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The all-electric ID.5 GTX
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Η βιώσιμότητα στην καλύτερή της μορφή
Aµιγώς ηλεκτρικό µε διπλό κινητήρα και τετρακίνηση, σπορ coupé σχεδίαση 
και επιτάχυνση που κόβει την ανάσα. Απολαύστε τις σπορ ηλεκτρικές 
επιδόσεις σε ένα ID. που συνδυάζει µε τον πιο αρµονικό τρόπο την υπεύθυνη 
οδήγηση µε την οδηγική απόλαυση. 
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Το νέο ID.5 GTX έχει 
πολλά Highlights. Δείτε 
εδώ τρία µε µια µατιά:

Τετρακίνηση

Τετρακίνηση για εκείνους που τους αρέσει να 
οδηγούν µε σπορ χαρακτήρα, ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών. Το ID.5 GTX επιταχύνει από 0 σε 100 km/h 
σε µόλις 6,3 δευτερόλεπτα.  

Περισσότερα για την τετρακίνηση 

Coupé, σπορ σχεδίαση

Το ID.5 GTX δεν ξεχωρίζει µόνο χάρη στο δυναµικό του 
design. Είναι και οι λεπτοµέρειες που αναδεικνύουν τον σπορ 
χαρακτήρα του.

Περισσότερα για τη σχεδίαση

Άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό

Ο έξυπνα διαµορφωµένος, εσωτερικός χώρος φιλοσοφίας open-
space, σας δίνει περισσότερη ελευθερία και άνεση για να κάνετε 
αυτά που είναι για εσάς σηµαντικά. 

Περισσότερα για το εσωτερικό
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Σπορ σε κάθε 
λεπτομέρειά του

Ισχυρό, σπορ και επιβλητικό. Χάρη στη χαρακτηριστική 

coupé σχεδίασή του, το ID.5 GTX είναι µοναδικό στην 

κατηγορία του. Οι φουτουριστικές ζάντες αλουµινίου 

20’’1 µε µοναδική σχεδίαση GTX, η λωρίδα του 

τόξου οροφής και η κολόνα C σε ανθρακί, καθώς 

και η αρακτηριστική µαύρη οροφή, η οποία το κάνει 

µοναδικό, του δίνουν ξεκάθαρα τον χαρακτήρα GTX. 

Ιδιαίτερη είναι, επίσης, και η αεροδυναµική σιλουέτα 

του πίσω µέρους του οχήµατος. Με ήπια κλίση και 

δυναµικό πίσω σπόιλερ, που τονίζει τον σπορ 

χαρακτήρα του, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο 

συναρπαστικό είναι το ID.5 GTX. Ειδικά όταν σας 

βλέπουν να το οδηγείτε.

1. Τα οχήµατά µας διαθέτουν θερινά ελαστικά στον βασικό εξοπλισµό τους.

Εξωτερική σχεδίαση
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Προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix

Όλα τα φώτα πάνω σας.

Ήδη, µε την πρώτη µατιά το ID.5 GTX σάς παρουσιάζεται, στον 

προαιρετικό εξοπλισµό του, µε ένα εντυπωσιακό highlight: τους 

πρωτοποριακούς προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix. Η τεχνολογία 

Matrix επιτρέπει την οδήγηση µε µόνιµα ρυθµισµένη τη µεγάλη 

σκάλα φώτων, χωρίς να τυφλώνει τους άλλους οδηγούς1. Μία 

κοµψή φωτιζόµενη λωρίδα διατρέχει τους προβολείς LED 

Matrix και το λογότυπο της Volkswagen. Ό,τι εντυπωσιάζει 

µπροστά, δεν µπορεί να λείπει και πίσω: στον βασικό εξοπλισµό 

περιλαµβάνονται και τα τρισδιάστατα πίσω φώτα LED µε 

δυναµικά φώτα φρένων και ενσωµατωµένο δυναµικό φλας, το 

οποίο δείχνει την κατεύθυνση µε κινούµενη ροή φωτός.

1. Εντός των ορίων του συστήµατος.
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Χρωματική σχεδίαση

Το παιχνίδι 
των αντιθέσεων

Το ID.5 GTX σάς προσφέρει πολλές εναλλακτικές για 

να «λάµψετε» εξωτερικά, για παράδειγµα επιλέγοντας 

το χρώµα που επιθυµείτε. Αυτό προσδίδει στο ID. σας 

µία εντελώς προσωπική νότα, ενώ το προαιρετικά 

διαθέσιµο µεταλλικό χρώµα «Κόκκινο Kings» 

υπογραµµίζει ιδιαίτερα τον σπορ χαρακτήρα αυτού του 

coupé SUV. Η ξεκάθαρη αναφορά στην οικογένεια GTX 

φαίνεται όµως και από την χρωµατική αντίθεση της 

µαύρης οροφής, καθώς και την κολόνα C και το τόξο 

οροφής σε ανθρακί χρώµα, τα οποία προσδίδουν µια 

εντυπωσιακή εµφάνιση.
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Πανοραμική γυάλινη οροφή 

