
Vokswagen ID.Buzz 
Informativni cenik - modelsko leto 2023

Št. 2023_04

15.12.2022

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika

moč menjalnik kapaciteta koda MPC

kW  ( KM ) (št. prestav) baterije (neto) vozila €

osnovna dolžina

ID.Buzz PRO 150 (204) 1.st. avt. 77kWh EBBR1NW5 64.762

Proizvajalec: VOLKSWAGEN AG, NEMČIJA DDV = davek na dodano vrednost 

Dobavitelj: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Slovenija DMV = davek na motorna vozila

Pridržujemo si pravico do vsebinskih sprememb, sprememb cen in opreme. Za morebitne napake se opravičujemo!

Za aktualno stanje serijske opreme se od povpraševanju po ponudbi za nakup vozila pozanimajte pri pooblaščenem trgovcu z Gospodarskimi vozili Volkswagen!



Serijska oprema za 

ID.Buzz PRO

Zunanjost
- Aluminjasta platišča ''Tilburg'', 8J x 19 spredaj in 9J x 19 zadaj, črna s polirano površino (diamantni rez)
- LED žarometi 
- LED zadnje luči
- Ohišja zunanjih ogledal v svetleče črni barvi in kljuke v barvi vozila
- Odbijača v barvi vozila
- Drsna vrata na levi in desni strani
- Zadnja dvižna vrata z oknom
- Zatemnjena stekla v potniškem prostoru
- Paket Comfort
    - Ogrevano vetrobransko steklo iz termoizolacijskega stekla
- Osvetlitev okolice z talnim projiciranjem

Notranjost
- Paket Comfort
    - ID.Buzz Box, odstranljiva sredinska konzola
    - Ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik
    - Ogrevan voznikov in sovoznikov sedež
    - Notranje ogledalo s samodejnim zasenčenjem
    - Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla
- Notranja naslona za roko na sprednjih sedežih
- Sprednja sedeža nastavljiva po višini
- 3-sedežna klop z poklopnim naslonjalom v 2. sedežni vrsti
- Talna obloga ''Dilour''
- 10 barvna ambientalna osvetlitev

Funkcionalnost
- Zunanja ogledala električno nastavljiva, zložljiva in ogrevana s funkcijo spuščanja pri vzvratni vožnji
- Paket Comfort
    - Brisalci s tipalom za dež
- 2-conska avtomatska klimatska naprava
- 2 ključa za daljinsko centralno zaklepanje
- Centralno zaklepnjanje vozila z zagonom brez  ključa ''Keyless start''
- Radio ''Ready 2 Discover'' 
    - 10'' barvni zaslon na dotik
    - 5 zvočnikov spredaj
    - App Connect
- Predpriprava za naknadno aktivacijo navigacijskega sistema ''Discover Pro''
- We Connect Plus 3 leta
- Digitalni radiosprejem (DAB+)
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti z Speed Assist (v kombinaciji z online services)
- Akustični parkirni senzorji spredaj in zadaj
- Sistem za prepoznavanje prometnih znakov
- Polnilni kabel Mode 3, 16A
- Vmesnik za mobilni telefon z induktivnim polnjenjem

Varnost
- Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika ter možnost deaktiviranja sovoznikove zračne blazine
- Stranski varnostni zavesi 
- Sredinska varnostna blazina za voznika in sovoznika
- Funkcija zaviranja v sili pri zavijanju levo 
- Asistenca za izogibanje oviram
- Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili (z nadzorom pešcev in kolesarjev)
- Proaktivna zaščita potnikov v kombinaciji z Emergency Braking Front Assist
- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
- eCall varnostni sistem
- Asistenca za ohranjanja smeri vožnje ''Lane Assist''
- Prva pomoč, varnostni trikotnik in varnostni jopič
- Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

Jamstvo
- podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto, do 120.000km
- 8-letna garancija na baterijo z omejitvijo do 160.000km



Volkswagen ID.Buzz 
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_04

14.11.2022

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika

P
ro

MPC €

Bela barva B4B4 o 297,20

Kovinski laki o 1.054,73

Dvobarvna zunanjost o 2.891,21

Jeklena platišča 8J x 18 spredaj, 8,5J x 18 zadaj, črna ZR6 o -323,04
- avtomobilsko orodje in Tire Mobility Set

- črno srebrni okrasni pokrovi za jeklena platišča

Platišča iz lahke kovine ''Venlo'', 8J x 19 spredaj, 9j x 19 zadaj, srebrna ZR2 o 53,30

