
Ценовник

Моделска година 2023

Код Опис Батерија kW КС Менувач Опрема

вкл. увозни трошоци и 18% ДДВ

E393HNE5 ID.5 Pro 77 kWh 128 174 AG 1 RD0, WD1, PBM 3.773.716 ден    61.014 €              

E393MNE5 ID.5 Pro Performance 77 kWh 150 204 AG 1 RD0, WD1, PBM 3.880.778 ден    62.745 €              

E399TNE5 ID.5 GTX 77 kWh 220 299 AG 1 RD0, WD1, PMB 4.290.658 ден    69.372 €              

Код Опис на дел од опремата без доплата - достапност во зависност од одбраниот модел

RD0

WD1

PBM

Можни се ненамерни печатни грешки при составувањето на ценовникот, за кои однапред Ви се извинуваме.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

Предложена малопродажна цена

ID.5

При конфигурирање и избор на возило, Ве молиме за консултација со продажните советници кај Вашиот Volkswagen партнер околу точната сериска, дополнителна опрема и крајната 

цена на Вашето возило.

Инфо-забавен пакет

(навигациски систем „Discover Pro“, 12" екран во боја чувствителен на допир, Bluetooth, интерфејс за мобилен уред „Comfort“ со 

функција за индуктивно (безжично) полнење)

Пакет за помош

(задна камера, осветлени вдлабнатини на рачките на вратите, систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ 

со Safelock, алармен систем против кражба со мониторинг на внатрешноста, резервна сирена и заштита од одвлекување, 

проактивен систем за заштита на патниците во комбинација со „Front Assist“, помош при паркирање „Park Assist Plus“ со 

контрола на растојание при паркирање „Park Distance Control“)

Пакет Комфор

(„Air Care Climatronic“ дво зонска автоматска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна 

климатизација, ламинирано сигурносно ветробрано стакло, безжично греење, рефлекција на инфрацрвени зраци, изолирано 

на бучава, варијабилна централна конзола, со подесиви држачи за чаши и оддел за складирање, мултифункционален кожен 

волан, со греење и контроли на допир, автоматски загревани прсклаки за миење на ветробранското стакло, 2 x USB-C 

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner


Моделска година 2023

Сериска опрема
S - Вклучено; O - Достапно без или со доплата; - Не е вклучено/Не е достапно;

Надворешност Pro GTX

Браници во боја на каросерија S -

Браници во спортски дизајн - S

Зелено термоизолационо застаклување на страничните прозорци и задното стакло S -

Дополнително затемнети стакла на задните прозорци - S

Електрично прилагодливи, преклопливи надворешни ретровизори со греење S S

Периметарско осветлување со проекција на лого S S

LED предни светла со автоматско вклучување на светло за возење S -

IQ.Light - Matrix LED предни светла со автоматска контрола, светло за лоши временски услови, функција за поздрав - S

LED комбинирани задни светла S -

3D LED задни светла со динамични показатели на правец - S

Динамичка контрола на долги светла „Dynamic Light Assist“ - S

Осветлена лента помеѓу предните светла - S

Алу фелни „Hamar“ 19", црни, полирано чело, 8J x 19,

гуми 235/55 R19 напред, гуми 255/50 R19 назад, сигурносни навртки
S -

Алу фелни „Ystad“, црни, полирано чело, 8J x 20 напред, 9J x 20 назад,

AirStop® гуми 235/50 R20 напред, AirStop® гуми 255/45 R20 назад, сигурносни навртки
- S

Внатрешност
Амбиентално осветлување во 10 бои S -

Амбиентално осветлување во 30 бои - S

Автоматско затемнување на внатрешниот ретровизор S S

Осветлени огледала во штитниците за сонце S S

Рамката на инфо-забавниот дисплеј, воланот и централните контроли во црна боја S S

Мултифункционален волан со контроли на допир S -

Мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир - S

Греење на предните седишта - S

Комфорна инструмент-табла S S

Централна конзола, основна S -

Централна конзола,варијабилна, со заменливи прегради за чаши и оддел за складирање - S

Потпирачи за раце на предните седишта S S

Возачко седиште со прилагодување на висината S -

Предни седишта со прилагодување на висината - S

Неразделива задна клупа, асиметрично преклоплив и поделив наслон за грб S -

Асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети - S

Преслекување на предните седиштата и надворешните задни седишта во текстил „Matrix“ S -

Преслекување на предните седиштата и надворешните задни седишта во текстил „GTX“ - S