Άπλετη θέα

Με τη µεγάλη επιφάνεια της σε όλο σχεδόν το πλάτος της 

οροφής, η προαιρετική γυάλινη, πανοραµική ηλιοροφή 

σίγουρα θα τραβήξει τα βλέµµατα. Θέλετε και κάτι 

ακόµη πιο ωραίο; Θα έχετε εντελώς ελεύθερη θέα προς 

τον ουρανό. Η φιµέ οροφή φροντίζει για να έχετε µια 

ευχάριστη θερµοκρασία στο εσωτερικό. Το ρολό αντηλιακής 

προστασίας το οποίο µπορείτε, για παράδειγµα, να 

χειριστείτε µε µεγάλη άνεση µέσω φωνητικού χειρισµού, 

προστατεύει από την έντονη ηλιοφάνεια. Πείτε «Γεια σου ID., 

δείξε µου τα αστέρια» και το ρολό θα ανοίξει. 
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Αυξημένο φορτίο έλξης

Μεταφέρετε ό,τι θέλετε

Χρειάζεστε επιπλέον χώρο για µεταφορές; Ο προαιρετικά 

διαθέσιµος ηλεκτρικά αναδιπλούµενος µηχανισµός 

ρυµούλκησης (κοτσαδόρος), δηµιουργεί περισσότερο 

χώρο για όλα αυτά που θέλετε να πάρετε µαζί σας. 

Κατασκευασµένος για φορτία έως και 750 κιλά (χωρίς 

φρενάρισµα) ή έως 1.200 κιλά1, σας δίνει τη δυνατότητα να 

µεταφέρετε ακόµα πιο πολλά µε το ID.5 GTX σας, όπως για 

παράδειγµα ένα τρέιλερ. Και όταν ο κοτσαδόρος δεν 

χρησιµοποιείται, µπορεί να διπλωθεί πολύ εύκολα κάτω από 

τον προφυλακτήρα.

1. Με φρένα, σε κλίση 8%.
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Ασημί Scale/Μαύρο, Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισµός

Μαύρο Myth Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισµός

Γκρι Moonstone
Βασικός εξοπλισµός

Λευκό Glacier/Μαύρο, Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισµός

Κόκκινο Kings/Μαύρο, Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισµός

Χρώµατα

Επιλέξτε το χρώµα σας.
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Ένας χώρος, 
αμέτρητες εμπειρίες

Ζήστε µια µοναδική εµπειρία στο έξυπνα διαµορφωµένο 

εσωτερικό του ID.5 GTX και απολαύστε υψηλού επιπέδου 

άνεση. Και το πιο εντυπωσιακό: παρά το coupé σχήµα 

του πίσω µέρους, το ID.5 GTX προσφέρει πολύ ελεύθερο 

χώρο για το κεφάλι, ακόµα και στα πίσω καθίσµατα. 

Έτσι, στο ID.5 GTX κάθονται άνετα έως και 5 άτοµα. 

Όσο για τον χώρο αποσκευών, θα εκπλαγείτε από το 

πόσο µεγάλος και άνετος είναι. Τέλος, ο µοντέρνος 

εξοπλισµός του εσωτερικού µετατρέπει το ID.5 GTX σε 

έναν χώρο για αµέτρητες εµπειρίες, συνδυάζοντας τη 

φουτουριστική σχεδίαση µε την προηγµένη τεχνολογία 

και τον διαισθητικό χειρισµό. Το εσωτερικό design 

προσφέρει απόλαυση στο ταξίδι σας, κάθε στιγµή.

Εσωτερικό
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Πρωτοποριακή 
επικοινωνία

Το ID.5 GTX επικοινωνεί µε φώτα. Με το διαδραστικό 

ID. Light, το ID.5 GTX επικοινωνεί µαζί σας και οπτικά, 

διευκολύνοντας την οδήγηση, σε συνδυασµό µε το 

σύστηµα πλοήγησης. Έτσι, σας καλωσορίζει στο 

εσωτερικό και µετατρέπει οδηγίες από το σύστηµα 

Infotainment και υποβοήθησης οδηγού σε φωτεινά 

σήµατα, τα οποία επιτρέπουν την πιο άνετη οδήγηση 

στην κυκλοφορία. Τα κινούµενα γραφικά οπτικοποιούν 

και την ενεργή αναζήτηση κενών θέσεων στάθµευσης, 

την οποία µπορείτε να βλέπετε µε την άκρη του µατιού 

σας, έτσι ώστε να παραµένετε συγκεντρωµένοι στον 

δρόµο. Ακόµα και όταν χρησιµοποιείτε τον φωνητικό 

χειρισµό, το ID. Light θα ανταποκριθεί. Όταν πάλι 

εξέρχεστε από το ID.5 GTX σας, σας αποχαιρετά µε ένα 

φωτεινό σήµα.

Χαρίστε στο ID.5 GTX σας πιο έντονη προσωπικότητα. 

