudu līdz 125 kW (no līdzstrāvas uzlādes stacijas) ● ● ●

*Uzlādes jauda ir atkarīga no izmantotā spraudņa tipa, pieejamā sprieguma valstī, pieejamā fāžu skaita elektrotīklā un klienta mājas instalācijas. Individuālos gadījumos tā var būt zemāka.     

 

Automašīnai 5 gadu līdz 100 000 km garantija (pirmie 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma) ● ● ●

Augstsprieguma akumulatoram - 8 gadi vai 160 000 km ● ● ●

Digitāla lietotāja rokasgrāmata ● ● ●

   

GTX
Pro  

PerformancePro
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Diski / riepas  

Drošība     

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Vieglmetāla diski „Drammen“ R20, Black PJ3 ○ ○  0 

 - vieglmetāla diski 8J x 20 priekšā      

 - vieglmetāla diski 9J x 20 aizmugurē      

 - polimēra pārklājuma riepas 235/50 R20 priekšā      

 - polimēra pārklājuma riepas 255/45 R20 aizmugurē      

Vieglmetāla diski „Narvik“ R21 PJ4 ○ ○  1044 

 - vieglmetāla diski 8.5J x 21 priekšā PJ4   ○ 522 

 - vieglmetāla diski 9J x 21 aizmugurē      

 - polimēra pārklājuma riepas 235/45 R21 priekšā      

 - polimēra pārklājuma riepas 255/40 R21 aizmugurē      

Vieglmetāla diski „Narvik“ R21 PJ6 ○ ○  1578 

 - vieglmetāla diski 8.5J x 21 priekšā PJ6   ○ 1056 

 - vieglmetāla diski 9J x 21 aizmugurē      

 - polimēra pārklājuma riepas 235/45 R21 priekšā ar paaugstinātu veikstēju      

 - polimēra pārklājuma riepas 255/40 R21 aizmugurē ar paaugstinātu veiktspēju     

       

Asistentu pakete Plus WD3 ○ ○ ○ 1306 

 - vadītāja asistents „Travel Assist“  

 - ārkārtas sistuāciju asistents „Emergency Assist“      

 - braukšanas joslu maiņas asistents „Side Assist“      

 - 360 grādu apkārtskata kamera „Area View“, ieskaitot atpakaļskata kameru      

 - „Easy Open“ bagāžas nodalījuma atvēršana ar sensoru palīdzību un elektriska aizvēršana      

 - Atmiņas funkcija inteliģentajai parkošanās palīdzībai     

     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Interjera apdare un sēdekļi     Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Interjera pakete „Style“ Florence Brown ar stūri Electric White krāsā PBD ○ ○  876 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju      

 - informācijas un izklaides displejs un centrālie vadības elementi ar baltu apdari      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

Interjera pakete „Style“ Florence Brown ar stūri melnā krāsā PBE ○ ○  876 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

Interjera pakete „Style“ Platinum Gray ar stūri melnā krāsā PB0 ○ ○  876 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - priekšējie sēdekļi ar augstuma regulāciju      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Interjera pakete „Style Plus“ Florence Brown ar stūri Electric White krāsā PBC ○ ○  1999 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - ergoActive sēdekļi priekšā ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkciju un garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalstu      

 - priekšējo sēdekļu pneimatiskā muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju      

 - informācijas un izklaides displejs un centrālie vadības elementi ar baltu apdari      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

    automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)      

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne 

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

Interjera pakete „Style Plus“ Florence Brown ar stūri melnā krāsā PBF ○ ○  1999 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - ergoActive sēdekļi priekšā ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkciju un garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalstu      

 - priekšējo sēdekļu pneimatiskā muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

    automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)    

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Interjera pakete „Style Plus“ Platinum Gray ar stūri melnā krāsā PBQ ○ ○  1999 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - ergoActive sēdekļi priekšā ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkciju un garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalstu      

 - priekšējo sēdekļu pneimatiskā muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

    automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)     

