
1Το νέο ID.5

The all-electric ID.5
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Ο ιδανικός συνδυασμός στιλ και απόδοσης
Με ισχυρές ηλεκτρικές επιδόσεις και μοντέρνα αεροδυναμική σιλουέτα, 
το νέο ID.5 συνδυάζει ιδανικά τον SUV χαρακτήρα με την coupé εμφάνιση. 
Με δυνατότητα “Over-the-Air” αναβάθμισης και έτοιμο να ορίσει εκ νέου 
την έννοια της ηλεκτροκίνησης.
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Το νέο ID.5 έχει πολλά 
Highlights. Δείτε εδώ 
τρία µε µια µατιά:

Κομψή coupé εμφάνιση

Το νέο ID.5 εντυπωσιάζει με τη φουτουριστική του 
εμφάνιση, που συνδυάζει, χωρίς κανέναν απολύτως 
συμβιβασμό, τα πλεονεκτήματα ενός SUV με την 
αεροδυναμική σιλουέτα ενός coupé. 

Περισσότερα για τη σχεδίαση

Έξυπνη φόρτιση, έως και 523 χιλιόμετρα αυτονομία5

Με καθαρή χωρητικότητα μπαταρίας 77 kWh στον βασικό εξοπλισμό 
(κατανάλωση ρεύματος: 16,9 kWh/100 km - μεικτός κύκλος, εκπομπή 
CO₂: 0g/km) για αυτονομία έως 523 km5, το ID.5 δεν φορτίζει μόνο 
γρήγορα, με έως και 135 KW (DC), αλλά και έξυπνα.

Περισσότερα για τη φόρτιση
5. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 26.

Άνεση και ευρυχωρία στο εσωτερικό

Ο έξυπνα και ευρύχωρα 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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Σχεδίαση που εκφράζει 
την τελειότητα

Αυτή ακριβώς είναι η εμφάνιση που συνδυάζει 

κομψότητα και βιώσιμες ηλεκτρικές επιδόσεις: Η 

εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση του ID.5 τραβάει 

τα βλέμματα πάνω της, με την κομψή σιλουέτα, τη 

μαύρη οροφή και τα σχεδιαστικά στοιχεία σε ασημί. 

Το προεξέχον πίσω spoiler τονίζει τη σπορ, coupé 

σχεδίασή του ενώ με τα ID. badges στα πλαϊνά 

μέρη και πίσω, το ID.5 αποδεικνύει σε όλους πόσο 

συναρπαστική μπορεί να είναι η ηλεκτροκίνηση.
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Εξωτερική σχεδίαση

Προβολείς IQ.LIGHT LED Matrix

Όλα τα φώτα πάνω σας

Ήδη, με την πρώτη ματιά το ID.5 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: προαιρετικά 

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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Πανοραμική γυάλινη οροφή.

Απεριόριστη 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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Κοτσαδόρος

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 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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Κόκκινο Kings/Μαύρο, Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισμός

Μπλε Dusk/Μαύρο, Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισμός

Γκρι Moonstone
Βασικός εξοπλισμός

Μαύρο Myth Μεταλλικό
Προαιρετικός εξοπλισμός

Λευκό Glacier/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 και απολαύστε υψηλού επιπέδου άνεση. Και το πιο εντυπωσιακό: 

παρά το coupé σχήμα του πίσω μέρους, το ID.5 προσφέρει πολύ 

ελεύθερο χώρο για το κεφάλι, ακόμα και στα πίσω καθίσματα. Έτσι, στο 

ID.5 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 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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Εσωτερικός φωτισμός Ambient Lighting

Δώστε χρώμα 
στη διάθεσή σας

Χαρίστε στο ID.5 σας πιο έντονη προσωπικότητα. 

Επιλέξτε ανάμεσα σε 10 βασικά χρώματα (ή 30 

προαιρετικά) για να δημιουργήσετε 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 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 και  ID. Light

Πείτε «Γεια σου ID.» 
στο ID.5 σας

Διατηρήστε το βλέμμα σας στον δρόμο και 

ελέγξτε πολύ απλά, μέσω διαισθητικού φωνητικού 

χειρισμού, το ηχοσύστημα, το σύστημα πλοήγησης 

ή το τηλέφωνό σας. Απλά πείτε «Γεια σου ID.» και 

το ID. θα σας καταλάβει. Αν χρησιμοποιήσετε τον 

φωνητικό έλεγχο, το ID. Light θα ανταποκριθεί 

στη φωνή σας. Με το ID. Light το ID.5 επικοινωνεί 

μαζί σας και οπτικά, διευκολύνοντας την οδήγηση, 

σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης. Το 

αυτοκίνητο σάς καλωσορίζει και μετατρέπει 

οδηγίες από τα συστήματα Infotainment και 

υποβοήθησης οδηγού σε φωτεινά σήματα, 

καθιστώντας πιο άνετη τη διαδρομή σας. Όταν 

εξέρχεστε από το ID.5, το ID. Light σάς αποχαιρετά 

με ένα φωτεινό σήμα.
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Ανακαλύψτε και εσείς 
το νέο ID.5!
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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 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 σας ο ίδιος και 

αποθηκεύστε τη διαδικασία στάθμευσης. Στη συνέχεια το ID.5 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 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 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 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, 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 και 

παράλληλα λειτουργεί ως (τεχνητά παραγόμενος) ήχος του οχήματος ώστε 

ο σχεδόν αθόρυβος ηλεκτροκινητήρας, να γίνεται ακουστικά αντιληπτός σε 

περαστικούς και ποδηλάτες.