Επιλέξτε ανάµεσα σε 30 χρώµατα για να δηµιουρ-

γήσετε έναν ευχάριστο φωτισµό στο εσωτερικό, 

ακόµα και στο ταµπλό, τη θήκη κινητού τηλεφώνου 

και τις πόρτες. Ψυχρός ή θερµός φωτισµός; 

Η επιλογή είναι δική σας υπόθεση.
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Οθόνη AR Head-up

Πρωτοποριακή πλοήγηση

Στο ID.5 GTX µπορείτε να επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι σηµαντικό. 

Η προαιρετική Augmented Reality οθόνη Head-up προβάλλει 

χρήσιµες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο σας πάνω στο 

παρµπρίζ. Χάρη στην τεχνολογία επαυξηµένης πραγµατικότητας, 

βλέπετε την πλοήγηση στο οδόστρωµα ακριβώς εκεί που πρέπει 

να περάσετε ή να στρίψετε. Με αυτόν τον τρόπο φτάνετε πιο 

ξεκούραστοι στον προορισµό σας, χωρίς να πάρετε τα µάτια σας 

από τον δρόµο.
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Φωνητικός έλεγχος

Πείτε «Γεια σου ID.» 
στο ID.5 GTX σας

Διατηρήστε το βλέµµα σας στον δρόµο 

και ελέγξτε πολύ απλά, µέσω διαισθητικού 

φωνητικού χειρισµού, το ραδιόφωνο, το 

σύστηµα πλοήγησης ή το τηλέφωνό σας. 

Απλά πείτε «Γεια σου ID.» και το ID. θα 

σας καταλάβει.
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Ανακαλύψτε και εσείς 
το νέο ID.5 GTX!
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Τετρακίνηση 

Νιώστε την αδρεναλίνη
να ανεβαίνει στα ύψη

Είτε σας ελκύει η έντονη ζωή της πόλης είτε οι ειδυλλιακές ορεινές διαδροµές, 

η πρωτοποριακή τετρακίνηση µε τον διπλό κινητήρα του ID.5 GTX σάς βοηθά 

να φτάσετε µε τον πιο σπορ τρόπο στον προορισµό σας. Αυτόν τον ρόλο 

εξυπηρετούν οι ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι κινούν τους πίσω ή µπροστινούς 

τροχούς µέσω του κιβωτίου ταχυτήτων 1-σχέσης. Σε αντίθεση µε ένα 

παραδοσιακό σύστηµα τετρακίνησης, δεν υπάρχει µηχανική σύνδεση µεταξύ 

των αξόνων. Οι ρυθµίσεις που ενεργοποιούνται από το ειδικό προφίλ 

οδήγησης «Traction»1 χαρίζουν εξαιρετική πρόσφυση και σταθερότητα 

οδήγησης, ακόµα και σε ανώµαλο ή ολισθηρό έδαφος. Γιατί ένα GTX δεν είναι 

σχεδιασµένο µόνο για τον ασφαλτοστρωµένο δρόµο. Και µε τελική ταχύτητα 

180 km/h, η καθηµερινότητα δεν είναι το µόνο που αφήνετε πίσω σας.

Το ID.5 GTX είναι αειφόρο όσο ένα ID. και επιταχύνει όπως ένα GTI, γιατί οι 

ηλεκτροκινητήρες του ξεδιπλώνουν την ισχύ τους εξαρχής µε πλήρη ροπή 

στρέψης. Έτσι εκτοξεύεστε από 0 σε 100 km/h σε µόλις 6,3 δευτερόλεπτα. Και 

για να χαλαρώσετε, η µπαταρία καθαρής χωρητικότητας 77 kWh, σας 

προσφέρει έως και 490 χιλιόµετρα αυτονοµίας2 και εξισορροπηµένη δυναµική 

οδήγηση.

1. Οι ρυθµίσεις του προφίλ οδήγησης σάς υποστηρίζουν στα πλαίσια των ορίων του συστήµατος.
2. Κατανάλωση ρεύµατος σε kWh/100 km: 18,7-17,7 (µεικτός κύκλος), εκποµπή CO2 σε g/km: 0. Αυτονοµία
υπολογισµένη σε δυναµόµετρο 1 άξονα, σύµφωνα µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη µέθοδο δοκιµής για επιβατικά 
και ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP) στην πιο ευνοϊκή ως 
προς την αυτονοµία παραλλαγή εξοπλισµού του ID.5 GTX. Οι πραγµατικές τιµές αυτονοµίας WLTP µπορεί να διαφέρουν 
ανάλογα µε τον εξοπλισµό. Στην πράξη, η πραγµατική αυτονοµία διαφέρει ανάλογα µε τον τρόπο οδήγησης, την 
ταχύτητα, τη χρήση εξοπλισµού άνεσης/βοηθητικού εξοπλισµού, την εξωτερική θερµοκρασία, τον αριθµό επιβατών, 
το πρόσθετο φορτίο και την τοπογραφία.
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Προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης 
και σπορ αναρτήσεις

