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2 De modellen in deze brochure dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijken van de marktspecificatie. Afbeeldingen kunnen optionele apparatuur en accessoires weergeven die niet tot de standaarduitrusting behoren.
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Brandstofverbruik en CO2-emissies

WLTP*

Energieverbruik (gewogen*, gecombineerd)  
met volle batterij

0,9 l/100 km benzine en 
11,9 kWh/100 km

Officiële CO2-emissies (gewogen*, gecombineerd) 21 g/km

Elektrisch bereik (met volle batterij) 98 km
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VN5

MA AK  KEN N IS  M ET  D E  VN 5
Een nieuw type elektrische bedrijfswagen met range-extender waarmee uw 
wagenpark of bedrijf geheel is voorbereid op de steden van de toekomst. 
Deze bedrijfswagen is ontworpen voor productiviteit en biedt een nieuwe, unieke 
combinatie van praktische toepassingen, flexibiliteit en betrouwbare duurzaamheid.

Of u nu pakketten bezorgt, een nutsbedrijf hebt, voeding en dranken vervoert of 
eigenaar bent van een eenmanszaak, de VN5 heeft de veelzijdigheid en capaciteiten 
om aan iedere individuele uitdaging te voldoen.

Met zijn ongeëvenaarde duurzaamheid, indrukwekkende laadcapaciteit en slimme 
eigenschappen maakt de VN5 het leven makkelijker en is deze voorzien van alles wat 
uw bedrijf nodig heeft om de concurrentie voor te blijven.

* Gewogen waarden zijn gemiddelde waarden voor verbruik van brandstof en elektriciteit door hybride elektrische voertuigen met een 
gemiddeld gebruiksprofiel en dagelijks opladen van de batterij. 
De waarden zijn bepaald volgens de meer realistische testprocedure Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure  (WLTP, 
een wereldwijde standaard voor het testen van lichte voertuigen), die de testprocedure met verwijzing naar de NEDC  (New European 
Driving Cycle) vervangt. De opgegeven waarden maken geen van alle deel uit van het aanbod en kunnen variëren afhankelijk van de 
rijstijl, de belasting, de uitrusting, de gekozen opties en de banden. 

Voertuig voldoet aan de laatste Europese emissiestandaard  (emissienorm voor nieuwe voertuigen – Euro 6D).
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DE  N IEUWE 
KRACHT  OP 
DE  MARKT

De VN5 maximaliseert de tijd op de weg, verhoogt de productiviteit 
en is veilig en comfortabel voor bestuurders.

Dit is de ultieme lichte bedrijfswagen die werkzaamheden binnen en 
buiten de stad moeiteloos combineert.

De VN5 is specifiek voor zijn rol gebouwd, wordt altijd aangedreven 
door een elektrische motor en is uitgerust met een range-extender  
op benzine als reserve, voor steun van de batterijlading. Zo creëert 
deze wagen een nieuwe standaard voor totale onderhoudskosten 
en levensduur. De mogelijkheid op emissievrije functionaliteit maakt 
de VN5 ongekend duurzaam. Eigenaren en wagenparken kunnen hun 
werkzaamheden toekomstbestendig maken in de veilige wetenschap 
dat de VN5 kan voldoen aan de eisen van zones met een lage emissie 
naarmate deze strengere eisen stellen en in aantal toenemen.
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VN5 – DESIGN

LEG EN DAR IS CH  O NTWER P
LEVC heeft ervaring met het maken van voertuigen die de tand des tijds 
doorstaan en design-iconen worden. De Londense ‘black cab’ is een 
klassiek voorbeeld: extreem praktisch en toch onderscheidend en 
herkenbaar. Die vertegenwoordigt meer dan alleen transport en staat 
voor een stad, een tijdperk en een manier van leven. Echt legendarische 
voertuigen zijn er maar weinig, maar de ‘black cab’ is er een.

Wat is het equivalent van de ‘black cab’ in lichte bedrijfsvoertuigen? 
De VN5. Het kenmerkende design is de nieuwe standaard voor elektrische 
bestelwagens en weerspiegelt zowel zijn ontstaansgeschiedenis als de 
concrete werkomgeving waarin de wagen functioneert.
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VN5 – DESIGN
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De VN5 is zonder enige twijfel een bedrijfswagen, maar de 
heldere, duidelijk gedefinieerde lijnen geven hem iets extra’s: 
een statement van stijl en inhoud. De VN5 onderscheidt zich 
duidelijk van traditionele bestelwagens: vooral de prominente 
motorkap wordt onmiddellijk herkend als verwijzing naar zijn 
achtergrond  (maar nooit ten koste van het gebruiksgemak:  
de VN5 heeft ook de beste wendbaarheid in zijn klasse).

Met het slanke, verfijnde en compromisloze ontwerp is het 
uiterlijk van de VN5 gebouwd om vandaag op te vallen en zich 
thuis te voelen in de steden van morgen. Bedrijven kunnen 
vertrouwen op zijn uitstraling op de weg, onmiddellijke 
herkenbaarheid en absoluut toekomstbestendige ontwerp.
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VN5 – WIE WIJ ZIJN

MA AK  KEN N IS  M ET  LEVC
LEVC heeft zich ontwikkeld van een traditionele fabrikant naar 
een moderne producent van elektrische voertuigen met een 
geavanceerde productiefaciliteit. In meer dan 110 jaar hebben wij 
ons ontwikkeld tot een betrouwbare expert op het gebied van 
stadsvervoer, met aandacht voor progressief vervoer en de bouw 
van innovatieve, direct herkenbare voertuigen die symbool staan 
voor hun klasse en tijdperk. Sinds onze iconische ‘black cab’ 
worden onze voertuigen gewaardeerd om hun ongeëvenaarde 
combinatie van prestaties, functionaliteit en vakmanschap.

