
Popolnoma električni
 



100-% SUV
100-% električen
Novi ID.5 predstavlja naslednji veliki korak na naši poti do trajnostne električne mobilnosti za vse. Učinkovita in 

okolju prijazna vožnja v vedno večji meri postaja novi standard. ID.5 je pri tem vse kaj drugega kot kompromis. 

Združuje najboljše iz dveh svetov: moč SUV-modela in užitek v vožnji, ki ga skupaj s številnimi drugimi prednostmi 

zagotavlja električni pogon. Do vsakega cilja se boste tako lahko podali izrazito športno – povsem brez slabe vesti.
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Napreden dizajn
ID.5 je električni avto, ki s svojo elegantno oblikovno zasnovo in markantnimi svetlobnimi linijami jasno izžareva 

samozavest. Aerodinamičen dizajn deluje energično in obenem zagotavlja večji doseg. Kot dodatno opremo je po 

želji mogoče naročiti inovativne matrične LED-žaromete, s katerimi ID.5 dobi še bolj unikaten značaj. Pomembna 

prednost popolnoma električne platforme je poleg tega dolga medosna razdalja s kratkima previsoma. ID.5 ima 

tako prostorno notranjost in kompaktno zunanjost.
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Serijska oprema
Oprema izvedbe ID.5 Pro in Pro Performance

— 3 vzglavniki zadaj
— 5 tritočkovni avtomatski varnostni pasovi, spredaj z zategovalnikom in 

nastavljivo višino
— 19‘‘ aluminijasta platišča Hamar 8J x 19 v črni barvi s polirano 

površino, s kolesnimi vijaki z zaščito proti kraji, pnevmatike 235/55 R19 
spredaj in 255/50 R19 zadaj

— Ambientna osvetlitev, 10 barvna
— Armaturna plošča v „Platinasto sivi - Soul-črni“ barvi
— Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi
— Asistenca za ohranjanje smeri na voznem pasu Lane Assist
— Avtomatska klimatska naprava Climatronic z aktivnim kombiniranim 

filtrom
— Baterija s kapaciteto 77 kWh
— Brezžični App-Connect1) za Apple CarPlay in Android Auto
— Car2X (komunikacija vozila z drugimi vozili in okolico)
— Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika, z možnostjo izklopa 

sovoznikove varnostne blazine
— Električni pomik vseh stekel
— Elektromehansko servokrmiljenje, s hitrostno prilagodljivim 

uravnavanjem
— Elektronska blokada zagona motorja
— Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali
— Enotonska signalna hupa
— Garnitura za popravilo pnevmatik Tire Mobility: 12-voltni kompresor in 

tesnilno sredstvo

— Generator zvoka (e-sound)
— Izbira voznega profila
— LED sprednji žarometi z avtomatskim vklopom dnevnih luči
— LED zadnje luči
— Moč polnjenja baterije z izmeničnim tokom (AC) do 11 kW
— Moč polnjenja baterije z enosmernim tokom (DC) do 125 kW
— Naslon za roke, spredaj
— Notranje vzvratno ogledalo s samodejnim zasenčenjem
— Odbijača v barvi vozila
— Omrežni polnilni kabel za gospodinjske električne vtičnice in javne 

polnilne postaje
— Osvetlitev okolice vozila
— Osvetljeni kozmetični ogledali
— Parkirni sistem ParkPilot z zvočnimi signali za opozarjanje na ovire 

pred in za vozilom
— Prepoznavanje prometnih znakov
— Predpriprava za „We Connect Start“2)

— Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik
— Pritrdišča ISOFIX (sistem za pritrditev otroškega sedeža na sovoznikovi 

strani in 2 otroških sedežev na zadnjo sedežno klop) tudi za i-Size
— Radio navigacijski sistem »Discover Pro Max« z 12‘‘ barvnim zaslonom 

občutljivim na dotik, 6+1 zvočnik, 2 USB režama spredaj, glasovnim 
upravljanjem, naprava za prostoročno telefoniranje ter digitalnim 
radijskim sprejemnikom DAB+