Педали од не'рѓосувачки челик во дизајн „Play/Pause“ S S

Текстилни патосници напред и назад S S

Безбедност
Воздушно перниче за возач и совозач, со деактивирање на воздушното перниче за совозач S S

Воздушна завеса напред и назад, странични воздушни перничиња напред, централно воздушно перниче S S

Безбедносни појаси со три точки на поврзување напред со прилагодување на висината и предзатегнувачи S S

Звучно и светлосно предупредување за неприкачени појаси напред и назад S S

ISOFIX/i-Size точки за прицврстување на детски седишта на задните седишта и на совозачкото седиште S S

Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за препреки „Park Distance Control“ S S

Систем за предупредување на возачот (препознавање на замор) S S

Автономно сопирање при итни случаи „Front Assist“, со мониторинг на пешаци и велосипедисти S S

Систем за задржување на лента „Lane Assist“ S S

Динамичен приказ на сообраќајни знаци S S

Електронски имобилизатор S S

Предупредувачки триаголник S S

Алат и сет за поправка на гуми (12-V компресор и лепак за гуми) S S

ID.5



Функционалност
Инфо-забавен пакет

(навигациски систем „Discover Pro“, 12" екран во боја чувствителен на допир, Bluetooth, интерфејс за мобилен уред „Comfort“ со функција за 

индуктивно (безжично) полнење)

S S

Систем за итни повици „eCall“ S S

Пакет за помош

(задна камера, осветлени вдлабнатини на рачките на вратите, систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ со Safelock, алармен 

систем против кражба со мониторинг на внатрешноста, резервна сирена и заштита од одвлекување, проактивен систем за заштита на патниците 

во комбинација со „Front Assist“, помош при паркирање „Park Assist Plus“ со контрола на растојание при паркирање „Park Distance Control“)

S S

Пакет Комфор

(„Air Care Climatronic“ дво зонска автоматска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна климатизација, ламинирано 

сигурносно ветробрано стакло, безжично греење, рефлекција на инфрацрвени зраци, изолирано на бучава, варијабилна централна конзола, со 

подесиви држачи за чаши и оддел за складирање, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, автоматски загревани 

прсклаки за миење на ветробранското стакло, 2 x USB-C приклучоци напред, 2 x USB-C приклучоци за полнење на централната конзола назад)

S S

„Climatronic“ систем за климатизација со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна климатизација S -

„Climatronic“ 2-зонски систем за климатизација со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна климатизација - S

Радио „Ready 2 Discover Max“ 

(12" екран во боја чувствителен на допир)
S S

App-Connect вкл. App-Connect Wireless (безжично) за Apple CarPlay и Google Android Auto S S

Дигитален радио прием DAB + S S

Гласовна контрола S S

2 x USB-C приклучоци напред S -

2 x USB-C приклучоци напред и 2 x USB-C приклучоци за полнење назад - S

6 + 1 звучници S S

Сензор за дожд S S

Систем за стартување на моторот без клуч „Keyless Start“ без Safelock S S

Систем за следење на притисокот во гумите S S

Адаптивен темпомат ACC Stop & Go, со ограничувач на брзината S S

Избор на профили за возење S S

Електромеханички серво управувач, со дејство зависно од брзината S S

Електронски генериран звук на моторот „e-Sound“ S S

Кабел за полнење на домашен приклучок S S

Кабел за полнење mode 3 type 2, 16 А S S

Максимална DC моќност на полнење во зависност од пакетот на високо-напонската батеријата S S

Дополнителна опрема 
(во зависност од нивото на опременост и моделот)

S - Вклучено; - Не е вклучено/Не е достапно;

x

Опрема без доплата

Надворешност
Универзална боја, Сива Moonstone Grey / Покрив во Црна боја Ninja Black

- само во комбинација со Пакет Exterior Style „Silver“
C2A1 0 ден 0 € 0 €

Металик боја / Покрив во Црна боја Ninja Black

- само во комбинација со Пакет Exterior Style „Silver“
x MET/A1 0 ден 0 € 0 €

Ексклузивна металик боја, Црвена Kings Red / Покрив во Црна боја Ninja Black

- само во комбинација со Пакет Exterior Style „Silver“
P8A1 10.356 ден 167 € 167 €

Функционалност
Кука за влечење, преклоплива, со електрично отклучување 1M6 61.529 ден 992 € 992 €