ONZE  VIS IE:  DE 
TOONA ANGEVENDE 
LEVERANCIER  VAN 
DUURZAM E 
COM MERCIËLE 
MOBILITEIT  WORDEN
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Tegenwoordig bouwen wij aan een duurzame toekomst voor commerciële 
mobiliteit en richten ons volledig op de productie van voertuigen met een 
ultralage emissie op basis van toptechnologie. Onze bewezen kennis heeft ons 
in de voorhoede van de beweging voor elektrisch vervoer geplaatst. Sinds 2017 
draagt onze TX elektrische ‘black cab’ bij aan de transformatie van steden over 
de hele wereld naar een lagere CO2-uitstoot, terwijl deze taxi tegelijkertijd echte 
commerciële waarde voor zijn gebruikers heeft opgeleverd.

Met ondersteuning van een van ’s werelds grootste private autofabrikanten, 
Geely, kunnen wij putten uit de kennis en middelen van onze wereldwijd erkende 
partners. Wij hebben het inzicht en de capaciteit om elektrische mobiliteit op 
een hoger peil te brengen. Tegelijkertijd houdt de unieke geschiedenis van ons 
merk ons gericht op het belangrijkste: voertuigen produceren die het ultieme 
statement in hun klasse vormen.
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DE  GROOTSTE  SPRONG 
VOORWA ARTS  VOOR 
AUTO ’ S  VAN  EEN 
N IEUWE  GENERATIE

VN5 – ONTWORPEN, ONTWIKKELD EN GEBOUWD IN GROOT-BRITTANNIË
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D E  TO EKO M ST  IS  ELEKTR IS CH
Ons nieuwe wereldwijde hoofdkantoor, de vestiging voor productie en R&D 
in Ansty in het Engelse Coventry, is een kenniscentrum op het gebied van 
lichtgewicht aluminiumproductie en EV-technologie.

Deze speciaal gebouwde fabriek vertegenwoordigt een investering van tot  
op heden GBP 500 miljoen en beslaat 37.000 m2 voor de fabriek en kantoren.

Bij volledige operationele capaciteit kunnen wij 20.000 voertuigen per jaar 
produceren, die allemaal tot in detail voldoen aan de hoogste kwaliteitsniveaus. 
Dankzij een geïntegreerde productiestrategie kan onze flexibele assemblagelijn 
meerdere wagens tegelijk op dezelfde lijn produceren.

Met geavanceerde faciliteiten en het toonaangevende talent van onze  
ontwerp- en techniekafdeling voeren wij voortdurend onderzoek uit naar 
ultralage-emissietechnologie en lichtgewicht voertuigconstructies.

Met onze faciliteiten kunnen wij meer voertuigen produceren dan ooit tevoren 
en echt investeren in de toekomst van transport met duurzame energie. 
Sinds decennia worden LEVC-voertuigen met trots ontworpen, ontwikkeld 
en gebouwd in Groot-Brittannië. Deze investering zorgt dat onze lange traditie 
wordt voortgezet.

DE EERSTE AUTOFABRIEK IN HET VK DIE ZICH 
UITSLUITEND RICHT OP ELEKTRISCHE VOERTUIGEN.
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VN5 – ALLES-IN-ÉÉN-DIENSTEN

D E  VN 5 .  
D I E  WER KT  N ET  ZO  HAR D  ALS  U
Met de beproefde en unieke eCity-technologie kan de VN5 de hele 
dag doorwerken met minimale onderbrekingen. Terwijl andere 
elektrische voertuigen telkens moeten opladen, heeft de VN5 geen 
problemen met het bereik en blijft aan het werk.

Een volledig elektrische aandrijflijn met een range-extender op 
benzine als reserve vormt de ideale combinatie om ongekende 
flexibiliteit en vrijheid te bieden.

De VN5 kan uitstekend omgaan met lange ritten die voorheen vaak 
onmogelijk werden geacht voor een elektrisch voertuig. Met drie 
flexibele rijmodi kunt u het rijprofiel aanpassen voor optimale 
prestaties onder specifieke omstandigheden.



TOONAANGEVENDE  DRAAIC IRKEL  VAN  10 ,1  M *

--
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Het regeneratieve remsysteem dat op uw voorkeuren kan worden afgestemd, 
hergebruikt intelligent de energie die normaliter verloren gaat bij het 
remmen, zodat de energie in de aandrijvingsbatterij behouden blijft.

In het drukke stadsverkeer zijn de wendbaarheid en toegankelijkheid van de 
VN5 ongeëvenaard. Door de ongekend korte draaicirkel van 10,1 m* zullen zelfs 
smalle straten of dubbel geparkeerde auto’s u geen vertraging opleveren of 
invloed hebben op uw tijdschema. Een makkelijk toegankelijke laadruimte 
met een hoge laadcapaciteit biedt veel ruimte, zodat minder ritten nodig zijn.

Naarmate meer steden specifieke zones voor elektrische voertuigen 
aanwijzen, hoeft de bestuurder dankzij de geofencing-functies niet in te 
grijpen omdat de VN5 automatisch overschakelt op emissievrij rijden.

De VN5 biedt de lage kosten en emissie van een elektrisch voertuig met  
de ruime bereik van een conventionele bestelwagen voor een grotere 
functionaliteit en minder stilstand.

DE VN5 IS EEN STREETSMART BEDRIJFSVOERTUIG  
DAT VOLLEDIG IS GERICHT OP PRAKTISCH GEBRUIK

*Ga voor meer informatie over de draaicirkel naar (alleen in het Engels): www.levc.com/vn5-messages/vn5-charging-capability/
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DRIE  R IJMODI  LEVEREN  DE  PRESTATIES  WA AR OM  U  VR A AGT
De VN5 wordt altijd aangedreven door de elektrische motor. Een volledig elektrische aandrijflijn 
die wordt gevoed met elektriciteit die  (indien nodig) wordt gegenereerd door de efficiënte 
range-extender op benzine, biedt een nieuw niveau van flexibiliteit en vrijheid in gebruik.

ELEKTR IS CH

B ES PAR I N G

Werking op batterijvermogen 
 met nul CO2-emissie.

Optimaal voor: rijden in stadsomgevingen 
waar 0-emissies verplicht zijn.

Gebruikt de range-extender om de 
batterijlading te sparen voor later gebruik.