— Senzor za dež

— Sistem varnostnih blazin za glavo za potnike na sprednjih in zadnjih 
sedežih, vklj. s sprednjima stranskima varnostnima blazinama in 
sredinsko varnostno blazino

— Sistem za klic v sili eCall
— Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika: prikaz opozorila v 

večfunkcijskem prikazovalniku in dodaten zvočni signal
— Sprednja vzglavnika z izboljšanimi varnostnimi lastnostmi
— Telefonski vmesnik Comfort s funkcijo induktivnega polnjenja
— Tekstilne sedežne prevleke »Matrix«
— Tekstilni tepihi spredaj in zadaj
— Tempomat z avtomatskim uravnavanjem razdalje (ACC) in sistem 

za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev

— Večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na dotik
— Voznikov sedež nastavljiv po višini
— Vtičnica za hitro polnjenje CCS
— Vtičnica za polnjenje z izmeničnim tokom
— Zelena termoizolacijska zasteklitev
— Zvočni opozorilnik in opozorilna lučka za nepripeta varnostna pasova 

spredaj in zadaj
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Serijska oprema
Oprema izvedbe ID.5 GTX
(dodatno oz. za razliko od izvedbe ID.5 Pro in Pro Performance)

— 2 polnilni vtičnici za USB vmesnik tipa C na sredinski konzoli zadaj
— 20'' aluminijasta platišča Ystad v črni barvi s polirano površino,  

8J x 20 spredaj, 9J x 20 zadaj, Airstop pnevmatike 235/50 R20 spredaj 
in 255/45 R20 zadaj

— Ambientna osvetlitev, 30 barvna
— Armaturna plošča v »X-modra - Soul-Črna« barvi
— Asimetrično deljivo in zložljivo naslonjalo zadnje sedežne klopi,  

z odprtino za prevažanje daljših predmetov z držaloma za pijačo in 
naslonjalom za roke

— Brezžično ogrevano in infrardeče odbojno vetrobransko steklo
— Dekorativni elementi v sijoči črni plastiki
— IQ. Light LED matrični žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih 

luči, luči za slabo vreme, pozdravno funkcijo in asistenco za avtomatski 
vklop dolgih luči Dynamic Light Assist

— Klimatska naprava Air Care Climatronic (2 conska)
— Odbijača v športnem dizajnu GTX

— Ogrevan usnjen večfunkcijski volan s tipkami občutljivimi na dotik
— Ogrevana sprednja sedeža
— Osvetljena letev med sprednjim žarometoma
— Pedala v videzu »Play & Pause«
— Pralne šobe za vetrobransko steklo z avtomatskim ogrevanjem
— Sovoznikov sedež nastavljiv po višini
— Sredinska konzola z osvetljenim predalom z žaluzijo, 2 držali za pijačo
— Streha vozila v črni barvi
— Tekstilne sedežne prevleke »GTX«
— Vstopni letve spredaj z napisom GTX
— Zadnje LED luči z dinamičnim smernikom



Paketi opreme
A

si
st

en
ce

Paket Asistence — alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila
— kamera za vzvratno vožnjo Rear View
— osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami
— parkirana asistenca Park Assist Plus s Park Distance Control
— proaktivni sistem zaščite potnikov v kombinaciji s sistemon Front Assist
— sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Access, s protivlomnim varovalom

Paket Asistence Plus — paket Asistence
+ asistenca za vožnjo Travel Assist, asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist in asistenca za zaustavitev v sili Emergency Assist
+ asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist
+ Easy Open & Close, avtomatsko odpiranje prtljažnih vrat s senzorjem in električno zapiranje prtljažnika
+ prikaz okolice Area View
+ spominska funkcija za Park Assist Plus
+ usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

D
es

ig
n

Paket Design — 3D zadnje LED luči z dinamičnima smernikoma
— matrični LED žarometi z avtomatskim vklopom zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravna funkcija
— sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči Dynamic Light Assist za matrične LED žaromete
— svetlobna letev med žarometoma
— zadnje steklo in zadnji stranski stekli dodatno zatemnjeni

Paket Design Plus — paket Design
+ panoramsko strešno okno
+ večslojno varnostno steklo