Пакети
Пакет Стајлинг

(IQ.Light - Matrix LED предни светла со автоматско регулирање на светлата, светло за лоши временски услови, функција за поздравување, 3D LED 

задни светла со динамични показатели на насока, осветлена лента помеѓу предните светла, динамичка контрола на долги светла „Dynamic Light 

Assist“, дополнително затемнети задни стакла)

PA2 132.806 ден 2.142 € S

Пакет Стајлинг „Plus“

(IQ.Light - Matrix LED предни светла со автоматско регулирање на светлата, светло за лоши временски услови, функција за поздравување, 3D LED 

задни светла со динамични показатели на насока, осветлена лента помеѓу предните светла, динамичка контрола на долги светла „Dynamic Light 

Assist“, ламинирано безбедносно стакло на предните стакла и дополнително затемнети задни стакла, панорамски сончев покрив)

x PA5 188.649 ден 3.043 € 1.271 €

Oсветлена лента помеѓу предните светла и осветлени вдлабнатини на рачките на вратите (само во комбинација со PA2 или PA5) UD2 0 ден 0 € 0 €

Пакет за внатрешност „Style“ во Сива Platinum Grey со црн волан

(Преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта со уметоци во „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, 

мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично 

преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети, инструмент табла 

„Comfort“, со декоративна опшивка)

PBO 75.135 ден 1.212 € -

Пакет за внатрешност „Style“ во Кафеава Florence Brown со црн волан

(Преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта со уметоци во „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, 

мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично 

преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети, инструмент табла 

„Comfort“, со декоративна опшивка)

PBE 75.135 ден 1.212 € -

Пакет за внатрешност „Style“ во Кафеава Florence Brown со бел „Electric White“ волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, рамката на 

инфо-забавниот дисплеј, воланот и централните контроли во бела „Electric White“ боја, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на 

допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x 

држачи за чаши, отвор за долги предмети, инструмент табла „Comfort“, со декоративна опшивка)

PBD 75.135 ден 1.212 € -

Пакет за внатрешност „Style Plus“ во Сива Platinum Grey со црн волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, периметарско 

осветлување со светло за поздравување, ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, надолжно 

прилагодлива надколенична поддршка, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, предни седишта со прилагодување на 

висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети, 

греење на предни седишта, инструмент табла "Comfort", ел. прилагодливи и преклопливи надворешни ретровизори, со греење, со функција за 

спуштање на ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива лумбална поддршка на предни седишта, со масажа)

PBQ 166.108 ден 2.679 € -

Пакет за внатрешност „Style Plus“ во Кафеава Florence Brown со црн волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, периметарско 

осветлување со светло за поздравување, ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, надолжно 

прилагодлива надколенична поддршка, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, предни седишта со прилагодување на 

висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети, 

греење на предни седишта, инструмент табла "Comfort", ел. прилагодливи и преклопливи надворешни ретровизори, со греење, со функција за 

спуштање на ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива лумбална поддршка на предни седишта, со масажа)

PBF 166.108 ден 2.679 € -



Пакет за внатрешност „Style Plus“ во Кафеава Florence Brown со бел „Electric White“ волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, периметарско 

осветлување со светло за поздравување, рамката на инфо-забавниот дисплеј, воланот и централните контроли во бела „Electric White“ боја, 

ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, надолжно прилагодлива надколенична поддршка, 

мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично 

преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x држачи за чаши, отвор за долги предмети, греење на предни 

седишта, инструмент табла "Comfort", ел. прилагодливи и преклопливи надворешни ретровизори, со греење, со функција за спуштање на 

ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива лумбална поддршка на предни седишта, со масажа)

PBC 166.108 ден 2.679 € -

Пакет за внатрешност „Top Sport Plus“ во Сива Platinum Grey со црн волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, педали од 

не'рѓосувачки челик во дизајн „Play/Pause“, ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, наслоните за глава 

напред интегрирани на седиштата, надолжно прилагодлива надколенична поддршка, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на 

допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x 

држачи за чаши, отвор за долги предмети, греење на предни седишта, стандардна инструмент табла, ел. прилагодливи и преклопливи надворешни 

ретровизори, со греење, со функција за спуштање на ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива лумбална поддршка на 

предни седишта, со масажа)

PBS 245.304 ден 3.957 € -

Пакет за внатрешност „Top Sport Plus“ во Кафеава Florence Brown со црн волан

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, педали од 

не'рѓосувачки челик во дизајн „Play/Pause“, ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, наслоните за глава 