Optimaal voor: ritten buiten steden wanneer 
de bestuurder de emissievrije functionaliteit 

wil reserveren voor later of wanneer 
elektrisch rijden minder efficiënt is.

Schakelt automatisch over tussen 
energiebronnen voor maximale efficiëntie.

Optimaal voor: dagelijkse ritten, 
om de bestuurder te ontlasten

S LI M

A ANDRIJFMOTOR

A ANDRIJVINGSBATTERIJ

VN5 – RIJMODI

R ANGE-EXTENDER
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OF U NU ROND STEDELIJKE ZONES 
OF OP LANGE SNELWEGEN TUSSEN 
BESTEMMINGEN RIJDT, DE VN5 IS DE 
MEEST VEELZIJDIGE EN FUNCTIONELE 
ELEKTRISCHE BESTELWAGEN.

U I T Z O N DE R L I J K 
L A AG  G E C O M B I N E E R D 
B R A N D STO F V E R B R U I K  

E N  L AG E  C O2- E M I S S I E S

GEEN D IESEL  BE T E K E N T  
GEEN U ITSTOOT  VAN 

SCHADELIJKE DIESELDEELTJES 

DE  G E N E R ATO R  VA N  DE  
R A N G E- E X T E N DE R  WO R D T 

A A N G E D R E V E N  M E T  BE N Z I N E  E N 
I S  C O M PAT I BE L  M E T  E U R O  6 D

SCHONE  TECHNOLO GIE
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VN5 – PRODUCTIVITEIT

* Gewogen waarden zijn gemiddelde waarden voor verbruik van brandstof en elektriciteit door hybride elektrische voertuigen met  
een gemiddeld gebruiksprofiel en dagelijks opladen van de batterij. 
De waarden zijn bepaald volgens de meer realistische testprocedure Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure  
(WLTP, een wereldwijde standaard voor het testen van lichte voertuigen), die de testprocedure met verwijzing naar de NEDC   
(New European Driving Cycle) vervangt. De opgegeven waarden maken geen van alle deel uit van het aanbod en kunnen variëren 
afhankelijk van de rijstijl, de belasting, de uitrusting, de gekozen opties en de banden.

** Puur elektrische actieradius van 98 km, het officiële EAER-cijfer  (equivalent volledig elektrisch bereik) dat is bereikt onder  
WLTP-testomstandigheden  (wereldwijd gestandaardiseerde testprocedure voor lichte voertuigen).

Voertuig voldoet aan de laatste Europese emissiestandaard  (emissienorm voor nieuwe voertuigen – Euro 6D).

MINDER STILSTAND,  MEER TIJD OP DE WEG. 
De VN5 is klaar voor vertrek waar en wanneer u dat bent. Hij is ontworpen  
voor maximale productiviteit, minimale stilstand, en voor vervoer zonder 
onderbrekingen of wisseling van wagen voor laadpauzes.

In de gecombineerde WLTP-testcyclus heeft de VN5 een flexibel bereik van  
in totaal 489 km*, een puur elektrisch, emissievrij bereik van 98 km** en een 
uitstoot van slechts 21 g/km CO2*. In de WLTP-testcyclus in de stad had de VN5 
in de puur elektrische modus een bereik van 122 km*.

Met dit voertuig hebt u ultieme vrijheid bij het plannen van uw routes. Rijden in 
een stadsomgeving met een zone voor lage emissies, een aantal bestemmingen 
afwerken en de stad weer verlaten voor een langere rit: allemaal zonder pauzes 
en zonder concessies aan het totale bereik.

IN ÉÉN RIT DOOR NEDERLAND. 489 KM ZONDER  
TE STOPPEN VOOR OPLADEN OF TANKEN
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Puur elektrische actieradius

Totaal bereik  (benzine en EV)

98  KM  ZUIVER 
ELEKTRISCH 

B EREIK * *

FLEXIBEL  BEREIK 
VAN  IN  TOTA AL 

48 9  KM *

Amsterdam
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VN5 – PRODUCTIVITEIT

Bij langere ritten of als moet worden gestopt en opgeladen, kan de VN5 
gebruikmaken van de openbare laadpunten langs de weg. Met toegang tot 
oplaadpunten voor langzaam laden en snelladen met AC en DC en meerdere 
aansluittechnologieën hoeft niet te worden gezocht naar een ‘geschikt’ 
laadpunt en is er maximale flexibiliteit tussen snelheid, kosten en gemak.

Als iedere minuut telt, kan het marktleidende laadsysteem aan boord de 
batterij in ongeveer 30 minuten van 0 tot 100 % opladen.*

Met de VN5 zijn bestuurders voorbereid op iedere rit en halen ze het 
maximale uit hun werkdag.

*Met gebruik van 50 kW DC-snellader en onder idelae weersomstandigheden.

WI LT  U  H ET  B ESTE  U IT  D E  VN 5  HALEN? 
UW  LEVC-DE ALER  INFORMEERT  U  GR A AG 
OVER  L A ADMETHODEN  EN  R IJSTIJLEN 
OM  OPTIMA AL  TE  PR OFITEREN  VAN  HET 
BEREIK  EN  DE  PRESTATIES  VAN  DE  VN5 .
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VERSPIL GEEN TIJD AAN HET ZOEKEN 
NAAR EEN BEPAALD LAADPUNT. DE VN5 
IS UITGERUST MET EEN MARKTLEIDEND 
BOORDSYSTEEM VOOR OPLADEN

L AN GS  D E  WEG
(SNELLADEN MET DC)

met type 2/CCS- of  
CHAdeMO-stekker

I N  D E  STAD
(SNELLADEN MET AC)

7 kW  (3 u 45 min)
11 kW  (2 u 20 min)
22 kW  (1 u 15 min)

B IJ  H ET  B ED R IJ F
(LANGZAAM LADEN)

3,5 kW aan het land aangepaste  
2-pens stekker  (8 uur/‘s nachts)

7 kW wandcontact met type 
2-stekker  (3 u 45 min)

50 kW van  
leeg naar vol  

in 30 min

Type 2 / CCS CHAdeMO 2-pens

MARKTLEIDENDE 
FLEXIB IL ITEIT  IN  OPL ADEN
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VN5 – RENTABILITEIT

Z AKELIJ KE  LEVER I N G EN  WA ARO P  
U  KU NT  VERTRO UWEN
De VN5 verbetert de bedrijfsresultaten van eigenaren en bedrijven, 
vanaf de eerste week dat de bedrijfswagen wordt gebruikt en gedurende 
de hele levensduur. De wagen levert de besparingen op brandstof die u 
verwacht van een elektrisch voertuig en een hele reeks andere zakelijke 
voordelen.