In
fo

Paket Infotainment — radio navigacijski sistem »Discover Pro Max« z 12'' barvnim zaslonom občutljivim na dotik
— telefonski vmesnik Comfort s funkcijo indukcijskega polnjenja

Paket Infotainment Plus — paket Infotainment
+ Head-up display
+ projicirni sistem s tehnologijo obogatene resničnosti
+ zvočni sistem 6+1 zvočnikov, 12 - kanalni digitalni ojačevalec, skupna izhodna moč 450 W
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Notranji paket Style
— platinasto siva notranjost s črnim volanom ali
— Florence rjava notranjost s črnim volanom ali
— Florence rjava notranjost z belim volanom in 

obrobo radio-navigacijskega sistema v beli barvi

— ambientna osvetlitev, 30 barvna       
— asimetrično deljiva in poklopna zadnja sedežna klop z odprtino za prevoz daljših predmetov in sredinskim naslonom za roko
— ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik
— sprednja sedeža nastavljiva po višini 
— sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežev v mikrotkanini ArtVelours
— stopalki za plin in zavoro v »Play/Pause« dizajnu

Notranji paket Style Plus
— platinasto siva notranjost s črnim volanom ali
— Florence rjava notranjost s črnim volanom ali
— Florence rjava notranjost z belim volanom in 

obrobo radio-navigacijskega sistema v beli barvi 

— Notranji paket Style
+ električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali, z zasukom sovoznikovega ogledala navzdol proti tlom
+ ergoActiv sprednja sedeža, električno nastavljiva s pomnilno funkcijo
+ ogrevana sprednja sedeža
+ pnevmatsko nastavljiva ledvena opora in masažna funkcija za sprednja sedeža

Notranji paket Top Sport Plus
— platinasto siva notranjost s črnim volanom ali
— Florence rjava notranjost s črnim volanom ali 
— Soul črna barva s črnim volanom (za GTX)

— Notranji paket Style Plus
+ integrirana vzglavnika pri sprednjih sedežih

Sp
or

t Paket Sport — Športno podovzje
— Progresivno krmiljenje

Paket Sport Plus — Progresivno krmiljenje
+ Dinamično uravnavanje podvozja DCC z izbiro voznega profila



20-palčna aluminijasta platišča Drammen19-palčna aluminijasta platišča Hamar 21-palčna aluminijasta platišča Narvik
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Platišča in pnevmatike

Nekatera platišča/pnevmatike so naprodaj v omejenem obsegu ali pa v času naročila oz. dobave vozila niso več na voljo. Za informacije o razpoložljivosti platišč/pnevmatik se obrnite na izbranega trgovca in se prepričajte, 
da ima vaše konfigurirano vozilo tudi želeno dodatno opremo. Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče. Informacije o oznaki EU za pnevmatike so na voljo v 
konfiguratorju na spletni strani https://konfigurator.volkswagen.si ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen. Volkswagnova vozila so serijsko opremljena z letnimi pnevmatikami. V Sloveniji je uporaba zimske opreme 
obvezna v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem, pred ali po tem datumu pa v primeru zimskih razmer. Za podrobnejše informacije se obrnite na izbranega partnerja znamke Volkswagen.

77 kWh
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Aluminijasta platišča Hamar, 8 J x 19, črna, s polirano površino
 — Pnevmatike 235/55 R 19 spredaj, 255/50 R 19 zadaj
 — Kolesni vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

● –

Aluminijasta platišča Drammen, 8 J x 20 spredaj, 9 J x 20 zadaj, črna, s polirano površino
 — Pnevmatike Airstop®, 235/50 R 20 spredaj, 255/45 R 20 zadaj
 — Kolesni vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

○ –

Aluminijasta platišča Narvik, 8,5 J x 21 spredaj, 9 J x 21 zadaj, črna, s polirano površino
 — Pnevmatike Airstop®, 235/45 R 21 spredaj, 255/40 R 21 zadaj
 — Kolesni vijaki z učinkovitejšo zaščito proti kraji