напред интегрирани на седиштата, надолжно прилагодлива надколенична поддршка, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на 

допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x 

држачи за чаши, отвор за долги предмети, греење на предни седишта, инструмент табла „Comfort“, со декоративна опшивка, ел. прилагодливи и 

преклопливи надворешни ретровизори, со греење, со функција за спуштање на ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива 

лумбална поддршка на предни седишта, со масажа)

PBJ 245.304 ден 3.957 € -

Пакет за внатрешност „Top Sport Plus“ со црн волан, GTX

(преслекување на предните седишта и надворешните задни седишта во текстил „ArtVelours“, амбиентално осветлување во 30 бои, педали од 

не'рѓосувачки челик во дизајн „Play/Pause“, ergoActive предни седишта со електрично прилагодување и функција за меморија, наслоните за глава 

напред интегрирани на седиштата, надолжно прилагодлива надколенична поддршка, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на 

допир, предни седишта со прилагодување на висината, асиметрично преклоплив/поделив наслон за грб позади со централен потпирач за раце, 2 x 

држачи за чаши, отвор за долги предмети, греење на предни седишта, стандардна инструмент табла, ел. прилагодливи и преклопливи надворешни 

ретровизори, со греење, со функција за спуштање на ретровизорот на совозачката страна, пневматски прилагодлива лумбална поддршка на 

предни седишта, со масажа)

x PBK 199.817 ден - 3.223 €

Пакет Комфор „Plus“

(„Air Care Climatronic“ тро зонска автоматска контрола на климата со филтер за воздух со активен јаглен и стационарна климатизација, ламинирано 

сигурносно ветробрано стакло, безжично греење, рефлекција на инфрацрвени зраци, изолирано на бучава, варијабилна централна конзола, со 

подесиви држачи за чаши и оддел за складирање, мултифункционален кожен волан, со греење и контроли на допир, мрежна преграда во одделот 

за багаж, мрежа за фиксирање на товар во одделот за багаж, висински подесив под во одделот за багаж, со можност за отстранување, автоматски 

загревани прсклаки за миење на ветробранското стакло, 2 x USB-C приклучоци напред, 2 x USB-C приклучоци за полнење на централната конзола 

назад)

x PBN 27.820 ден 449 € 449 €

Пакет за помош „Plus“, вкл. IQ.Drive со помош за полу-автоматизирано возење „Travel Assist“

(Area View 360° камери вкл. задна камера, осветлени вдлабнатини на рачките на вратите, мултифункционален кожен волан со контроли на допир, 

систем за заклучување и стартување без клуч „Keyless Access“ со Safelock, „Easy Open & Close“ сензорски контролирано отворање и затворање на 

задна врата од багажникот, со далечинско отклучување, системи за помош на возачот „Travel Assist“, „Lane Assist“ и „Emergency Assist“ систем за 

предупредување при напуштање на лента, алармен систем против кражба со мониторинг на внатрешноста, резервна сирена и заштита од 

одвлекување, проактивен систем за заштита на патниците во комбинација со „Front Assist“, систем за промена на лента „Side Assist“, помош при 

паркирање со мемориска функција „Park Assist Plus“ со контрола на растојание при паркирање „Park Distance Control“)

x WD3 116.662 ден 1.882 € 1.769 €

Инфо-забавен пакет „Plus“

(радио „Ready 2 Discover Max“ со 12" екран, навигациски систем „Discover Pro“, 12" екран во боја чувствителен на допир, дигитален радио прием 

DAB +, систем за озвучување со 450 W вкупна моќност, 6 + 1 звучници, 12-канален дигитален засилувач, сабвуфер, 2 x USB-C приклучоци, 

Bluetooth, App-Connect вкл. App-Connect Wireless (безжично) за Apple CarPlay и Google Android Auto, Head-up дисплеј, интерфејс за мобилен уред 

„Comfort“ со функција за индуктивно (безжично) полнење)

x RD2 90.466 ден 1.459 € 1.459 €

Тркала и потпирање

Алу фелни „Drammen“ 20", црни, полирано чело, 8J x 20 напред, 9J x 20 назад,

AirStop® гуми 235/50 R20 напред, AirStop® гуми 255/45 R20 назад, сигурносни навртки
PJ3 34.217 ден 552 € -