Door voordelige elektrischieitstarieven biedt de VN5 lage gebruikskosten 
en levert dezeeen aanzienlijke besparing op ten opzichte van bestelwagen  
met een brandstofmotor. Omdat de VN5 kan voldoen aan de huidige 
emissienormen en de strikte emissieregels, kan deze in iedere 
stadsomgeving rijden zonder schadelijke emissies.

Bovendien lopen deze besparingen langer door omdat de wagen zo 
duurzaam en betrouwbaar is. Dankzij nieuwe productietechnieken in 
deze sector biedt de VN5 een robuustheid die ongekend is. 

De zelfdragende constructie van geanodiseerd aluminium van de VN5 is 
ongeveer twee keer zo sterk als zacht staal: een lichtere maar sterkere 
carrosserie. In geval van een aanrijding zijn de inzittenden en de 
structurele componenten goed beschermd. In tegenstelling tot staal 
roest aluminium niet, zodat het robuuste ontwerp van de VN5 twee keer 
zo lang mee kan gaan als een conventionele bestelwagen.

De SMC-panelen van composietmateriaal voor het exterieur bieden 
optimale duurzaamheid en beschermen de inzittenden en de 
waardevolle lading. SMC-panelen zijn lichter dan aluminium en staal en 
bieden meer weerstand tegen butsen en deuken en tegen corrosie door 
strooizout en schadelijke vloeistoffen. Dat betekent minder reparaties, 
minder stilstand en een hogere restwaarde.

De indrukwekkende levensduur van de VN5 betekent dat u er langer 
van profiteert dan van een conventionele bestelwagen.

*Op basis van ’s nachts langzaam opladen met 7 kW en een specifieke energieleverancier op het moment van publicatie.

Vervaardigd van geanodiseerd, gelijmd aluminium, een geavanceerde 
productietechniek die is overgenomen uit de ruimtevaart en de motorsport.

De lichte maar sterke SMC-panelen bieden optimale duurzaamheid. 



23

De geheel elektrische aandrijflijn met de range-extender biedt  
de ingebouwde voordelen van een elektrisch voertuig voor de 
portemonnee en het milieu, zoals recht op subsidies in de meeste 
Europese landen* en vrijstelling van emissietoeslagen*, wat goed 
is voor de rentabiliteit en voor het milieu.

De elektrische aandrijflijn heeft minder bewegende delen dan 
een conventionele motor en minder slijtage aan de onderdelen 
dan een conventionele bestelwagen. De VN5 profiteert zodoende 
van service-intervallen van 40.000 km, dus minder uitgaven, 
minder tijd in de garage en meer tijd op de weg.

Dit wordt allemaal ondersteund met een complete voertuig-
garantie voor 240.000 km of vijf jaar en een garantie van 
240.000 km of acht jaar op de batterij.**

De cijfers bewijzen het: de VN5 kan uw  
totale onderhoudskosten  verminderen.

Standaard ledverlichting, die 
helderder is en langer meegaat 

dan halogeen of xenon.

Regeneratieve tweetrapsremmen helpen 
u niet alleen aan een groter bereik 

doordat energie wordt teruggeleverd aan 
de batterij, maar verminderen ook de 

slijtage aan remonderdelen.MANIEREN  OM  TE  BESPAREN

Duurzaam gebouwd, met 
kostenspreiding over een langere tijd

MA AN D ELIJ KS

De onderhoudskosten zijn  
extreem laag

JA AR LIJ KS

 Besparing op brandstofkosten 
met elektriciteit

WEKELIJ KS

* Raadpleeg nationale informatiebronnen van overheidswege om na te gaan of u inderdaad 
aanspraak kan maken op dergelijke subsidies.

**Afhankelijk van garantiebepalingen. Ga naar nl.levc.com/Garantie voor meer informatie.
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Laden en lossen verloopt 
gemakkelijk via de zijdeur van  
1 .128 mm en de dubbele achterdeur.

*Varieert met uitrustingsvariant en opties.

VN5 – LAADRUIMTE

MAKKELIJ K  L AD EN ,  VEI L I G  TR ANS PO RT
DE  VN5  IS  HET  WERKPA ARD  DAT  A AN  AL  UW   Z AKELIJKE  
B EHOEF TEN  K AN  VOLDOEN .
Niet alleen biedt de VN5 veel ruimte, maar de gemakkelijke toegang en de doordachte vormgeving 
van het achtercompartiment bieden optimaal gebruik van de laadruimte. Door over te stappen op 
een VN5 optimaliseert u uw laadcapaciteit, laadsnelheid en flexibele opslag.

De laadruimte voor maximaal 5,5 m3 wordt verlicht met efficiënte ledverlichting en is groot 
genoeg voor twee Euro-3-pallets, die via de dubbele achterdeur of de zijdeur geladen kunnen 
worden. Dit is ideaal voor beperkte ruimte in de stad en vergemakkelijkt het laden met een 
vorkheftruck.

