
 

I.D. concept car start aftellen naar nieuw tijdperk voor Volkswagen  

 

 Wereldprimeur van studiemodel in Parijs 

 Voorbode van nieuwe generatie elektrische auto’s, in 2020 in productievorm op de 

weg 

 Actieradius van maximaal 600 kilometer en klaar voor autonoom rijden 

 

Leusden, 28 september 2016 – Volkswagen heeft op de autotentoonstelling van Parijs een 

opmerkelijke wereldprimeur met de I.D. concept car. De I.D. is de voorbode van 

Volkswagen van een geheel nieuw aanbod aan elektrische auto’s. Hij maakt indruk met een 

actieradius van maximaal 600 kilometer. Bovendien laat het studiemodel zien klaar te zijn 

voor de toekomst, met een functie die geheel autonoom rijden vanaf 2025 mogelijk maakt. 

 

Tien feiten over de Volkswagen I.D. 

1. De I.D. is de eerste Volkswagen binnen een compleet nieuw aanbod van innovatieve 

elektrische auto’s; 

2. De Volkswagen I.D. is direct herkenbaar als emissievrije auto dankzij een nieuw 

ontwikkeld design-DNA voor elektrische auto’s;  

3. De I.D. wordt aangedreven door een 125 kW sterke elektromotor en heeft een actieradius 

tussen de 400 en 600 km op een enkele batterijlading; 

4. Het interieur van de I.D. biedt via Open Space een geheel nieuwe ruimtelijke ervaring;  

5. De I.D. wordt in 2020 geïntroduceerd naast de Golf als een compacte elektrische auto;  

6. Als studiemodel biedt de I.D. een eerste tastbaar bewijs van volledig autonoom rijden. 

Deze optie wordt vanaf 2025 mogelijk; 

7. De I.D. trekt zijn multifunctionele stuur terug in het dashboard zodra de volledig 

autonome rijstand (‘I.D. Pilot’) is ingeschakeld;  

8. De Volkswagen I.D. kan als onderdeel van een nieuwe service, pakketjes in ontvangst 

nemen wanneer de eigenaar niet thuis is; 

9. De I.D. is de eerste compacte Volkswagen op basis van de Modular Electric Drive Kit 

(MEB);  

10. Volkswagen AG heeft zich ten doel gesteld rond 2025 een miljoen elektrische auto’s per 

jaar te verkopen.  



 

 

Meer informatie over het I.D. studiemodel wordt op 29 september aanstaande beschikbaar 

wanneer de auto zijn wereldprimeur beleeft op de autotentoonstelling van Parijs. 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is ook te vinden op nieuws.volkswagen.nl.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dennis Homberg, Public Relations Volkswagen 

Tel: 033-494 9987 / e-mail: dennis.homberg@pon.com 

http://www.nieuws.volkswagen.nl/
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