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ID. Buzz

Modelový rok 2024



EBBR1N23

EBBR1N23

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

ID. Buzz

ID Buzz Pro RWD 150 / 204 77 (82) kWh 65 976 €

Všetky uvedené ceny/zľavy sú len odporúčané ceny/zľavy pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. 

Zobrazené modely sú len ilustračné a môžu sa líšiť v jednotlivých detailoch výbavy.

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný 

predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá.

• - sériová výbava   o - voliteľná výbava    - - nie je možné objednať

403-424 km

Výkon/koní Batéria kWh Dojazd WLTP

ID. BUZZ

ID Buzz Pro RWD 150 / 204 77 (82) kWh 54 980 €403-424 km

Cena v Euro s DPH

Nový ID. Buzz

Cena v Euro bez DPH

Výkon kW/k Batéria Netto (Brutto) Dojazd WLTP
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Karoséria

Štandardné označenie modelu •

Posuvné dvere vľavo a vpravo •

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti a inteligentný "Speed Assist" v kombinácii s online službami •

Predná multifunkčná kamera •

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

Imobilizér •

Parkovacie senzory vpredu a vzadu •

Proaktívna ochrana pasažierov vrátane asistenta zastavenia vozidla v núdzových situáciách "Emergency Assist Front Assist" •

Autonómny brzdiaci systém na ochranu chodcov a cyklistov •

ABS, EBV, MSR, ASR, ESC, Multikolízna brzda •

V2X - online komunikácia medzi vozidlami, informácie o kritických situáciách na trase •

Okno v zadných výklopných dverách •

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdcov s možnosťou deaktivácie) •

Syntetický zvuk pri pohybe vozidla •

Čelné sklo z vrstveného, bezpečnostného, zvukovo a termoizolačného skla a zadné stmavené tónované sklá •

Bezpečnostné prvky

Posilovač riadenia •

Nárazníky lakované vo farbe karosérie •

Pevné okná v priestore zadných pasažierov •

Čierne lakované vonkajšie spätné zrkadlá, kľučky dverí lakované vo farbe karosérie •

Zadné výklopné dvere •

Sériová výbava

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané s funkciou naklopenia pri cúvaní "Lowering function" •

Konvexné spätné zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca •

Predné LED svetlomety •

Zadné LED koncové svetlá •

Zadné okno so stieračom •

#Internal



Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov pre vodiča a spolujazdca, pasažierov vzadu •

Systém udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" •

Centrálne zamykanie s bezkľúčovým štartovaním a bez SAFELOCK

Príprava na aktiváciu navigačného systému "Discover PRO" •

Rádio "Ready 2 Discover" - 10" dotykový display •

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

3 bodové bezpečnostné pásy vpredu s prepínačom a výškovo nastaviteľné •

Núdzové volanie eCall •

Bočné a hlavové airbagy pre vodiča a spolujazdca a centrálny airbag vpredu

Multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control" •

5X reproduktor vpredu •

Spätné zrkadlo manuálne zacloniteľné •

10 farebné ambientné osvetlenie interiéru •

Dvojsedadlo a samostatné sedadlo vzadu v druhom rade sedadiel •

Osvetlenie priestoru nôh pre vodiča a spolujazdca a zadných pasažierov •

Kobercová podlaha so zvýšenou odolnosťou •

12V zásuvka •

2X USB typ C na palubovej doske a 1X USB typ C vpredu (len na nabíjanie) •

"App Connect" vrátane "App Connect Wireless" pre Apple Carplay a Android Auto •

Interiér

5 miestne prevedenie •

LED osvetlenie batožinového priestoru/priestoru pre pasažierov •

Online služby s kódovaním riadiacej jednotky bez prerušenia funkcie imobilizéru •

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách •

•

•

Lakťové opierky na vnútornej strane sedadla vodiča a spolujazdca •

Elektromechanický posilovač riadenia •

Manuálne nastavovanie hlavných svetlometov •

Systém rozpoznania únavy vodiča •

Sériová výbava

Asistent rozpoznania dopravných značiek "Sign Assist" •
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•