Of u de VN5 gebruikt voor nooddiensten, bestelservices in de stad of bezoeken aan bouwlocaties 
via onverharde wegen, met zijn toegankelijkheid en aanpassings mogelijk heden en daarnaast een 
ruim brutto draagvermogen tot 830 kg* (inclusief maximaal 100 kg op het dak) is de VN5 geschikt 
voor een breed scala aan toepassingen.
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1 . 1 2 8  M M

D UBBE L E  AC H T E R DE U R E N 
6 0 / 4 0  ASY M M E T R I S C H

6 4 0  M M 
L A A D H O O G T E

9 3 8  M M

DE BREDE DEUROPENING, DE VLAKKE VLOER EN 
HET NIET NAAR BINNEN STEKENDE TUSSENSCHOT 

MAKEN HET LADEN EN LOSSEN GEMAKKELIJK

Gemakkelijke, comfortabele 
toegang, waar u ook bent

Sneller laden betekent  
een hogere productiviteit

Forse laadruimte zodat  
u iedere rit meer kunt vervoeren

Pas de bestelwagen helemaal  
aan uw wensen aan
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VN5 – LAADRUIMTE

G EPRO DU CEER D  I N  H ET  VK . 
G EMA AKT  D O O R  U
Als u behoefte hebt aan aanpassingen, proberen wij de overstap van  
een bestelwagen van vergelijkbare grootte naar de VN5 zo makkelijk  
mogelijk te maken.

Met een simpel manier van ‘slepen-en-neerzetten’ kunt u uw zakelijke 
toepassing van uw bestaande bestelwagen naar de VN5 verplaatsen 
met een minimum aan aanpassingen.

Door de vorm en grootte van de laadruimte is de VN5 bijzonder 
geschikt voor allerlei aanpassingen. U kunt uw apparatuur erin 
opslaan of uw goederen vrijwel altijd op dezelfde manier vervoeren 
en zult het verschil nauwelijks merken.

Om er zeker van te zijn dat aan uw zakelijke behoeften wordt voldaan,  
kan ons team u eventueel adviseren en alle details voor een  
aanbevolen aanpassingsprocedure verstrekken.
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MAKKELIJKE 
CONFIGURATIE 
VOOR AANPASSING 
AAN UW BEDRIJF

EEN OMBOUWER KAN HET EFFICIËNTE ONTWERP 
VAN UW LAADRUIMTE MAKKELIJK OPTIMALISEREN 
VOOR MAXIMALE PRODUCTIVITEIT.



28

VN5 – LAADRUIMTE

ONB EPERKTE  MO GELIJKHEDEN
Dankzij zijn omvangrijke ombouwportefeuille is de VN5 een vanzelfsprekende 
keuze voor uiteenlopende sectoren en beroepen. LEVC werkt samen met 
toonaangevende ombouwers en aftermarketleveranciers zodat klanten 
maximale keuzemogelijkheden hebben. We hebben er op toegezien dat de 
ombouwmogelijkheden van de VN5 voor ieder bedrijf zo toegankelijk mogelijk 
zijn, ongeacht de omvang, branche of ambitie. Onze erkende ombouwers 
zullen graag met u bespreken hoe zij in uw behoeften kunnen voorzien.
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Pakketbezorging: de gelijkmatige ruimte met zijn vlakke vloer ondersteunt 
iedere opslagconfiguratie. Ombouwers installeren lichtgewicht, veilige 
rekken waarmee lading snel een veilig kan worden opgeborgen en gelost.

Nutsbedrijf: modulaire, zeer stevige rekken, laden, bevestigingslussen en 
afsluitbare compartimenten bieden een betrouwbare, flexibele opslag. 
Achterin kan een compacte, vlakke werkruimte worden geïnstalleerd.

Faciliteitenbeheer: lichtbeugels, ladingstoppers, bevestigingspunten en 
andere accessoires maken de laadruimte compleet. Aan de buitenkant 
kunnen dakbeugels worden aangebracht evenals grote accessoires zoals 
kranen en hijsapparatuur.

Gekoelde goederen: ombouwers installeren afgesloten, nauwkeurig 
gekoelde ruimten volgens uw specificaties voor veilig vervoer van voedsel 
en medische producten. Dankzij de gelijkmatige, ruime laadruimte is dit 
veelal mogelijk zonder veranderingen aan het externe profiel.

Nooddiensten: foliewerk op maat met VN5’s kenmerkende exterieur zorgen 
voor onmiddellijke herkenning. Het interieur wordt aangepast aan de 
betreffende dienst met communicatiesystemen, hygiënevoorzieningen en 
een afzonderlijke voeding voor alle ondersteunde elektrische apparatuur.
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VN5 – RIJERVARING

EEN  G EWELD I G E  WER KPLEK
De VN5 is ontworpen om alle werkzaamheden van begin tot eind te 
vergemakkelijken. De wagen biedt een ergonomische, relaxte en 
stressvrije werkplek waar bestuurders gefocust en alert kunnen blijven, 
zowel op lange trajecten als tijdens korte ritten over drukke wegen in 
de stad.

Bestuurders die uren achter het stuur zitten, moeten comfortabel zitten – 
en daarvoor kunnen ze vertrouwen op de VN5. De bestuurdersstoel is 
ergonomisch ontworpen en volledig verstelbaar en ook het stuur kan 
worden versteld voor het bereik en de hellingshoek, zodat een stressvrije, 
niet-vermoeiende rijpositie wordt verkregen. Bovendien is de VN5 door de 
elektrische aandrijflijn extreem stil, vooral in pure EV-modus, zonder het 
kenmerkende geluid van dieselbestelwagens.

Tegelijkertijd wordt de cabine geoptimaliseerd voor professioneel gebruik, 
met alle essentiële functies onder handbereik. Automatisering zorgt voor 
relaxed rijden met minder belasting van de bestuurder: de automatische 
zoneverdeling van de airco regelt de cabinetemperatuur, en de parkeerrem 
wordt automatisch bediend. Het parkeren en manoeuvreren worden ook 
vergemakkelijkt met de achtercamera voor parkeren en sensoren, terwijl 
cruisecontrol lange ritten tussen steden vergemakkelijkt.

Instellingen zijn toegankelijk via een groot centraal touchscreen met een 
responsieve, intuïtieve interface. Heldere ledverlichting verlicht de andere 
bedieningstoetsen, die snel en makkelijk te bedienen zijn zonder dat de 
bestuurder zijn aandacht van de weg hoeft te halen.

Tot slot is er voldoende bergruimte in de deuren, het handschoenenkastje 
en de middenconsole, die is ontworpen voor gemakkelijke toegang als dat 
nodig is.