17Το νέο ID.5

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Βιώσιμες επιδόσεις 
για οδηγική απόλαυση

Το νέο ID.5 σάς προσφέρει συναρπαστικές εμπειρίες 

σχεδόν σε κάθε διαδρομή. Ο ηλεκτροκινητήρας του 

ξεδιπλώνει την ισχύ του από την πρώτη στιγμή δυναμικά 

και με πλήρη ροπή στρέψης. Έτσι, διασφαλίζει ότι εσείς 

θα κάνετε ένα μεγάλο βήμα μπροστά για ένα μικρότερο 

αποτύπωμα άνθρακα.
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Αντλία θερμότητας και διαχειριστής αυτονομίας

Περισσότερη αυτονομία 
με την αντλία θερμότητας

Στο αμιγώς ηλεκτρικό ID.5 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 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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Έξυπνη φόρτιση 
Για να φτάνετε μακριά

Κάθε πτυχή του ID.5 δημιουργήθηκε με στόχο τις ηλεκτρικές επιδόσεις. 

Η εξαίρετη αεροδυναμική και η καθαρή χωρητικότητα μπαταρίας 

77 kWh προσφέρουν πραγματικό περιθώριο αυτονομίας 454-523 

χιλιόμετρα1, με μία μόνο φόρτιση. Ταυτόχρονα, η έξυπνη διαχείριση 

φόρτισης ενσωματώνεται εύκολα στην καθημερινότητά σας. Ο 

προαιρετικός ID. Charger2, με ισχύ φόρτισης έως και 11 kW, επιτρέπει 

την άνετη φόρτιση στο σπίτι σας. Επίσης, μπορείτε να βελτιώσετε 

ακόμα περισσότερο τη χρήση εξοικονομώντας ρεύμα μέσω της 

χρονισμένης φόρτισης και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας. 

Οι συνεχώς αυξανόμενοι δημόσιοι σταθμοί φόρτισης σε πρατήρια 

καυσίμων και αυτοκινητόδρομους παρέχουν επίσης ταχεία φόρτιση 

με συνεχές ρεύμα (φόρτιση με DC).  Εκεί, με τη λειτουργία ταχείας 

φόρτισης, μπορείτε να φορτίσετε σε περίπου 30 λεπτά έως και 290 

χιλιόμετρα αυτονομίας3 (WLTP).

1. 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. Έναν προσανατολισμό για το κάθε όχημα σας δίνει το 
ονομαζόμενο περιθώριο αυτονομίας, το οποίο προβλέπεται να φτάσει ένα 80% των πελατών μας κατά 
μέσο όρο ετησίως. Το κατώτερο όριο του περιθωρίου καλύπτει επίσης την οδήγηση σε συντηρητικές 
ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο καθώς και την οδήγηση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες τον 
χειμώνα.
2. Μία προσφορά της Volkswagen Group Charging GmbH (Elli).
3. Αυτονομία σύνδεσης WLTP κύκλου οδήγησης μετά από 30 λεπτά φόρτιση με 135 kW DC ισχύ φόρτισης
για τα μοντέλα που βασίζονται στις μπαταρίες Pro & Pro Performance, π.χ. σε έναν σταθμό Ionity.

Φόρτιση
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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 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, 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. 

Περισσότερα για τον ID. Charger

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.

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, 
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 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 26.
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Συνδεσιμότητα

We Connect

Δικτυωμένοι με τον κόσμο!

Με τις ψηφιακές υπηρεσίες του We Connect1 το ID.5 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 26.

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 

κυκλοφορίας 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 26.
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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 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.

3., 4. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 26.
5. Εξαρτάται από τη χώρα, το μοντέλο και τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
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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.
5. Πραγματικό περιθώριο αυτονομίας για το ID.5 με 77 kWh καθαρή χωρητικότητα μπαταρίας και κίνηση στους πίσω τροχούς. 
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. Μία 
ενδεικτική εικόνα για το κάθε όχημα σάς δίνει το ονομαζόμενο περιθώριο αυτονομίας, το οποίο προβλέπεται να φτάσει ένα 
80% των πελατών μας κατά μέσο όρο ετησίως. Το κατώτερο όριο του περιθωρίου καλύπτει, εδώ επίσης, την οδήγηση σε 
συντηρητικές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και την οδήγηση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες τον χειμώνα.