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

lInterjera pakete „Top Sport Plus“ ar stūri melnā krāsā PBJ ○ ○  3207 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - ergoActive sēdekļi priekšā ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkciju un garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalstu      

 - priekšējo sēdekļu pneimatiskā muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju      

 - priekšējie galvas balsti integrēti sēdekļos      

 -  salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

    automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)     

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

Alcantara sēdekļu apdare PBK   ○ 3048

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Interjera pakete „Top Sport Plus“ Platinum Gray ar stūri melnā krāsā PBS ○ ○  3207 

 - mikroflīša sēdekļu apdare „ArtVelours“      

 - ergoActive sēdekļi priekšā ar elektrisku regulāciju, atmiņas funkciju un garenvirzienā regulējams augšstilbu atbalstu      

 - priekšējo sēdekļu pneimatiskā muguras komforta regulācija ar masāžas funkciju      

 - priekšējie galvas balsti integrēti sēdekļos      

 - salona komforta apgaismojums (30 krāsas)      

 - elektriski regulējami, nolokāmi un apsildāmi arējie atpakaļskata spoguļi,  

    automātiski nolaižams ārējais atpakaļskata spoglis līdzbraucēja pusē (braucot atpakaļgaitā)     

 - 3 sēdvietas aizmugurē, asimetriski dalīta un nolokāma aizmugures sēdekļa atzveltne  

    ar centrālo elkoņa balstu un transportēšanas lūku     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Stils     Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Eksterjera stila pakete PA2 ○ ○  2024 

 - matrix LED priekšējie lukturi, sliktu laika apstākļu gaismas      

 - tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“      

 - 3D LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem aizmugurējiem pagrieziena rādītājiem      

 - izgaismota radiatora restes līnīja starp priekšējiem lukturiem      

 - aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls     

Eksterjera stila pakete Plus PA5 ○ ○  2877 

 - matrix LED priekšējie lukturi, sliktu laika apstākļu gaismas      

 - tālo gaismu asistents ar dinamisku regulāciju „Dynamic Light Assist“      

 - 3D LED aizmugurējie lukturi ar dinamiskiem aizmugurējiem pagrieziena rādītājiem      

 - izgaismota radiatora restes līnīja starp priekšējiem lukturiem      

 - skaņu izolējoši pastiprinātas izturības priekšējie sānu stikli, aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls      

 - panorāmas jumts      

 tikai ar divtoņu virsbūves krāsu     

Eksterjera stila pakete Plus PA5   ○ 1202 

 - skaņu izolējoši pastiprinātas izturības priekšējie sānu stikli, aptumšoti aizmugurējie sānu un aizmugurējais stikls      

 - panorāmas jumts     

     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Audio / navigācijas un multivides sistēmas     

Funkcionalitāte un cits aprīkojums     

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Informācijas un izklaides sistēmu pakete RD0 ○ ○ ○ 1171 

 - Navigācijas sistēma „Discover Pro Max“ ar 30.48 cm skārienekrānu      

 - Mobilā telefona interfeiss „Comfort“ ar bezvadu uzlādes funkciju     

Informācijas un izklaides sistēmu pakete Plus RD2 ○ ○ ○ 2551 

 - navigācijas sistēma „Discover Pro“ Max ar 30,48 cm skārienekrānu      

 - palielinātās realitātes (augmented reality) projekcijas displejs      

 - Mobilā telefona interfeiss „Comfort“ ar bezvadu uzlādes funkciju      

 - skaņas sistēma      

 - 12 kanālu digitālais pastiprinātājs      

 - 6 skaļruņi      

 - zemo frekvenču skaļrunis      

 - 450 W kopējā skaņas jauda     

Tekstila paklāji priekšā un aizmugurē 0TD ○ ○ ○ 117

Atlokāms piekabes āķis ar elektrisku atbrīvošanu 1M6 ○ ○ ○ 1268

Komforta pakete Plus PBN ○ ○ ○ 0 

 - Air Care Climatronic automātiska gaisa kondicionēšanas sistēma ar 3-zonu temperatūras kontroli      