1. VOLLEDIG VERSTELBARE EN ERGONOMISCHE STOEL*

2. TWEE ZONES MET KLIMAATREGELING

3. ACHTERCAMERA EN SENSOREN VOOR PARKEREN**

*Standaard voor Ultima en optioneel voor Business en City.
**Achtercamera voor parkeren is standaard voor Ultima, en optioneel voor Business en City Parkeersensoren aan de achterzijde zijn standaard voor City en Ultima en optioneel voor bedrijven.
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WETENSCHAPPELIJK  A ANGETO OND. . .
Het mentale welzijn van bestuurders wordt bevorderd 
door een elektrisch voertuig. Een onderzoek dat is 
uitgevoerd door LEVC en de Universiteit van York heeft de 
hersenactiviteit van professionele bestuurders gemeten 
tijdens het rijden in diesel- en elektrische voertuigen. 
Volgens de resultaten zijn bestuurders rustiger, 
gelukkiger en meer gefocust wanneer ze in een EV rijden. 
Academici suggereerden dat zij zich door de stillere 
omgeving van een elektrisch voertuig mentaal beter op 
het werk kunnen richten.

Ga voor meer informatie naar: nl.levc.com/Welzijn
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VN5 – LEVENSDUUR

GA AT  L AN G ER  M EE.  B I EDT  U  M EER
De VN5 verandert ideeën over hoelang een bestelwagen meegaat bij actief commercieel 
gebruik. Door de unieke carrosserieconstructie gaat deze wagen twee keer zo lang mee 
als andere bestelwagens.

Daardoor biedt de VN5 voordelen in iedere fase van zijn levensduur. Het ontwerp is erop 
gericht om u meer betrouwbare dienstjaren te leveren, ongeacht het aantal kilometers 
dat u rijdt.
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BATTERIJ
In tegenstelling tot sommige EV’s, die de batterijtemperatuur 
regelen met een passief luchtkoelingssysteem, werkt de VN5 met 
een zeer efficiënte vloeistofkoeling. Deze actieve voorziening, die 
breed wordt toegepast in luxueuze elektrische personenwagens, 
pompt koelvloeistof rond in plaats van omgevingslucht, zodat de 
batterij op een lagere temperatuur blijft en de degradatie tot het 
absolute minimum wordt beperkt.

1 5  JA AR  LEVENSDUUR
De VN5 is anders dan een conventionele bestelwagen. 
De carrosserie is gemaakt van aluminium met een techniek 
die is ontleend aan de ruimtevaart. Aluminium onderdelen zijn 
geanodiseerd en gelijmd, niet gelast. Dat maakt de structuur 
lichter, sterker en corrosiebestendiger dan de traditionele 
stalen uitvoeringen. De stootvastheid en duurzaamheid zijn 
enorm verbeterd. 

De SMC-panelen  (composietmateriaal) van de carrosserie zijn 
beter bestand tegen deuken en tegen corrosie door warme olie, 
benzine, koelvloeistof, remvloeistof, glycolen en strooizout.

Deze technologie resulteert in een verwachte levensduur voor 
de carrosserie van 15 jaar, een doorbraak in de sector voor lichte 
bedrijfswagens. Dat betekent meer vertrouwen en lagere kosten 
voor de eigenaren.

TOT  IN  HET  EXTREME  GETEST
De aandrijflijn van de VN5 is onderworpen aan een uitgebreid 
testprogramma in een aantal van de meest onherbergzame 
omgevingen ter wereld.

De VN5 heeft stresstests in de Arctische toendra en de woestijn 
van Arizona doorstaan en kan zonder problemen de meest 
uiteenlopende omstandigheden aan.

De wagen is ook grondig onderzocht in onze technische basis in 
het MIRA Technology Park. De duurzaamheid van het voertuig 
werd op de proef gesteld in een reeks praktijktests, zoals meer 
dan 200.000 keer openen en sluiten van de deuren om de kwaliteit 
van de scharnieren te beoordelen.

En de VN5 is uitgebreid getest in zware stedelijke omgevingen 
met allerlei snelheden en rijprofielen. 

RIJDEN  MET  VERTR OUWEN
De VN5 wordt ondersteund door een toonaangevende, complete 
voertuiggarantie van vijf jaar of 240.000 km. Daarnaast wordt op 
de batterij een garantie voor acht jaar of 240.000 km gegeven.

Verder kunt u met service-intervallen van 40.000 km zo ver als 
de omtrek van de aarde rijden tussen twee servicebeurten: dat 
bespaart tijd en geld in de werkplaats en betekent meer tijd op 
de weg.

De VN5 is zonder enige twijfel gebouwd om lang mee te gaan.

Ga naar nl.levc.com/Garantie voor meer informatie

B EPERK  EMISS IE .  
VERH O O G  DUURZAAM H EI D
De VN5 is ontworpen voor duurzaamheid, en dat is goed 
nieuws voor bedrijven met een groen imago die hun 
milieudoelstellingen willen behalen.

Niet alleen kan de VN5 emissievrij rijden, maar de  
zelfdragende carrosserie van gelijmd aluminium is ook 
efficiënt. Deze is 30 % lichter dan een conventionele  
stalen constructie en volledig recyclebaar. De verwachte 
levensduur van 15 jaar, mede afhankelijk van het weer of  
de opslagcondities van de carrosserie betekent ook  
minder afval.

Deze bestelwagen is gebouwd voor een ethische toekomst 
waarin steden zich ontwikkelen en groene 
technologie omarmen.
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VN5 – VEILIGHEID

STER K ,  S LI M  EN  VEI L I G ER
De VN5 beschermt bestuurders, passagiers, lading en andere weggebruikers zowel actief als 
passief. Van het ontwerp tot de constructie en hulpsystemen voor de bestuurder is alles van de 
VN5 ontwikkeld voor maximale veiligheid en bescherming van de inzittenden en optimaal 
intelligent rijden.

GEB OUWD  VO OR  KR ACHT
De aluminium constructie die geïnspireerd is op de ruimtevaart, verleent de VN5 een enorme 
kracht en stootvastheid. Aluminium absorbeert twee keer zo veel energie als staal bij een botsing, 
zodat de VN5 met gemak alle botsproeven doorstaat.