Bluetooth a priehradka s funkciou indukčného nabíjania •

Samostatné sedadlo vodiča a spolujazdca •

Okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v čiernej farbe •

Slnečné clony s osvetlením a zrkadlom •

Bezpečnostné skrutky kolies odolné voči krádeži •

11" bubnové brzdy vzadu •

18" kotúčové brzdy vpredu •

Podvozok

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca •

Sériová výbava

Látkové poťahy sedadiel •

•

Samozalepovacie pneumatiky Airstop 235/55 R19 vpredu a 255/50 R19 vzadu •

Lekárnička, výstražný trojuholník a reflexná vesta •

•

Disky z ľahkej zliatiny "Tilburg", 8Jx19 vpredu a 9Jx19 vzadu, čierne brúsené

Priestorové osvetlenie s premietaním loga •

Nabíjací kábel pre 230V domácu zásuvku a nabíjací kábel pre nabíjacie stanice

2X výklopný kľúč •

Digitálny rádiopríjem (DAB+) •

Náradie •

Funkcionalita

2-zónová automatická klimatizácia "Climatronic" s vylepšeným vzduchovým filtrom •

Zadné výklopné dvere so servodovieraním bez možnosti funkcie otvorenia z vnútra •

Kryty pre zliatinové disky

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

o 890 1 068

Predĺžená záruka 2+2 (max. 120 000km) o 1 700 2 040

Predĺžená záruka 2+3 (max. 150 000km) o 3 020 3 624

Balík "Infotaintment" o 1 340 1 608

Balík "Infotaintment Plus" o 1 460 1 752

o 0 0

Balík "Asistenti bez SAFELOCK" o 1 330 1 596

Balík "Asistenti so SAFELOCK" o 1 330 1 596

Voliteľná výbava

Predĺžená záruka

Predĺžená záruka 2+1 (max.90 000km) EA3

EA6

 - navigačný systém "Discover Pro",                                                                                                                                                                                                          

-rádio "Ready 2 Discover" s 10" dotykovým displejom,                                                                                                                                                                                                        

-9 reproduktorov (5 reproduktorov vpredu, 4 reproduktory vzadu),                                                                                                                                                                                                                                                        

-Bluetooth Comfort a bezdrôtové napájanie mobilného telefónu (telefón musí byť vybavený touto funkciou),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 - navigačný systém "Discover Pro",                                                                                                                                                                                                         

- rádio "Ready 2 Discover" s 12" dotykovým displejom,                                                                                                                                                                                                                                                        

-9 reproduktorov (5 reproduktorov vpredu, 4 vzadu),                                                                                                                                                                               

-Bluetooth Comfort a bezdrôtové napájanie mobilného telefónu (telefón musí byť vybavený touto funkciou)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ochrana a zabezpečenie

EA9

Prístrojová doska a multimédiá

ZM1

ZM2

4I6

 - zadná cúvacia kamera,                                                                                                                                                                                                                        

- podsvietené kľučky dverí,                                                                                                                                                                                                                                                   

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" bez SAFELOCK,                                                                                           

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                               

-parkovací asistent "Park Assist Plus" vrátane parkovacích senzorov,                                                                                                                                                                                                                                                       

-adaptívny tempomat s funkciou "Stop & Go" vrátane obmedzovača rýchlosti

ZA1

Asistenčné systémy

Centrálne zamykanie s bezkľúčovým štartovaním a so SAFELOCK

 - zadná cúvacia kamera,                                                                                                                                                                                                                  

-podsvietené kľučky dverí,                                                                                                                                                                                                                                                   

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" so SAFELOCK,                                                                                           

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                               

-parkovací asistent "Park Assist Plus" vrátane parkovacích senzorov,                                                                                                                                                                                                                                                       

-adaptívny tempomat s funkciou "Stop & Go" vrátane obmedzovača rýchlosti

ZA2

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Asistenti Plus bez SAFELOCK" o 2 280 2 736

Balík "Asistenti Plus so SAFELOCK" o 2 280 2 736

Balík "Open & Close" o 830 996

ZA4

ZE1

 -parkovací asistent "Park Assist Plus" s pamäťou,                                                                                                                                                                                                                  

-zobrazenie okolia vozidla v 360° s cúvacou kamerou,                                                                                                                                                                                                                                                   

-podsvietené kľučky dverí,                                                                                                                                                                                                                              

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný,                                                                                                                                                                                                      

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" bez SAFELOCK,                                                                                                                                                       

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                                                                                                                                                                                                    

-poloautomatický asistent "Travel Assist" vrátane systému udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" a "Emergency 

Assist",                                                                                                                                                                                                                                                               

-asistent zmeny jazdného pruhu "Side Assist",                                                                                                                                                                                                                                        

-parkovací asistent "Park Asist Plus" vrátane parkovacích senzorov,                                                                                                                            

-adaptívny tempomat s funkciou "Stop & Go" vrátane obmedzovača rýchlosti

 -parkovací asistent "Park Assist Plus" s pamäťou,                                                                                                                                                                                                                  

-zobrazenie okolia vozidla v 360° s cúvacou kamerou,                                                                                                                                                                                                                                                   

-podsvietené kľučky dverí,                                                                                                                                                                                                                             

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                                                      

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" so SAFELOCK,                                                                                                                                       

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                                                                                                                                                                                                  

-poloautomatický asistent "Travel Assist" vrátane systému udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" a "Emergency 