○
–

–
○

ID.512



Več prostora
Ko boste sedli v ID.5, boste takoj opazili še eno prednost platforme za električna vozila, na kateri temelji zasnova 

modelov ID. Platforma omogoča povsem novo prostorsko arhitekturo in ustvarja izrazito salonsko vzdušje. Tako 

je tudi potnikom na zadnjih sedežih zagotovljena obilica prostora za noge, občutek prostornosti pa še dodatno 

poudarjajo veliko stekleno panoramsko strešno okno (dodatna oprema) in udobni sedeži. Udobje je v notranjosti 

nedvomno zapisano z veliko začetnico, kar jasno potrjujejo tudi osrednji zaslon na dotik, večfunkcijski volan in 

osvetlitev ID.Light.
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Preprosto inteligenten
ID.5 ni le izredno zmogljiv, pač pa tudi resnično inteligenten. Tako na primer opazi, da se mu približujete,  

in vas pozdravi z vklopom žarometov. Poleg tega boste v tem SUV-modelu med vožnjo zlahka ohranjali popoln 

pregled: opcijski projicirni sistem s tehnologijo obogatene resničnosti namreč projicira informacije neposredno 

na vetrobransko steklo. Navigacijske napotke tako vidite na cestišču natanko tam, kjer morate peljati naravnost 

oz. zaviti. Z aplikacijo We Connect ID. lahko številne funkcije vozila preprosto upravljate prek svojega  

pametnega telefona.
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ID.5
Barve lakov

Kraljevo rdeča, kovinski lak P8

Oprano modra, kovinski lak 5Y

Luskasto srebrna, kovinski lak 1T

Ledeniško bela, kovinski lak 2YAdularno siva, univerzalni lak C2 Senčno modra, kovinski lak 2P

Mitološko črna, kovinski lak 0E
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Mere
Pro Performance 150 kW GTX

Zunanje mere Dolžina, mm 4.599 4.599

Širina/vklj. z zunanjima ogledaloma, mm 1.852/2.108 1.852/2.108

Širina s poklopljenima zunanjima ogledaloma, mm 1.940

Največja višina, mm 1.615 1.615

Medosna razdalja, mm3) 2.771 2.771

Kolotek spredaj/zadaj, mm 1.587–1.597/1.567–1.573 1.587–1.597/1.567–1.573

Višina z odprtim pokrovom prtljažnika (od tal), mm 2.232 2.241

Previs spredaj/zadaj v stopinjah4) 15,8/16,2 16,0/17,3

Naklon klančine v stopinjah4) 12 13

Notranje mere
1. sedežna vrsta Prostor za glavo, mm 1.064 1.064

Notranja širina, mm ni podatka ni podatka

2. sedežna vrsta Prostor za glavo, mm 1.001 1.001

Notranja širina, mm ni podatka ni podatka

Prtljažnik Prostornina prtljažnika, l5) 549–1.561 (zložena zadnja sedežna klop) 549–1.561 (zložena zadnja sedežna klop)

Drugi podatki Obračalni krog, m pribl. 10,20 pribl. 11,57
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77 kWh
Pro Performance 150 kW GTX 220 kW10)

Motor, menjalnik, elektrika Vrsta motorja sinhronski motor s  
permanentnimi magneti (PSM)

ASM* na sprednji premi 
PSM** na zadnji premi

30-min moč, kW (KM) 70 (95) 77 (105)

Največja moč, kW (KM) 150 (204) 220 (299)10)

Največji navor, Nm 310 162/310

Vrsta menjalnika 1-stopenjski avtomatski menjalnik 1-stopenjski avtomatski menjalnik

Vrsta pogona zadaj dvomotorni štirikolesni pogon11)