ONT WERPEIGENSCHAPPEN
De VN5 is ontworpen voor stabiliteit op de weg. Deze wordt geleverd door een reeks functies zoals 
autonome noodrem, antiblokkeer-remsysteem, noodremhulp en elektronische stabiliteits-
regeling. Er zijn passieve veiligheidsfuncties zoals dubbele gordelspanners, energie absorberende 
stoelen, hoofdsteunen, airbags voor de bestuurder en passagiers aan de voorkant en opblaasbare 
gordijnen en borstairbags voor zijbescherming. Deze veiligheidssystemen beschermen de 
inzittenden in geval van een botsing.

BESTUURDERSASSISTENTIE
De intelligente actieve veiligheidsfuncties van de VN5 zorgen voor een veilige, stabiele en 
comfortabele rijervaring. Sensoren in de voorruit ‘kijken’ naar wegmarkeringen en verkeersborden 
en geven belangrijke informatie door aan de bestuurder. Als de wagen per ongeluk uit zijn baan 
dreigt te raken, waarschuwt de VN5 de bestuurder automatisch.

Andere systemen die de bestuurder maximale informatie en controle bieden zijn een direct 
bewakingssysteem voor bandenspanning, een waarschuwingssysteem voor een aanrijding, 
cruisecontrol en een snelheidsbegrenzing.

Autonome noodremmen

Stabiliteitssystemen

Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van rijstrook

Informatiesysteem voor verkeersborden
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Sterke, aanrijdingsbestendige 
bestelwagens gaan langer mee

Ingebouwde passieve en actieve 
veiligheidsvoorzieningen

De bestelwagen blijft inzetbaar en 
reparatiekosten worden verlaagd

Bestuurders voelen zich veiliger 
en zijn tevredener
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VN5 – VARIANTEN

VAR IANTEN B USINESS

CONSTRUCTIE

Constructie van geanodiseerd aluminium

Panelen van SMC  (composietmateriaal)

EXTERIEUR

Carrosserie Alpinewit

Voor- en achterbumpers, D-stijlbekleding, 
spiegelkappen en deurgrepen satijnzwart

Zwarte stalen velgen

BESTUURDERSCOMFORT

Bestuurders- en passagiersstoelen met 
lendensteun

Twee zones met klimaatregeling  (A/C)

Bluetooth-connectiviteit

Twee USB-poorten

Touchscreen van 9 inch  (22,86 cm)

Sleutelvrij contact

DAB+

12 V-stroomaansluiting in de cabine

Automatische ruitenwissers

Automatische ledkoplampen met 
automatische verstelling

LED-dagrijverlichting

LED-cabineverlichting

Elektrisch verstelbare verwarmde spiegels
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CITY ULTIMA

VOORZIENINGEN IN AANVULLING  
OP BUSINESS

BESTUURDERSCOMFORT

Verwarmde voorruit

Extra bergruimte onder bestuurders-  
en passagiersstoelen

RIJGEMAK

Pakeersensoren voor en achter

VEILIGHEID

Veiligheidspakket

–  Informatiesysteem voor verkeersborden

–  Intelligente functie voor 
maximumsnelheid  (SLIF)

–  Waarschuwing voor onbedoeld verlaten 
van rijstrook 

–  Gordijnairbags voor bestuurder en 
passagiers

LAADRUIMTE GERELATEERDE FUNCTIES

Volledig beklede laadruimte

12 V-aansluiting in laadruimte

VOORZIENINGEN IN AANVULLING  
OP CITY

EXTERIEUR

Steenkoolgrijs metallic lak

Voor- en achterbumpers en D-stijlbekleding 
in carrosseriekleur 

Zilverkleurige stalen velgen

BESTUURDERSCOMFORT

Volledig elektrisch verstelbare en 
verwarmde luxestoelen voor bestuurder 
en passagiers 

Satellietnavigatie

LAADRUIMTE GERELATEERDE FUNCTIES

8 bevestigingslussen

RIJGEMAK

Achteruitkijkcamera

OPLADEN

22 kW snelladen met AC

LAADRUIMTE GERELATEERDE FUNCTIES

4 bevestigingslussen

LED-laadruimteverlichting

6 dakbevestigingspunten

Stekker interface-converter

RIJGEMAK

Drie rijmodi  (puur EV, intelligent en zuinig)

Regeneratieve tweetrapsremmen

Hellingrem

Automatische elektronische parkeerrem

OPLADEN

50 kW snelladen met DC 

11 kW snelladen met AC

Gecombineerde type 2- / CCS-oplaadpoort 

VEILIGHEID

Airbags voor en opzij voor bestuurder en 
passagiers

Bandenspanningsbewakingssysteem 
(TPMS)

Antiblokkeerremsysteem  (ABS) en 
elektronische stabiliteitsregeling  (ESC)

Autonoom noodremsysteem  (AEBS) voor 
voetgangers, fietsers, stad en buitenwegen

FCW  (botswaarschuwingssysteem) met 
VRU  (detectie van kwetsbare weggebruiker)

Cruisecontrol

Alarm
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L AKKLEU R EN .

S T A R L I G H T  B L A C K

P53 – PARELACHTIG

N I G H T S K Y  B L U E

P54 – PARELACHTIG

L U N A R  S I L V E R

P55 – METALLLIC

T U P E L O  R E D

P56 – PARELACHTIG

C H A R C O A L  G R E Y *

P7 – METALLIC

S T O R M
 G R E Y

P11 – METALLIC

O C E A N  B L U E

P49 – METALLIC

De weergegeven kleuren zijn een indicatie van de uiteindelijke lakkleur; door beperkingen van het drukproces is een exacte weergave niet mogelijk.  
De keuze van de kleur kan extra kosten met zich meebrengen, die met uw LEVC dealer moeten worden overlegd. 
* Standaardkleur voor Ultima. Selectie van andere kleuren zonder extra kosten voor Ultima.