Алу фелни „Narvik“ 21", црни, полирано чело, 8.5J x 21 напред, 9J x 21 назад,

AirStop® гуми 235/45 R21 напред, AirStop® гуми 255/40 R21 назад, сигурносни навртки
PJ4 68.433 ден 1.104 € 552 €

Алу фелни „Narvik“ 21", црни, полирано чело, 8.5J x 21 напред, 9J x 21 назад,

AirStop® гуми 235/45 R21 напред, AirStop® гуми 255/40 R21 назад, со спортска динамичност,

сигурносни навртки

PJ6 103.462 ден 1.669 € 1.117 €

Пакет Спорт

(прогресивно управување)
PSG 24.368 ден 393 € 393 €

Пакет Спорт „Plus“

(прогресивно управување, адаптивна контрола на подвозје DCC вкл. избор на профили за возење)
x PSF 80.414 ден 1.297 € 1.297 €

Цените на дополнителната опрема се информативни, необврзувачки и не вклучуваат данок на моторни возила.

За пресметка на точната цена и можноста за нарачка на Вашата посакувана конфигурација обратете се кај Вашиот Volkswagen партнер.

Производителот го задржува правото за промена на опфатот на понудата, спецификациите, деталите и достапноста на опремата, како и цените.

www.volkswagen.com.mk

www.volkswagen.com.mk/vw-partner

http://www.volkswagen.com.mk/
http://www.volkswagen.com.mk/vw-partner


Technische Daten Technical data Технички податоци

ID.5 E39 ID.5 E39 ID.5 E39

ID.5 Pro

77kWh

128 kW (174 HP)

ID.5 Pro Perf.  77kWh 

150 kW (204 HP)

ID.5 GTX

77 kWh

220 kW (299 HP)

Stand 01.2023 Status 01.2023 Статус 01.2023

Änderungsrechte vom Hersteller vorbehalten The manufacturer reserves the right to make changes Производителот го задржува правото да направи измени

Motorentyp Motor type Вид на мотор Electric - Electric - Electric -

Verbrauchs- und 

Emissionswerte nach NEFZ-

Standard

Consumption and emission 

values according to the NEDC 

standard

Вредности на потрошувачка и емисија 

според стандардот NEDC

Energieverbrauch kombiniert Combined energy consumption Комбинирана потрошувачка на енергија 14,6 kWh/100km 14,6 kWh/100km 15,6 kWh/100km

CO₂-Emission kombiniert Combined CO₂ emissions Комбинирани емисии на CO₂ 0 g/km 0 g/km 0 g/km

Effizienzklasse Efficiency class Класа на ефикасност A+ A+ A+

Verbrauchs- und 

Emissionswerte 

nach WLTP-Standard

Consumption and emission 

values аccording to the WLTP 

standard

Вредности на потрошувачка и емисија 

според WLTP стандардот

Verbrauch kombiniert Combined consumption Комбинирана потрошувачка 16,3 kWh/100km 16,0 kWh/100 17,1 kWh/100km

CO₂-Emission kombiniert Combined CO₂ emissions Комбинирани емисии на CO₂ 0 g/km 0 g/km 0 g/km

Reichweite kombiniert Combined range Комбиниран досег 544 Km 544 Km 518 km

Aussenabmessungen Dimensions Димензии

Länge min / Länge max. Length min / Length max. Должина мин. /  Должина макс. 4.599 mm / 4.599 mm 4.599 mm / 4.599 mm 4.582 mm / 4.582 mm

Breite min / Breite max. Width min / Width max. Ширина мин. / Ширина макс. 1.852 mm / 1.852 mm 1.852 mm / 1.852 mm 1.852 mm / 1.852 mm

Höhe max. Height max. Максимална висина 1.616 mm 1.616 mm 1.637 mm

Radstand Wheelbase Меѓуоскино растојание 2.770 mm 2.770 mm 2.769 mm

Spurweite vorn min / vorn max. Front track width min / front max. Ширина на предната трага мин. / макс. 1.587 mm / 1.597 mm 1.587 mm / 1.597 mm 1.587 mm / 1.597 mm

Spurweite hinten min / hinten max. Rear track width min / rear max. Ширина на задната трага мин. / макс.