Ενθουσιάζει με τις 
εξαιρετικές επιδόσεις του

Το GTX είναι συνώνυµο των εντυπωσιακών ηλεκτρικών 

επιδόσεων που θα σας συναρπάσουν. Αλλά, κυρίως, 

είναι συνώνυµο του σπορ χαρακτήρα. Θέλετε να έχετε 

άµεση επαφή µε τον δρόµο; Το ID.5 GTX σάς δίνει αυτή 

τη δυνατότητα! Θα το νιώσετε αµέσως µε τις σπορ 

αναρτήσεις και τις σπορ ρυθµίσεις των ελατηρίων, 

αµορτισέρ και αντιστρεπτικών ράβδων. Επιπλέον, χάρη στη 

βελτιωµένη συµπεριφορά του προοδευτικού συστήµατος 

διεύθυνσης, εγγυάται τη δυναµική οδήγηση µε άνεση και 

ασφάλεια. Ιδίως σε σπορ τρόπο οδήγησης ή σε διαδροµές 

µε στροφές, εξασφαλίζει µια αίσθηση σταθερότητας και 

ακόµα µεγαλύτερη οδηγική απόλαυση.
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IQ.DRIVE & Τεχνολογία
IQ.DRIVE «Travel Assist» με swarm data

Διατηρεί εσάς στη λωρίδα σας.
Και τους άλλους σε απόσταση. 

Με το προαιρετικό «Travel Assist µε swarm data» έχετε ένα εξαιρετικά χρήσιµο σύστηµα 

υποβοήθησης οδήγησης στο όχηµά σας.

Το «Travel Assist µε swarm data» µπορεί να διατηρήσει για εσάς τη λωρίδα, την απόσταση 

από το προπορευόµενο όχηµα και τη ρυθµισµένη από εσάς µέγιστη ταχύτητα κίνησης.2, 3

Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιεί, µεταξύ άλλων, την προσαρµοζόµενη καθοδήγηση 

διατήρησης λωρίδας. Αυτή διατηρεί το όχηµα στο κέντρο της λωρίδας κυκλοφορίας. 

Tαυτόχρονα, το «Travel Assist µε swarm data» προσαρµόζεται στον δικό σας τρόπο 

οδήγησης και µπορεί να κινείται και πιο αριστερά ή δεξιά στη λωρίδα σας, αντί να βρίσκεται 

ακριβώς στο κέντρο.2 Αυτή η λειτουργία σάς υποστηρίζει επίσης ενεργά κατά την αλλαγή 

λωρίδων στον αυτοκινητόδροµο.2, 4

Αν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα κυκλοφοριακής κατάστασης, το «Travel Assist µε swarm 

data» χρειάζεται να αναγνωρίζει τη µία µόνο σήµανση λωρίδας για να διατηρεί το όχηµα 

στη λωρίδα κυκλοφορίας, για παράδειγµα σε επαρχιακούς δρόµους χωρίς σήµανση.1, 5

Επιπλέον, το Travel Assist µπορεί να χρησιµοποιήσει δεδοµένα κυκλοφοριακής κατάστασης 

για να προσαρµόσει την ταχύτητα του οχήµατος στα ισχύοντα όρια ταχύτητας και την πορεία 

του δρόµου (στροφές, κυκλικοί κόµβοι κ.λπ.).1, 5 

1. Εντός των ορίων του συστήµατος.
2. Εντός των ορίων του συστήµατος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιµος να παρακάµψει 

το σύστηµα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
3. Έως το πολύ 180 km/h.
4. Μόνο σε συνδυασµό µε ένα σύστηµα πλοήγησης.
5. Μόνο σε συνδυασµό µε ενεργή άδεια We Connect.
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«Park Assist Plus» με λειτουργία μνήμης

Ο προσωπικός σας βοηθός 
στο παρκάρισμα.

Αν επιλέξετε το «Park Assist Plus» µε λειτουργία µνήµης, τότε θα µπορέσετε 

να µάθετε στο ID.5 GTX σας πολύ εξατοµικευµένους ελιγµούς στάθµευσης (για 

παράδειγµα, να παρκάρετε σε στεγασµένη θέση πάρκινγκ ή σε γκαράζ). Για 

αυτόν τον σκοπό, απλά παρκάρετε µία µόνο φορά το ID.5 GTX σας ο ίδιος και 

αποθηκεύστε τη διαδικασία στάθµευσης. Στη συνέχεια το ID.5 GTX θα µπορεί 

να επαναλάβει αυτόνοµα τον χειρισµό στάθµευσης που έµαθε. Εσείς, απλά 

θα πρέπει να επιβλέπετε το παρκάρισµα. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το 

ξεπαρκάρισµα.1

Ήδη, µε την προαιρετική υποβοήθηση ελιγµών στάθµευσης «Park Assist Plus» 

το ID.5 GTX όχι µόνο σας δείχνει αν µία θέση στάθµευσης είναι αρκετά µεγάλη 

καθώς περνάτε από δίπλα της, αλλά παρκάρει και για εσάς.1

Μέχρι την ταχύτητα των 40 km/h, αισθητήρες σαρώνουν κατάλληλες κενές 

θέσεις στάθµευσης. Μέχρι την ταχύτητα των 20 km/h αναζητά και τις κάθετες 

θέσεις στάθµευσης. Μόλις επιλέξετε µία από τις κενές θέσεις που εντόπισε, 

ξεκινήστε τη διαδικασία στάθµευσης. Το «Park Assist Plus» µπορεί να 

εκτελέσει για εσάς τους αντίστοιχους ελιγµούς στάθµευσης.1

Εσείς απλά πρέπει να επιβλέπετε τη διαδικασία στάθµευσης και, αν χρειαστεί, 

να παρέµβετε.