Platišča iz lahke kovine ''Stockton'', 8J x 20 spredaj, 10J x 20 zadaj, srebrna ZR3 o 541,09

Platišča iz lahke kovine "Solna", 8J x 20 spredaj, 10J x 20 zadaj, črna ZR5 o 473,25

Platišča iz lahke kovine "Bromberg", 8,5J x 21 spredaj, 10J x 21 zadaj, črna ZR4 o 1.001,42

Celoletne pnevmatike Airstop 235/60 R18 103T spredaj in 255/55 R18 105T zadaj 81V o 172,83

Paket "Styling" PD1 o 1.807,41
- osvetljena letvica med žarometi

- stopalki za plin in zavoro v ''Play/Pause'' dizajnu

- sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči ''Dynamic Light Assist''

- IQ.Light matrični LED žarometi z avtomatskim krmiljenjem zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravno funkcijo

- dinamično uravnavanje sprednjih žarometov z dinamičnimi smerniki

- LED zadnje luči z dinamičnimi smerniki

Stekla Termoizolacijska stekla (razen vetrobransko steklo) - zelena QL3 o 0,00

Paket Style z ''Electric White'' volanom ZS8 o 1.087,03
- sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežov v tkanini ''Seaqual''

- ambientna osvetlitev, 30-barvna

- obroba radio-navigacijskega sistema v ''Electric White'' barvi

- ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

- usnjen naslon za roko na sprednjih vratih

- naslonjala za roke na obeh straneh sprednjih sedežov

Paket Style Plus z ''Electric White'' volanom ZS6 o 3.215,86
- dodatno k paketu Style z "Electric White" volanom

    - električno nastavljiva in ogrevana komfortna sprednja sedeža z spominsko funkcijo

    - nastavljiva ledvena opora z masažno funkcijo na sprednjih sedežih

Paket Premium Style z ''Electric White'' volanom ZS9 o 1.308,31
- sredinski del sprednjih in stranskih zadnjih sedežov v mikrotkanini ''ArtVelour''

- ambientna osvetlitev, 30-barvna

- obroba radio-navigacijskega sistema v ''Electric White'' barvi

- ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

- usnjen naslon za roko na sprednjih vratih

- naslonjala za roke na  obeh straneh sprednjih sedežov

Paket Premium Style Plus z ''Electric White'' volanom ZS7 o 3.437,14
- dodatno k paketu Premium Style z "Electric White" volanom

    - električno nastavljiva in ogrevana komfortna sprednja sedeža z spominsko funkcijo

    - nastavljiva ledvena opora z masažno funkcijo na sprednjih sedežih

Volan in obroba radio-navigacijskega sistema v črni barvi PSA o 0,00

Predpražniki v vozniški kabini 0TC o 113,06

Paket Infotainment ZM1 o 1.461,76
- glasovno upravljanje

- navigacijski sistem ''Discover Pro''

- zvočni sistem z 9 zvočniki (5 spredaj in 4 zadaj)

- prostoročna telefonija Comfort z induktivnim polnjenjem

Paket Infotainment Plus ZM2 o 1.592,59
- dodatno k paketu Infotainment

    - radio "Ready 2 Discover" z 12" zaslonom

ZUNANJA OPREMA

Izgled in udobje

Infotainment

Žarometi

NOTRANJA OPREMA

Barve

Platišča in 
pnevmatike

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.



Volkswagen ID.Buzz 
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_04

14.11.2022

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika

P
ro

MPC €

Paket "Comfort" ZC1 s 0,00
- ID.Buzz Box, odstranljiva sredinska konzola z predali za shranjevanje

- dva USB vtiča v armaturni plošči, en USB (tip C) vtič za polnenje spredaj in štirije zadaj

- ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

- ogrevan voznikov in sovoznikov sedež z ločeno regulacijo

- ogrevano vetrobransko steklo iz termoizolacijskega stekla

- notranje ogledalo z samodejnim zasenčenjem

- brislaci s tipalom za dež

- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla

Paket "Comfort Plus" ZC2 o 686,46
- dodatno k paketu Comfort

    - "Multi-flex board" v prtljažnem prostoru

    - mreža za prtljago

Vlečne naprave Zložljiva vlečna kljuka z električnim izvlekom 1M6 o 1.001,42

Paket "Open & Close" ZE2 o 907,74
- osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami

- sistem za zaklepanje in zagon brez ključa ''Keyless Advanced z SafeLock''