 - bagāžas nodalījumu atdalošais tīkls      

 - bagāžas tīkls      

 - variējama bagāžas nodalījuma grīda     

     

www.volkswagen.lv
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ID.5

● standarta aprīkojums ○ papildu aprīkojums

Papildaprīkojums

Piekare     

Garantija     

Cena EUR  
ar PVN

Pro 
PerformanceProKods GTX

Sporta pakete PSG ○ ○ ○ 371 

 - sporta piekare      

 - progresīvā stūres iekārta      

Sporta pakete Plus PSF ○ ○ ○ 1226 

 - adaptīva piekares regulēšana (DCC)      

 - progresīvā stūres iekārta      

     

Pagarinātā garantija - 5 gadi vai 150 000 km EA9 ○ ○ ○ 704

    

www.volkswagen.lv
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Virsbūves krāsas

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Black“

 
0E0E
„Mythos Black“ 
metallic

 
2PA1
„Blue Dusk“  
metallic / „Black“
izņemot GTX

 
5YA1
„Stonewashed Blue“ 
metallic / „Black“

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“

 
P8A1
„Kings Red“  
metallic / „Black“

Pamatkrāsas Metāliska virsbūves krāsa

0 € 649 €

649 € 649 €649 € 809 €

ID.5

Divtoņu virsbūves krāsa

www.volkswagen.lv
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GTX virsbūves krāsu piedāvājums

 
C2A1
„Moonstone Gray“ / 
„Black“

 
0E0E
„Mythos Black“ 
metallic

 
P8A1
„Kings Red“  
metallic / „Black“

 
1TA1
„Scale Silver“ 
metallic / „Black“

 
2YA1
„Glacier White“ 
metallic / „Black“

 
5YA1
„Stonewashed Blue“ 
metallic / „Black“

Pamatkrāsas Metāliska virsbūves krāsa

0 € 0 €

161 € 0 €0 € 0 €

ID.5

Divtoņu virsbūves krāsa

www.volkswagen.lv
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ID.5

Tehniskie dati

Modelis ID.5 Pro ID.5 Pro Performance ID.5 GTX

Piedziņa Elektroenerģija Elektroenerģija Elektroenerģija

Transmisija
1-pakāpju / automātiska / aizmugurējo riteņu 

piedziņa
1-pakāpju / automātiska / aizmugurējo riteņu 

piedziņa
1-pakāpju / automātiska / aizmugurējo riteņu 

piedziņa

Akumulatora ietilpība, kWh (neto) 77 77 77

Akumulatora veids Litija-jonu augstsprieguma Litija-jonu augstsprieguma Litija-jonu augstsprieguma