Μπορεί όµως να κάνει πολύ περισσότερα, π.χ. να ξεπαρκάρει από παράλληλες 

θέσεις στάθµευσης. Επίσης, µπορεί να σας βοηθήσει σε έναν αποτυχηµένο 

χειρισµό στάθµευσης, ολοκληρώνοντας για εσάς τη διαδικασία.1 

1. Εντός των ορίων του συστήµατος. Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιµος να παρακάµψει το σύστηµα 
υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά το αυτοκίνητο.
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Over the air ενημερώσεις λογισμικού 

Πάντα πρωτοπόρο, 
πάντα ενημερωμένο

Οι τακτικές ενηµερώσεις λογισµικού αυξάνουν τη λειτουργικότητα 

των ψηφιακών συστηµάτων στο ID.5 GTX σας. Χάρη στις Over-the-Air 

ενηµερώσεις λογισµικού τα συστήµατα µπορούν, για παράδειγµα, να 

αναβαθµιστούν εντελώς αυτόµατα στη διάρκεια της νύχτας, εφόσον 

επιβεβαιώσετε την ενηµέρωση στο σύστηµα Infotainment. Έτσι, είστε πάντα 

up-to-date µε το ID.5 GTX σας, ενώ συγχρόνως εξοπλίζετε το όχηµά σας 

τακτικά µε νέες λειτουργίες.

e-Sound/Οδηγική εμπειρία

Το αυτοκίνητο με τον νέο ήχο

Το πόσο αθόρυβο είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εξαρτάται από το ίδιο το 

αυτοκίνητο. Για την καλύτερη ασφάλεια της κυκλοφορίας, το ID.5 GTX, µέχρι 

την ταχύτητα των 30 km/h ακούγεται λιγότερο εσωτερικά, ενώ εξωτερικά 

λίγο περισσότερο. Έτσι, γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από τους περαστικούς. 

Η φουτουριστική ηχητική σύνθεση υπογραµµίζει την ταυτότητά του ID.5 GTX 

και παράλληλα λειτουργεί ως (τεχνητά παραγόµενος) ήχος του οχήµατος ώστε 

ο σχεδόν αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας, να γίνεται ακουστικά αντιληπτός σε 

περαστικούς και ποδηλάτες.
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Αντλία θερμότητας και διαχειριστής αυτονομίας

Περισσότερη αυτονομία 
με την αντλία θερμότητας

Στο αµιγώς ηλεκτρικό ID.5 GTX µία προαιρετική αντλία θερµότητας 

θερµαίνει τον εσωτερικό χώρο εξοικονοµώντας ενέργεια. Η ενέργεια 

που εξοικονοµείται µε αυτόν τον τρόπο, προσφέρει µεγαλύτερη 

αυτονοµία στο αυτοκίνητο.

Επιπλέον, ο νέος προγραµµατιστής διαδροµής της οικογένειας ID. σάς 

βοηθά στην καθηµερινότητά σας, περιλαµβάνοντας στο πρόγραµµά του 

τα προτιµώµενα σηµεία φόρτισης στη διάρκεια της διαδροµής σας, ενώ 

συγχρόνως βελτιστοποιεί έξυπνα τη διαδροµή και τους απαιτούµενους 

χρόνους φόρτισης. Όπως καταλαβαίνετε, χάρη στην προηγµένη 

τεχνολογία, όλα γίνονται πολύ πιο απλά.
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Πώς λειτουργεί μία αντλία 
θερμότητας;

Η αειφορία έχει προτεραιότητα. Εκτός από την παραγωγή του ID.5 GTX 

µε ουδέτερο ισοζύγιο εκποµπών άνθρακα1, η Volkswagen αναλαµβάνει το 

µερίδιο της ευθύνης της, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, 

και κατά την επιλογή του ψυκτικού µέσου. Γιατί χρησιµοποιείται µία αντλία 

θερµότητας µε το σαφώς πιο φιλικό για το κλίµα ψυκτικό υγρό R744 (σε 

σύγκριση µε το φθοριωµένο ψυκτικό υγρό). Με τον υψηλό βαθµό απόδοσής 

της αποτελεί έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο θέρµανσης ενός ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου σε χαµηλές εξωτερικές θερµοκρασίες.