Assist",                                                                                                                                                                                                                                                            

-asistent zmeny jazdného pruhu "Side Assist",                                                                                                                                                                                                                                        

-parkovací asistent "Park Assist Plus" vrátane parkovacích senzorov,                                                                                                                            

-adaptívny tempomat s funkciou "Stop & Go" vrátane obmedzovača rýchlosti

 -podsvietené kľučky dverí ,                                                                                                                                                                                                                  

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" bez SAFELOCK,                                                                                                                                                                                                                                                   

-zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné s funkciou "Easy Open & Easy Close"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-priestorové osvetlenie vzadu

ZA3

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

Voliteľná výbava

#Internal



Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Open & Close" a keyless advanced 

so Safelock
o 830 996

Balík "Open & Close Plus" a keyless 

advanced bez Safelock
o 1 820 2 184

Balík "Open & Close Plus" so Safelock o 1 820 2 184

Balík " Interior Style Plus 1" a biely volant o 3 310 3 972

 -látkový poťah sedadiel "Seaqual",                                                                                                                                                                                                               

- komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                   

- lakťové opierky pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení                                                                                                                                                                                      

- 30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                         

- okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                                               

- pneumaticky nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                                  

- kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                        

- odolná kobercová podlaha,                                                                                                                                                                                                                                                            

- vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                                                                           

- lakťové opierky na oboch stranách sedadiel vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                    

- elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s pamäťou a sedadlo vodiča s funkciou "Smart Comfort 

Entry"

Interiér

ZS1

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO.

ZE3

ZE4

ZE2

 -podsvietené kľučky dverí ,                                                                                                                                                                                                                  

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" so SAFELOCK,                                                                                                                                                                                                                                                   

-zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné s funkciou "Easy Open & Easy Close"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-priestorové osvetlenie vzadu

 -podsvietené kľučky dverí ,                                                                                                                                                                                                                  

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" bez SAFELOCK,                                                                                                                                                                                                                                                   

-zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné s funkciou "Easy Open & Easy Close",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-priestorové osvetlenie vzadu                                                                                                                                                                                                                                                                 

-elektricky ovládané bočné ľavé a pravé dvere

 -podsvietené kľučky dverí ,                                                                                                                                                                                                                  

-centrálne zamykanie s bezkľúčovým zamykaním a štartovaním "KEYLESS Advanced" so SAFELOCK,                                                                                                                                                                                                                                                   

-zadné výklopné dvere elektricky otvárateľné/zatvárateľné s funkciou "Easy Open & Easy Close",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- priestorové osvetlenie vzadu,                                                                                                                                                                                                                                                                 

- elektricky ovládané bočné ľavé a pravé dvere

Platný od 02.05.2023

Voliteľná výbava
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Premium Interior Style Plus" a biely 

volant
o 3 510 4 212

Balík "Interior Style" a biely volant o 1 240 1 488

Balík "Premium Interior Style" a biely 

volant
o 1 440 1 728

Platný od 02.05.2023Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO.

Voliteľná výbava

 - poťah sedadiel z "Artvelour Eco microfleece",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- 30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                                               

- elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s pamäťou a sedadlo vodiča s funkciou "Smart Comfort 

Entry aid",                                                                                                                                                                                                                                                                   

- odolná kobercová podlaha,                                                                                                                                                                                                                                                            

- vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                                                        

- lakťové opierky na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                           

-lakťové opierky pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení                                                                                                                                                                                                   

- pneumaticky nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                

- kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                                     

- komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca

ZS2

 -látkový poťah sedadiel "Seaqual",                                                                                                                                                                                                         

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                         

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                                                              

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control",  vyhrievaný                                                                                                                                                                                                                                                          

-odolná kobercová podlaha,                                                                                                                                                                                                                      

-lakťová opierka na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca                                                                                                                                                   

-lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení 

ZS3

 -poťah sedadiel z "Artvelour Eco microfleece",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-odolná kobercová podlaha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-lakťové opierky na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                                    

-lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení                                                                                                                                                                                                                                                     

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                                            

ZS4
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík " Interior Style Plus 2" a biely volant o 3 310 3 972