Baterija/sistem polnjenja Tip baterije litij-ionska litij-ionska

Kapaciteta baterije v kWh (neto) 77 77

Trajanje polnjenja, AC, 11 kW8) 7 h 30 min 7 h 30 min

Trajanje polnjenja, DC, 135 kW9) 29 min 36 min

Mase6), 
priklopne obremenitve7),  
kg

Masa praznega vozila 2.117 2.242

Dovoljena skupna masa 2.650 2.750

Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj 1.170/1.530 1.250/1.550

Dovoljena priklopna obremenitev,  
prikolica z zavorami, vzpon do 12 %

1.000 1.200

Dovoljena priklopna obremenitev,  
prikolica brez zavor

750 750

Dovoljena oporna obremenitev/dovoljena 
obremenitev strehe

75/– 75/–

Vozne zmogljivosti Najvišja hitrost, km/h 160 180

Pospešek (0–100 km/h), s 8,4 6,3

Doseg Električni doseg (WLTP), km 494–512 473–486

* ASM = asinhronski motor
** PSM = sinhronski motor s permanentnimi magneti

Motor/baterija

ID.5 23ID.5 – Motor22

Suvereno
po vseh poteh
Z inovativnim dvomotornim štirikolesnim pogonom modela ID.5 GTX boste na 

cilj vedno prispeli izrazito športno. Za to poskrbita dva elektromotorja, ki prek 

1-stopenjskega menjalnika poganjata zadnji oz. sprednji kolesni par. Pri tem velja, da  

v primerjavi s klasičnim štirikolesnim pogonom med premama ni mehanske povezave.



Preprosto polnjenje
We Charge

S ponudbo We Charge vam je povsod na voljo optimalna 

rešitev za polnjenje vašega ID.5. Baterijo lahko polnite doma 

na lastni polnilni postaji ID. Charger ali kjerkoli po Evropi na 

več kot 300.000 polnilnih točkah. Najbližjo polnilno postajo 

lahko pri tem povsem preprosto poiščete z aplikacijo  

We Connect ID., prek katere lahko udobno upravljate in 

prekinete postopek polnjenja.

ID.5 25

En ID. Charger. Tri izvedbe.

ID. Charger

– Visokokakovostni dizajn družbe Volkswagen
– Polnilna moč do 11 kW AC (3-fazno)
– Vgrajen polnilni kabel dolžine od 4,5 do 7,5 m
– Vgrajeno zaščitno stikalo za okvarni tok

ID. Charger – 
domača polnilna postaja

Tako je električna mobilnost še bolj priročna: preprosto se pripeljete domov, priklopite električno vozilo in se sprostite, naslednji dan pa pričnite polni 

energije. Skratka, prihodnost je postala sedanjost. Individualno in primerno za vsakodnevno uporabo. Z vsemi prednostmi in funkcijami so naši modeli 

polnilnih postaj ID. Charger prava rešitev za polnjenje doma.

ID. Charger vaše vozilo napolni do osemkrat hitreje kot običajna vtičnica. S polnilno močjo 11 kW je vaš ID. 80-odstotno napolnjen v šestih urah.

Znamka MOON voznikom električnih vozil ponuja celovite rešitve na področju e-mobilnosti. Podrobnejše informacije lahko dobite na  
https://www.moon-power.si/ ali pri izbranem trgovcu z vozili Volkswagen.

ID. Charger Connect
Dodatno od vstopnega modela ID. Charger:

– Pametno polnjenje, vključno z internetno povezavo
– Upravljanje na daljavo prek aplikacije
– Povezljivost preko WiFi
– RFID avtentifikacija

ID. Charger PRO
Dodatno k modelu ID. Charger Connect:

– Serijsko z modulom LTE/4G z neomejenim prenosom podatkov
– Merilec količine prenesene energije MID

ID.524
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1) Preverite, ali je vaša prenosna naprava združljiva s tehnologijo MirrorLink, Apple CarPlay ali Google Android 
Auto. Uporaba aplikacij poteka izključno prek vašega mobilnega telefona. Bodite pozorni na svoje pogodbene 
pogoje, ki se navezujejo na prenos podatkov in uporabo interneta.

2) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim 
imenom in geslom prijaviti v We Connect Start. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG 
skleniti ločeno pogodbo za We Connect Start. Po prevzemu vozila imate 90 dni časa, da registrirate svoje 
vozilo z aplikacijo We Connect ID. in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. 
Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect Start omogoča integrirana internetna povezava. 
Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen 
AG. Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect ID. sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim 
sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti 
obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev se v 
posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko 
v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije lahko dobite na spletni 
strani https://www.volkswagen.si/povezljivostne-in-mobilnostne-storitve ali pri izbranem partnerju znamke 
Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja. 