Σε σύγκριση µε τα αυτοκίνητα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης, στα 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αποβάλλεται αρκετή θερµότητα από τα 

εξαρτήµατα κίνησης, µε την οποία να θερµαίνεται επαρκώς ο εσωτερικός 

χώρος.

Η λύση είναι η εξής: ένα υψηλής απόδοσης σύστηµα αντλίας θερµότητας 

συµπιέζει το ψυκτικό µέσο υπό υψηλή πίεση. Η παραγόµενη θερµότητα 

χρησιµοποιείται για τη θέρµανση του διερχόµενου κρύου αέρα.

Με αυτόν τον τρόπο χρησιµοποιείται λιγότερη ενέργεια από την µπαταρία 

της θέρµανσης υψηλής τάσης και προκύπτει όφελος όσον αφορά στην 

αυτονοµία έναντι ηλεκτρικών αυτοκινήτων που δεν διαθέτουν αντλία 

θερµότητας.

1. Οι εκποµπές ρύπων CO2 αποφεύγονται και µειώνονται, όσο είναι δυνατόν, άµεσα στην Volkswagen. Οι
προµηθευτές εισροών (upstream) υποχρεούνται αντίστοιχα στην αποφυγή και µείωσή τους. Οι εκποµπές CO2 
που δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να µειωθούν στη Volkswagen και λόγω αντίστοιχων υποχρεώσεων στην 
προµηθευτική αλυσίδα, αντισταθµίζονται στον ίδιο βαθµό µε πιστοποιηµένα έργα προστασίας του κλίµατος.
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Φόρτιση στο σπίτι με τον ID. Charger

O ID. Charger: Tο Wallbox 
για το σπίτι σας

Με τον ID. Charger1, 2 έχετε έναν σταθµό ανεφοδιασµού απευθείας στο σπίτι 

σας. Μπορείτε λοιπόν το πρωί να µπαίνετε στο φορτισµένο σας ID.5 GTX και 

να ξεκινάτε την ηµέρα σας γεµάτοι ενέργεια. Το αυτοκίνητό σας φορτίζεται 

ενώ κοιµάστε. Ο ID. Charger διατίθεται σε τρεις εκδόσεις µε αυξηµένη 

συνδεσιµότητα και ευφυΐα. Αν το επιθυµείτε, διατίθεται και µε WLAN, 4G και 

ενσωµατωµένο µετρητή ρεύµατος. Οι έξυπνες λειτουργίες του ID. Charger 

ρυθµίζονται µέσω του We Charge, στην εφαρµογή We Connect ID.

Με τo πακέτο εγκατάστασης ID. Charger ακόµα και η εγκατάστασή του γίνεται 

ακόµα πιο απλή. Με λίγα λόγια: ολοκληρωµένη λύση, χωρίς κόπο. 

Η Volkswagen σε συνεργασία µε τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Protergia, 

προσφέρει ένα e-mobility πακέτο µε πρόσθετες υπηρεσίες και προϊόντα. Έτσι, 

µε κάθε παραγγελία ID.5 GTX, σε συνδυασµό µε την αγορά οικιακού φορτιστή 

ID. Charger, θα µπορείτε να απολαµβάνετε ξένοιαστα την εµπειρία της 

ηλεκτροκίνησης, κάνοντας χρήση των εξής υπηρεσιών: Mελέτη στον χώρο 

τοποθέτησης του φορτιστή, Κατασκευή υποδοµών εγκαταστάσεως φορτιστή 

και Σύνδεση φορτιστή. 

1. Μία προσφορά της Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
2. Ο ID. Charger µπορεί να παραγγελθεί προαιρετικά για τα µοντέλα Volkswagen ID. 
και δεν περιλαµβάνεται στον βασικό εξοπλισµό.

Φόρτιση

Περισσότερα για τον ID. Charger

https://www.volkswagen.gr/el/e-mobility-and-id/id-charger.html
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Φορτίστε καθ’ οδόν με το We Charge

Η φόρτιση του ID.5 GTX, 
ακόμα πιο απλή

Από σήµερα έχετε να ανησυχείτε για πολύ λιγότερα πράγµατα. Σε ολόκληρη 

την Ευρώπη, µε το We Charge έχετε πρόσβαση σε πάνω από 200.000 σηµεία 

φόρτισης, συµπεριλαµβανοµένου του συνολικού δικτύου ταχείας φόρτισης ION-

ITY. Χάρη στην υπηρεσία Plug & Charge Online δεν χρειάζεται πλέον να κάνετε 

ούτε ταυτοποίηση µέσω µίας κάρτας ή εφαρµογής (Αpp)1, αφού αυτό το κάνει 

το ID.5 GTX για εσάς.

Οι οδηγοί ID. µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα σε τρία προγράµµατα χρέωσης 

φόρτισης τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις προσωπικές τους 

ανάγκες, είτε είναι περιστασιακοί είτε τακτικοί χρήστες και να επωφεληθούν 

από µοναδικές προνοµιακές τιµές. Μπορείτε να παραγγείλετε τα πακέτα 

χρέωσης φόρτισης καθώς και τη δωρεάν κάρτα φόρτισης, µέσω της εφαρµογής 

We Connect ID. App.

1. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 27.
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Συνδεσιμότητα

We Connect

Δικτυωμένοι με τον κόσμο!

Με τις ψηφιακές υπηρεσίες του We Connect1 το ID.5 GTX γίνεται 

ένα πλήρως δικτυωµένο όχηµα, αφού µέσω της εγκατεστηµένης 

κάρτας SIM το όχηµά σας µπορεί να συνδεθεί online, αν το θέλετε. 

Επωφεληθείτε από τις «Over-the-Air» ενηµερώσεις µέσω της 

σύνδεσης δεδοµένων κινητής του ID. σας, από τις νέες λειτουργίες, 

τις συνεχείς βελτιστοποιήσεις και ενηµερώσεις. Με την εφαρµογή 

We Connect ID.2 για το κινητό σας έχετε πρόσβαση σε σηµαντικά 

δεδοµένα για το ID. σας όπου και αν βρίσκεστε: Ελέγξτε, για 

παράδειγµα, την υπολειπόµενη αυτονοµία ή αν όλες οι πόρτες και τα 

παράθυρα είναι κλειστά. Ανάλογα µε την πρόγνωση του καιρού και 

το επίπεδο φόρτισης, η εφαρµογή ενδέχεται να σας προτείνει την 

προθέρµανση της µπαταρίας υψηλής τάσης. 

Περισσότερα για το We Connect

1., 2.  Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 27.

t

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/we-connect.html
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We Connect Plus

Ανακαλύψτε καινούριες 
δυνατότητες - είτε στον δρόμο 
είτε ψηφιακά

Με το We Connect Plus1 λαµβάνετε τρέχουσες πληροφορίες κυκλο-

φορίας σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο καθώς και πληροφορίες για 

σταθµούς φόρτισης, όπως διαθεσιµότητα, τιµές και ώρες λειτουργίας. 

Με τη συνδεδεµένη εφαρµογή We Connect ID.2 το smartphone σας 

µετατρέπεται σε τηλεχειριστήριο. Έτσι, σας δίνει τη δυνατότητα να 

ξεκινήσετε και να σταµατήσετε τη φόρτιση από απόσταση και να 

ρυθµίσετε τον κλιµατισµό βάσει των προτιµήσεών σας. Η εφαρµογή 

We Connect ID. µπορεί επίσης να ορίσει βελτιστοποιηµένες ώρες 

αναχώρησης για εκ των προτέρων κλιµατισµό του αυτοκινήτου όπως 

και έναρξη ή διακοπή της διαδικασίας φόρτισης µε βάση τις 

αποθηκευµένες ρουτίνες. Μείνετε συνδεδεµένοι µε το όχηµά σας, 

ανεξάρτητα από το αν βρίσκεστε στον δρόµο ή στον καναπέ σας. 

1., 2.  Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 27.
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App Connect

Αξιοποιήστε ακόμη περισσότερο 
το smartphone σας

Θα θέλατε να χρησιµοποιείτε τις εφαρµογές του smartphone σας µε άνεση 

στο αυτοκίνητό σας; Χάρη στο App-Connect3, 4 αυτό είναι πιο εύκολο 

από ποτέ. Σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε επιλεγµένες εφαρµογές 

και περιεχόµενα απευθείας στο ID.5 GTX σας. Αυτά µεταδίδονται στην 

οθόνη του συστήµατος Infotainment και ο χειρισµός τους µπορεί να 

γίνει άνετα και συνοπτικά στο οπτικό πεδίο σας. Έτσι γίνεται εξαιρετικά 

εύκολο να αποκτήσετε πρόσβαση π.χ. σε µουσική, ειδήσεις, χάρτες ή 

audio books. Η Volkswagen προσφέρει τρεις διεπαφές για τη σύνδεση 

συσκευών Smartphone µε πολυάριθµες δυνατότητες: Apple CarPlay™, 

Android Auto™ της Google και MirrorLink®. Τα Apple CarPlay™ και Android 

Auto™ της Google µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και ασύρµατα5. 

Για να αποφεύγονται οι αποσπάσεις της προσοχής σας κατά τη διάρκεια 

της οδήγησης, µπορούν να ξεκινήσουν µόνο πιστοποιηµένες εφαρµογές. 

Σχετικά µε αυτό, έχετε υπόψη σας, ότι ορισµένες εφαρµογές δεν 

προσφέρονται για καθεµία από τις τρεις τεχνολογίες και η διαθεσιµότητα 

αυτών των τεχνολογιών µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα.

