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ID.-familie wordt uitgebreid met het nieuwe prestatiemerk
GTX
→ Na GTI en GTE zet het nieuwe label het succesvolle verhaal van de

sportieve topmodellen bij Volkswagen in de elektrische wereld
verder
→ Vierwielaandrijving met intelligente performance: de nieuwe GTXmodellen bieden voortreffelijk rijplezier voor een brede
klantengroep, lokaal emissievrij
→ Eerste voertuig van de nieuwe productfamilie zal de ID.4 GTX zijn
Met de nieuwe ID.4 GTX onthult Volkswagen op 28 april het eerste sportieve
topmodel van zijn volledig elektrische reeks. In Europa zullen de respectieve
performancemodellen van de ID.-familie voortaan de typebenaming GTX
dragen. Zoals voor GTI en GTE staat die voor een eigen productmerk dat de
wereld van elektrische mobiliteit van Volkswagen met nieuwe, intelligente
sportiviteit oplaadt.
“De letters GT staan al lang voor rijplezier”, zegt Klaus Zellmer, bestuurslid
Marketing en Verkoop van het merk Volkswagen. “Nu slaat de X de brug naar
de mobiliteit van de toekomst. Duurzaamheid en sportiviteit sluiten elkaar niet
uit, maar vullen zich intelligent aan.”
De GTX-modellen weten vooral te overtuigen op vlak van prestaties en design.
Een extra elektromotor op de vooras, gebouwd voor maximale efficiëntie,
brengt de vierwielaandrijving naar de ID.-familie. De bijkomende motor
schakelt in enkele milliseconden intelligent aan, als er veel vermogen of een
sterke tractie wordt geëist. In de nieuwe rijmodus Traction is hij zelfs
permanent ingeschakeld. Daarnaast onderstrepen sportieve designdetails en
een eigen lichtsignatuur de topprestaties van de GTX-modellen.
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Het nieuwe productmerk voor de ID.-familie geeft de ondernemingsstrategie
ACCELERATE een duwtje in de rug. Zo zal Volkswagen het meest begeerde merk
voor duurzame mobiliteit worden. Het doel is om tegen 2030 het aandeel
zuiver elektrische wagens in Europa met 70 procent van de verkoop te
verhogen. Volkswagen wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tegen 2025 wordt
zo’n 16 miljard euro geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, hybridisering en
digitalisering.
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