Maksimālā jauda, kW / ZS 128 / 174 150 / 204 220 / 299

Maksimālais griezes moments, Nm 235 310 460

Izmēri/svari/tilpumi   

Garums, mm 4599 4599 4599

Platums, mm 1852 1852 1852

Augstums, mm 1615 1615 1615

Riteņu bāze, mm 2771 2771 2771

Pašmasa, kg 2117 2117 2242

Pilna masa, kg 2650 2650 2750

Bagāžas nodalījuma ietilpība, l 549 549 549

www.volkswagen.lv
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ID.5

Tehniskie dati

Modelis ID.5 Pro ID.5 Pro Performance ID.5 GTX

Veiktspēja / Patērīņš

Maksimālais ātrums, km/h 160 160 180

Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h, s 10,4 8,4 6,3

Enerģijas patēriņš aprīkojuma līnijai,  
kWh/100km, NEDC

Pro Pro Performance GTX

kombinētajā ciklā 16,2 16,2 17,1

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā  
pēc NEDC metodes, g/km

0 0 0

Enerģijas patēriņš aprīkojuma līnijai,  
kWh/100km, WLTP

Pro Pro Performance GTX

kombinētajā ciklā 16,9 16,6 17,9

CO₂ izmeši kombinētajā ciklā  
pēc WLTP metodes, g/km

0 0 0

Electric range in the combined  
WLTP driving cycle in km

516 523 491

Konkrētā braukšanas situācijā pieejamā jauda ir atkarīga no mainīgiem faktoriem, piemēram, āra temperatūras, 
augstsprieguma akumulatora temperatūras, uzlādes līmeņa, kondicionēšanas un fiziskā nolietojuma.
Akumulatora temperatūru noteiktās robežās var tieši ietekmēt ar papildu gaisa kondicionēšanas funkciju,  
bet uzlādes līmeni un citus parametrus iespējams regulēt automobilī.
Attiecīgajā brīdī pieejamo jaudu attēlo automobiļa jaudas mērītājs.
Lai pilnvērtīgi izmantotu augstsprieguma akumulatora lietderīgo jaudu, ieteicams iestatīt akumulatoram 
80% mērķa uzlādes līmeni ikdienas lietošanai (pārslēdzot uz 100%, piemēram, pirms tāliem pārbraucieniem)
Enerģijas patēriņš un elektriskās nobraukuma rezerves rādītāji, kas norādīti noteiktā diapazonā, ir atkarīgi no 
automobilim izvēlētā aprīkojuma. Uzrādītā tehniskā informācija ir informatīva rakstura un var tikt mainīta bez 
iepriekšēja brīdinājuma.

www.volkswagen.lv
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ID.5

Uzlāde mājās
nekad nav bijusi 
tik vienkārša

Vai vēlaties atpūsties, kamēr jūsu elektroauto uzlādējas? Ar mūsu  

ID. Charger jums mājās ir sava uzlādes stacija. No rīta iekāpiet savā 

ID.5 GTX/ID.3/ID.5 un sāciet dienu enerģijas pilns. Tas ir tik vienkārši, 

ka paveicams, kamēr jūs guļat.

Mūsu piedāvājumā iekļautā uzstādīšana šo procesu padara maksimāli 

ērtu. Citiem vārdiem sakot, lādētājs un tā uzstādīšana no viena 

partnera nozīmē lielākas ērtības jums. Jūs varat pasūtīt ID. Charger 

savā Volkswagen autosalonā.

ID. Charger
- Uzlādes jauda līdz 11 kW
- Ietverts uzlādes kabelis līdz 4,5 m

Cena ietver PVN un uzstādīšanu jūsu mājās, ko nodrošina “Volkswagen Group Charging GmbH” (Elli).

845 €
Cena

www.volkswagen.lv


savā automašīnā
Iepazīsti elektromobilitāti
ID.5

Lejuplādē bezmaksas 
EV Check app.

Lejuplādē bezmaksas  
EV Check app.

Jūs uzzināsiet par savu nobraukto attālumu, aptuveno enerģijas patēriņu un CO₂, kas 
patērēts jūsu braucienu laikā, kā arī par jūsu paša braukšanas stila kopējām izmaksām, 
salīdzinot ar ID.5, e-Golf vai e-up! no Volkswagen. Turklāt, atklājiet e-mobilitāti ar jauno 
ID.5 paplašinātajā realitātē (AR) un mijiedarbojieties ar eksterjera un interjera funkcijām.

Nav svarīgi, kāda automašīna jums pieder – lietotne ļauj veikt braukšanas 
ieradumu ierakstus profilā un salīdzināt to ar Volkswagen ID.5. Balstoties uz 
jūsu pašreizējo automašīnu un personīgo profilu, lietotne jums pateiks, vai 
elektriskais transportlīdzeklis atbilst jūsu pārvietošanās ieradumiem.

https://app.adjust.com/x98ft5i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volkswagen.electricvehicle.ev.emobility&referrer=adjust_reftag%3DcWr7yK6t9q08Y%26utm_source%3DInternal%26utm_campaign%3DWebsite%26utm_content%3DOneHub
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