1.565 mm / 1.573 mm 1.565 mm / 1.573 mm
1.562 mm / 1.568 mm

Inneraumabmessungen Interior dimensions Внатрешни димензии

Kopfraum (1. Sitzreihe) Headroom (1st row of seats) Простор за глава (1. ред седишта) 1.064 mm 1.064 mm 1.066 mm

Gepäckraum Bootspace Багажен простор

Gepäckraumvolumen Rücksitzb. 

aufgestellt

Luggage compartment volume rear 

seat backrest raised

Волумен на багажниот простор, кренат 

наслон на задното седиште
543 l 543 l 543 l

Gepäckraumvolumen 

Rücksitzbank geklappt

Luggage compartment volume folded 

back seat

Волумен на багажниот простор, преклопен 

наслон на задното седиште
1.575 l 1.575 l 1.575 l

Motor, Getriebe, Elektrik Engine, Gearbox, Electrics Мотор, Менувач, Електрика

Getriebe Transmission Пренос Automatic 1-Speed Automatic 1-Speed Automatic 1-Speed

Max. Leistung Maximum power Максимална моќност 128 kW (174 HP) 150kW (204 HP) 220 kW (299 HP)

Max. Drehmoment Heck/Front Max. Torque Rear/Front Максимален вртежен момент Назад/Напред
235 Nm/ - 310 Nm/ -  310 Nm/ 162 Nm

Emissionsklasse Emission class Класа на емисии AX AX AX

Batterie / Ladesystem Battery / Charging system Батерија / Систем за полнење

Batterietyp Battery type Вид на батерија Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion

Batterieenergiegehalt (Netto) Battery energy content (net) Батериска енергетска содржина (нето) 77 kWh 77 kWh 77 kWh

Ladedauer AC 7,2 kW

0% - 100% SOC

Charging time AC 7.2 kW

0% - 100% SOC

Време на полнење AC 7,2 kW

0% - 100% SOC
-:- h -:- h -:- h

Ladedauer AC 11 kW

0% - 100% SOC

Charging time AC 11 kW

0% - 100% SOC

Време на полнење AC 11 kW

0% - 100% SOC
07:30 h -:- h 07:30 h

Ladedauer DC Max kW

5% - 80% SOC

Charging time DC Max kW

5% - 80% SOC

Време на полнење DC Max kW

5% - 80% SOC
00:29 h -:- h 00:36 h

Ladedauer in Min für 100 km 

Reichweite bei DC Max kW 

Ladeleistung (5% SOC/WLTP)

Charging time in minutes for 100 km 

range at DC Max kW charging power 

(5% SOC / WLTP)

Време на полнење во минути за досег од 

100 km со моќност на полнење DC Max kW 

(5% SOC / WLTP)

7 min. -:- h 6 min.



Gewichte Weights Тежини

Leergewicht min Curb weight min Празна тежина мин. 2.118 kg 2.118 kg 2239 kg

Zul. Gesamtgewicht Perm. total weight Дозволена вкупната тежина 2.650 kg 2.650 kg 2.750 kg

Zuladung Payload Носивост - - 445 - 601 kg

Zul. Achslast vorn / hinten Perm. Axle load front / rear Дозволено оптоварување на оската напред 

/ назад
1.170 kg / 1.530 kg 1.170 kg / 1.530 kg 1.260 kg / 1.540 kg

Zul. Anhängelast gebremst bei 

12% / 8%

Perm. Trailer load braked at 12% / 

8%

Дозволено оптоварување на приколка со 

сопирачки на 12% / 8% 1.000 kg / 1.200 kg
1.000 kg / 1.200 kg 1.200 kg / 1.400 kg

Zul. Anhängelast ungebremst Perm. Trailer load unbraked Дозволено оптоварување на приколка без 

сопирачки
750 kg 750 kg 750 kg

Stützlast / Dachlast Drawbar load / roof load Оптоварување при потпирање / 

оптоварување на покривот
75 kg / 75 kg 75 kg / 75 kg 75 kg / 75 kg

Fahrleistungen Performance Перформанси

Höchstgeschwindigkeit Top speed Максимална брзина 160 km/h 160 km/h 180 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h Acceleration 0-100 km/h Забрзување 0-100 km/h 10,4 s 8,4 s 6,3 s

Reichweite Range Досег

Elektrische Reichweite in 30 min 

mit Max kW DC Ladeleistung

(5% SOC/WLTP)

Electric range in 30 min with Max kW 

DC charging power

(5% SOC / WLTP)

Електричен досег за 30 мин со моќност на 

полнење Max kW DC

(5% SOC / WLTP)
- - -

Weitere Daten Other data Останати податоци

Wendekreis Turning circle Круг на вртење ca. 11.6 m ca. 11.6 m ca. 11.6 m