VN5 – LAKKLEUREN
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PL AN N I N G  O P  MA AT  VO O R  UW  B ED R IJ F
Voor VN5-eigenaren is een compleet financierings- en ondersteuningspakket 
op maat beschikbaar met een reeks opties die worden ondersteund door grote 
financierders en toonaangevende garantie.

Wij werken samen met een aantal partners in heel Europa om klanten 
concurrerende, betaalbare opties te kunnen bieden. Onze verkoopafdeling  
zal graag de beschikbare plannen met u bespreken, inclusief een persoonlijk 
koopcontract, een huurkoopcontract en een zakelijk huurkoopcontract.*

Wij streven ernaar iedere klant de juiste oplossing te bieden en wagenpark-
beheerders te voorzien van een gepersonaliseerd 360-graden zorgpakket 
waarmee alles altijd soepel blijft lopen.

* Koop- en verkoopovereenkomst wordt gesloten tussen de distributeur en de klant.
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VN5 – EIGENDOM VAN EEN VN5
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GAR ANTI E
Wij ondersteunen de VN5 met een complete garantie die ons vertrouwen in de 
voorbeeldige kracht, duurzaamheid en levensduur weerspiegelt. Met het 
standaard garantiepakket is de VN5 gedekt gedurende vijf jaar of 240.000 km*, 
terwijl de batterij gedekt is gedurende acht jaar. 

Tijdens de garantieduur wordt uw VN5 in LEVC-centra behandeld door speciaal 
getraind personeel met goedgekeurde onderdelen en technieken waarmee uw 
voertuig zo snel mogelijk weer inzetbaar is. Dit hoort allemaal bij de langdurige, 
zorgvrije ervaring die wij elke eigenaar van een VN5 willen bieden.

Ga naar nl.levc.com/Garantie voor meer informatie. 

STAN DA AR D VOERTUIG BATTERIJ

5 jaar/240.000 km 8 jaar/240.000 km

* De garantie is voor 5 jaar of 240.000 km, het hangt ervan af wat er eerst gebeurt.
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VN5 – SUPPORTNETWERK

WIJ  GA AN  VER D ER  VO O R  U
Als volledig dochterbedrijf van Geely profiteert LEVC van een bestaande 
wereldwijde toeleveringsketen voor onderdelen van topfabrikanten die ook 
leveren aan onze zustermerken zoals Volvo en Lotus. 

Wij hebben een landelijk netwerk van dealers en reparatiecentra die een 
uitgebreide reeks vervangingsonderdelen in voorraad hebben.

Gespecialiseerd personeel in onze onderhoudscentra zorgt dat in uw 
behoeften wordt voorzien en dat uw voertuig goed wordt verzorgd. 
Wij ondersteunen onze garantie met snelle, deskundige service zodat  
u altijd een probleemloze gebruikerservaring hebt.

Wij streven ernaar om bestuurders snel en moeiteloos kwaliteitsservice te 
bieden, en de gemoedsrust dat er een erkend LEVC-servicepunt in de buurt is.
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VN5 – DUURZAAMHEID

DU U RZ A AM  I N  O NTWER P
LEVC wil vooruitstrevend zijn en een positieve bijdrage leveren door technologie. 
Verantwoordelijkheid en duurzaamheid staan centraal bij alles wat wij doen.

Onze voertuigen voldoen aan de huidige emissieeisen en helpen steden hun 
schoneluchtdoelstellingen te behalen. Tot op heden heeft onze EV-technologie 
ervoor gezorgd dat er 17,5 miljoen liter brandstof in de aarde bleef zitten en 
30.000 ton CO2 niet in de atmosfeer is uitgestoten.

Onze fabriek in Ansty nabij het Engelse Coventry is volledig duurzaam uitgevoerd.

Op deze locatie wordt een aantal systemen gebruikt die energie en grondstoffen 
besparen. Daartoe behoort een netwerk voor hergebruik van water waarbij 
dak- en grondwater en ook ‘grijs water’ worden verzameld. Dit wordt gebruikt om 
een reeks natuurlijk gevormde vijvers te voeden waar beschermde diersoorten 
leven, zoals de grote kamsalamander. Het gebouw zelf haalt stroom uit 
zonnecellen en alle verlichting is ledverlichting. De beoordelingsorganisatie 
BREEAM voor gebouwen heeft onze locatie geclassificeerd als ‘uitstekend’ ten 
aanzien van duurzaamheid.

Wij zoeken altijd naar manieren om onze inzet voor het milieu en groene mobiliteit 
te laten zien.



LEVC UK
London EV Company Ltd. 
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Bezoek ons online:

De modellen in deze brochure dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen optionele 
uitrusting en accessoires bevatten die niet standaard worden ingebouwd. 
Wat standaard of optionele uitrusting is, kan variëren en de configuratie van 
individuele versies kan veranderen na de publicatiedatum, van tijd tot tijd en van 
regio tot regio. Neem voor meer informatie over landspecifieke voertuigversies 
contact op met uw lokale LEVC-leverancier. Wij hebben er alles aan gedaan om 
te zorgen dat de inhoud van deze publicatie batterijraat en up-to-date is bij het ter 
perse gaan  (juni 2021). LEVC behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen aan te brengen in voertuigen, prijzen, specificaties en 
apparatuur en om producten uit de markt te nemen. Dergelijke wijzigingen zullen 
zo snel mogelijk worden doorgegeven aan LEVC dealers. Neem contact op met uw 
lokale dealer voor de meest recente informatie.

Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen in euro's, en tenzij 
anders vermeldt exclusief BTW en BPM. De prijzen zijn indicatief en kunnen te allen 
tijde worden gewijzigd. Op het moment van het sluiten van een koopovereenkomst bij 
de LEVC dealer, en de keuze voor de accessoire pakketten, wordt de prijs definitief 
berekend. Naast de in de prijslijst vermelden prijzen, worden ook kosten voor het rijklaar 
maken berekend, een recyclingbijdrage en leges voor het aanvragen van het kenteken. 
Raadpleeg altijd uw lokale LEVC dealer voor de actuele prijzen. Londen EV company is 
niet aansprakelijk voor mogelijke onjuistheden of verschrijvingen in deze brochure.
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