3) Vrednost za prazno vozilo v skladu z DIN 70020. Navedena vrednost lahko odstopa glede na opremo vozila.
4) Podatki veljajo za dovoljeno skupno maso. Navedena vrednost lahko odstopa glede na opremo vozila.
5) Meritev v skladu s standardom ISO 3832 s kvadri velikosti 200 x 100 x 50 mm.
6) Masa praznega vozila z voznikom (68 kg), prtljago (7 kg) in 90-% polnim rezervoarjem za gorivo, izmerjena 

v skladu s trenutno veljavno različico direktive 92/21/EGS. Zaradi dodatne opreme se lahko spremeni masa 
vozila, posledično pa tudi poraba goriva in emisije CO2.

7) Z naraščanjem nadmorske višine se avtomatsko zmanjšuje moč motorja. Nad 1.000 m nadmorske višine 
in za vsakih nadaljnjih 1.000 m je zato treba odšteti po 10 % od vlečene mase (dovoljena masa prikolice + 
dovoljena skupna masa vlečnega vozila).

8) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti 
baterije.

9) Polnjenje z navedeno maksimalno polnilno močjo je med drugim možno pri polnjenju od 5-% do 80-% 
napolnjenosti ter temperaturi okolice in temperaturi baterije pribl. 23 °C na polnilni postaji z ustrezno 
polnilno močjo.

10) Največja moč, določena v skladu z UN-GTR.21, ki jo je mogoče priklicati za največ 30 sekund. 
Moč, ki je na voljo v posamezni vozni situaciji, je odvisna od spremenljivih dejavnikov, kot so na primer 
zunanja temperatura, stanje temperature, polnjenja in klimatiziranja ali fizično staranje visokonapetostne 
baterije. Za razpoložljivost maksimalne moči sta predvsem potrebni temperatura visokonapetostne baterije 
med 23 in 50 °C in napolnjenost baterije nad 88 %. Odstopanja, predvsem od zgoraj navedenih parametrov, 
lahko povzročijo zmanjšanje moči ali celo nerazpoložljivost maksimalne moči. Na temperaturo baterije je v 
določeni meri mogoče posredno vplivati s funkcijo klimatiziranja mirujočega vozila, nivo napolnjenosti pa je 
mogoče med drugim nastaviti v vozilu. Trenutno razpoložljiva moč je prikazana na prikazu vozne zmogljivosti. 
Za optimalno vzdrževanje uporabne kapacitete visokonapetostne baterije je priporočljivo, da za vsakodnevno 
uporabo nastavite 80-% ciljno napolnjenost baterije (pred npr. daljšimi vožnjami pa to spremenite na 100 %).

11) Dvomotorni štirikolesni pogon: dva elektromotorja prek 1-stopenjskega menjalnika poganjata zadnji oz. 
sprednji kolesni par. Pri tem velja, da v primerjavi s klasičnim štirikolesnim pogonom med premama ni 
mehanske povezave.

Razlage opomb
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Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo. V tej tiskovini navedene informacije 
o tehničnih podatkih in opremi izhajajo iz ponudbe za slovenski trg in ustrezajo stanju v času priprave 
za tisk. Izrecno si pridržujemo pravico do sprememb modelskih izvedb, opreme in serijskega obsega. 
Informacije v tem katalogu služijo samo kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko 
barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od tistih v resničnosti. Pred sklenitvijo 
kupoprodajne pogodbe se natančno pozanimajte o opremi oz. serijskem obsegu. Informacije o porabi 
in emisijah CO₂ so na voljo v tehničnih podatkih ter na spletni strani www.volkswagen.si.  
Asistenčni sistemi imajo fizikalne in sistemske omejitve in voznika ne odvezujejo njegove odgovornosti  
za upravljanje vozila. V navodilih za uporabo vozila se poučite (pred svojo prvo vožnjo), v kolikšni meri 
vam pomaga posamezni asistenčni sistem. Vsa vozila Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju 
prijazen način. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen.
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