- zadnja vrata odpiranje/zapiranje elektr. Z Easy Open/Close funkcijo

- alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila

- prostorska osvetlitev v potniškem prostoru

Paket "Open & Close Plus" ZE4 o 1.989,93
- dodatno k paketu Open & Close 

    - električno pomična leva in desna drsna vrata

Paket "Styling + Paket Open & Close" PD1UD2ZE2 o 2.749,07
- osvetljena letvica med žarometi

- stopalki za plin in zavoro v ''Play/Pause'' dizajnu

- sistem za dinamično uravnavanje dolgih luči ''Dynamic Light Assist''

- IQ.Light matrični LED žarometi z avtomatskim krmiljenjem zasenčenih luči, luči za slabo vreme, pozdravno funkcijo

- dinamično uravnavanje sprednjih žarometov z dinamičnimi smerniki

- LED zadnje luči z dinamičnimi smerniki

- osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami

- sistem za zaklepanje in zagon brez ključa ''Keyless Advanced z SafeLock''

- zadnja vrata odpiranje/zapiranje elektr. Z Easy Open/Close funkcijo

- alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila

- prostorska osvetlitev v potniškem prostoru

Paket "Styling + Paket Open & Close Plus" PD1UD2ZE4 o 3.831,25
- dodatno k paketu "Styling + Paket Open & Close"

    - električno pomična leva in desna drsna vrata

Posebni paketi

KOMFORTNA IN FUNKCIJSKA OPREMA

Udobje

Zaklepanje in 
zapiralne avtomatike

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.



Volkswagen ID.Buzz 
Informativni cenik dodatne opreme
Št. 2023_04

14.11.2022

Veljavnost cen: za vozila ML23, do izdaje novega cenika

P
ro

MPC €

Paket Asistenc ZA2 o 1.458,53
- kamera za vzvratno vožnjo

- osvetlitev vdolbin pod vratnimi kljukami

- sistem za zaklepanje in zagon brez ključa Keyless Advanced z SafeLock

- alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in zaščito pred odvleko vozila

- parkirna asistenca Park Assist Plus s Park Distance Control

- radarski tempomat ACC stop & go z omejevalnikom hitrosti ZA2+ZE4 o

 * v kombinaciji s paketoma Open & Close in Open & Close Plus ZA2+ZE2 o 772,07

Paket Asistenc Plus ZA4PAB o 2.153,06
- dodatno k paketu Asistenc

    - spominska funkcija za "Park Assist Plus"

    - ogrevan, usnjen večfunkcijski volan z upravljanjem na dotik

    - asistenca za vožnjo "Travel Assist", asistenca za ohranjanje smeri "Lane Assist" in asistenca za zaustavitev v sili "Emergency        
Assist"

    - asistenca za menjavo voznega pasu "Side Assist"

 * v kombinaciji s paketoma Open & Close in Open & Close Plus ZA4PAB+ZE2 o 1.466,60

OSTALO
Baterije Akumulator z nazivno kapaciteto 340 A (58Ah) J0H o 0,00

Polnilni kabel Mode 3 za javne polnilnice 76H o 80,76
- 32 A

Polnilni kabel za hišno vtičnico EV3 o 188,98
- Mode 2, 10 A

Vtičnica 230V, pretvornik 12V/230V 9Z3 o 416,72
- na sovoznikovi strani

Ključi Štirije ključi za daljinsko centralno zaklepanje 8QM o 79,14

JAMSTVO
Podaljšano jamstvo za obdobje 5 leta oz. do. 160.000 km * $P5 o 695,40
* kar nastopi prej 

Podaljšano jamstvo za obdobje 5. in 6. leta oz. do 200.000 km $P6 o 1.390,80
* kar nastopi prej 

Podaljšano jamstvo

Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na 
prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja osebnega avtomobila. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz 

prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Več informacij o porabi goriva je na voljo v brošuri "Tehnični podatki in oprema" in v priročniku o varčni porabi goriva, ki je brezplačno na voljo na internetni strani www.vw-gospodarska.si

Cene v ceniku vključujejo davek na motorna vozila, ki je izračunan za konkretno vozilo. Ker je znesek davka na motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko 
izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za 

preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo poslužite konfiguratorja oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca.

Asistenčni sistemi

Polnilni kabli

Vtičnice

VARNOSTNA OPREMA

Cene so informativne, za morebitne napake se opravičujemo! Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi DMVja.