Περισσότερα για το App-Connect

3., 4. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 27.
5. Εξαρτάται από τη χώρα, το µοντέλο και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα για 
το App-Connect

https://www.volkswagen.gr/el/syndesimoteta-kai-yperesies-kinetikotetas/syndesimoteta/app-connect.html
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Volkswagen AG Σηµείωση νοµικού περιεχοµένου

1. Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασµός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση µε το όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συµβόλαιο We Connect 
ή We Connect Plus µε τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ηµερών µετά την παράδοση του οχήµατος, 
για την εγγραφή του στο vwn.de/myVolkswagen ή μέσω της εφαρµογής «Volkswagen We Connect» (διατίθεται στο App Store 
και Google Play Store) και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συµφωνηµένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. 
Διατίθεται µόνο σε συνδυασµό µε το συµβατό σύστηµα Infotainment. Η χρήση των mobile online υπηρεσιών We Connect 
καθίσταται δυνατή µέσω µιας ενσωµατωµένης σύνδεσης διαδικτύου. Τα σχετικά έξοδα δεδοµένων που προκύπτουν εντός 
Ευρώπης, αναλαµβάνει στα πλαίσια της κάλυψης δικτύου, µε εξαίρεση µεµονωµένες εφαρµογές εντός του αυτοκινήτου, η 
Volkswagen AG.
Εναλλακτικά, η χρήση µεµονωµένων εφαρµογών (π.χ. διαδικτυακό ραδιόφώνο και Streaming µέσων) είναι δυνατή µέσω µιας 
κινητής τερµατικής συσκευής (π.χ. Smartphone) µε δυνατότητα λειτουργίας ως κινητό WLAN-Hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση 
οι αντίστοιχες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες µόνο µε ένα συµβόλαιο που ήδη υπάρχει ή συνάπτεται ξεχωριστά ανάµεσα σε εσάς 
και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, και µόνο εντός της κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της 
ανταλλαγής δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, µπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιµολογίου κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα 
κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη περιαγωγής).
Για τη χρήση της δωρεάν εφαρµογής We Connect απαιτείται ένα Smartphone µε κατάλληλο λειτουργικό σύστηµα iOS ή Android 
και µία κάρτα SIM µε δυνατότητα δεδοµένων µε υφιστάµενη ή ξεχωριστή σύµβαση κινητής τηλεφωνίας ανάµεσα σε εσάς και 
στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.
Η διαθεσιµότητα των επιµέρους υπηρεσιών των We Connect και We Connect Plus που περιγράφονται στα πακέτα µπορεί να 
διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα και εξαρτάται τόσο από το όχηµα όσο και από τον εξοπλισµό. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιµες 
για την εκάστοτε συµφωνηµένη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και µπορεί να υπόκεινται σε µεταβολές περιεχοµένου κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης ή να ανασταλούν. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε στο connect.volkswagen-we.com και στον 
Εξουσιοδοτηµένο σας Συνεργάτη Volkswagen. Πληροφορίες για όρους χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας µπορείτε να βρείτε από 
τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. 

2. Για τη χρήση της δωρεάν εφαρµογής We Connect / We Connect ID. απαιτείται ένα Smartphone µε κατάλληλο λειτουργικό 
σύστηµα iOS ή Android και µία κάρτα SIM µε δυνατότητα δεδοµένων µε υφιστάµενη ή ξεχωριστή σύµβαση κινητής τηλεφωνίας 
ανάµεσα σε εσάς και στον πάροχό σας. Από την ανταλλαγή δεδοµένων µέσω του διαδικτύου, ανάλογα µε τον εκάστοτε 
τιµοκατάλογο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, µπορούν να προκύψουν 
πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. τέλη περιαγωγής).
3. Το App-Connect περιλαµβάνει τις τεχνολογίες Apple CarPlay, Android Auto και MirrorLink. Για την αποφυγή της απόσπασης 
της προσοχής, µπορείτε να ανοίγετε κατά την πορεία µόνο πιστοποιηµένες εφαρµογές. Λάβετε επίσης υπόψη, ότι ορισµένες 
εφαρµογές δεν προσφέρονται και για τις τρεις τεχνολογίες, ότι οι λειτουργίες υπόκεινται σε αλλαγές στο περιεχόµενο από 
τον πάροχο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ή ενδέχεται να διακοπούν από τον πάροχο και ότι η διαθεσιµότητα αυτών 
των τεχνολογιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα. Πληροφορίες για τη συµβατότητα smartphone θα βρείτε στη 
διεύθυνση https://www.apple.com/ios/carplay/ για το Apple CarPlay, στη διεύθυνση https://www.android.com/auto/ για το 
Android Auto και στη διεύθυνση https://mirrorlink.com/ για το MirrorLink. Το Apple CarPlay αποτελεί εµπορικό σήµα της Apple 
Inc. Το Android Auto αποτελεί εµπορικό σήµα της Google LLC. Το MirrorLink αποτελεί σήµα κατατεθέν της Car Connectivity 
Consortium LCC. 
4. Όταν συµµετέχετε στην οδική κυκλοφορία, είστε υποχρεωµένοι να είστε διαρκώς προσεκτικοί και να δείχνετε αµοιβαίο 
σεβασµό. Εποµένως, όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι είστε σε εγρήγορση ανά πάσα στιγµή και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο του 
οχήµατός σας.