Balík "Premium Style Plus Interior" a biely 

volant
o 3 510 4 212

Balík "Style Interior" a biely volant o 1 240 1 488

Voliteľná výbava

 -látkový poťah sedadiel "Seaqual",                                                                                                                                                                                                        

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                        

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                              

-komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                                    

-elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s pamäťou a sedadlo vodiča s funkciou "Smart Comfort 

Entry aid",                                                                                                                                                                                                                                                                   

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                              

-lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                           

-lakťové opierky na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca                                                                                                                                                                  

-pneumaticky nastaviteľná bedrová opierka

Platný od 02.05.2023

ZS6

 -poťah sedadiel z "Artvelour Eco microfleece,                                                                                                                                                                                                       

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                        

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                              

-komfortné sedadlo vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                                    

-elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s pamäťou a sedadlo vodiča s funkciou "Smart Comfort 

Entry aid",                                                                                                                                                                                                                                                    

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                               

-lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení,                                                                                                                                                                                                                                       

-vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                                                        

-lakťové opierky na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                                                                                                                 

-pneumaticky nastaviteľná bedrová opierka na sedadle vodiča a spolujazdca,

ZS7

 -látkový poťah sedadiel "Seaqual",                                                                                                                                                                                                         

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                         

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                                                              

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control",  vyhrievaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-lakťová opierka na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca,                                                                                                                                                  

-lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení    

ZS8

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO.

#Internal



Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Premium Style Interior" a biely 

volant
o 1 440 1 728

o 380 456

o 110 132

o -200 -240

o 920 1 104

o 50 60

o 500 600

o 920 1 104

o 440 528
,

o 0 0

o 90 108

Balík "Styling" o 1 650 1 980

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

0TC

 -osvetlená lišta v maske chladiča,                                                                                                                                                        

-pedále v hliníkovom prevedení so symbolmi "Play" a "Pause",                                                                                                                                                                                                                                                            

-pokročilí asistent svetiel "Dynamic Light Assist" pre Matrix LED predné svetlomety,                                                                                                                    

-predné IQ. LIGHT LED svetlomety a svetlomety do zlého počasia,                                                                                                                                                                                                                                                        

-asistent nastavenia diaľkových svetiel s funkciou nastavenia svetiel "Dynamic Cornering",                                                                                                                                                                                                                                                          

-zadné LED svetlá s dynamických značením

Okná a dvere

Disky z ľahkej zliatiny "Stockton", 8Jx20 vpredu a 10Jx20 vzadu, strieborné, Airstop pneu. 235/50 R20 vpredu a 265/45 R20, kryty kolies v čiernej farbe ZR3

Disky z ľahkej zliatiny "Bromberg", 8,5Jx21 vpredu a 10Jx21 vzadu, brúsený povrch, Airstop pneu. 235/45 R21 vpredu a 265/40 R21 ZR4

Ostatné

Disky z ľahkej zliatiny "Solna", 8Jx20 vpredu a 10Jx20 vzadu, brúsený povrch, Airstop pneu. 235/50 R20 vpredu a 265/45 R20 ZR5

Osvetlená lišta v maske chladiča a osvetlené kľučky dverí UD2

ZR2

PD1

 - poťah sedadiel z "Artvelour Eco microfleece",                                                                                                                                                                                 

-30 farebné ambientné osvetlenie,                                                                                                                                                                                                                                                        

-okraje prístrojového panelu a infotaintmentu v "Electric White" bielej farbe,                                                                                                                              

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                                                                                                           

- lakťové opierky rúk pre vodiča a spolujazdca v koženom prevedení,                                                                                                                                             

-lakťová opierka na oboch stranách sedadla vodiča a spolujazdca,

ZS9

Oceľové kolesá 8Jx18 vpredu a 8.5JX18 vzadu, dvojfarebné (čierne/strieborné), pneumatiky 235/60 R18 vpredu a 255/55 R18 vzadu ZR6

Kolesá a podvozok

Koberčeky látkové - vpredu

QL3

Disky z ľahkej zliatiny "Venlo", 8Jx19 vpredu a 9Jx19 vzadu, strieborné, Airstop pneu. 235/55 R19 vpredu a 255/50 R19, krytky kolies v čiernej farbe

Voliteľná výbava

Sklápateľné ťažné zariadenie 1M6

Dodatočná 12V zásuvka a 230V zásuvka na sedadle vodiča 9Z3

Termoizolačné sklá zelené (nestmavené)

#Internal



Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Comfort" o 1 180 1 416

Balík "Comfort Plus" o 1 810 2 172

o 0 0

o 0 0

o 280 336

o 970 1 164

o 2 640 3 168

Voliteľná výbava

Interiér s čiernym dekorom (okraje infotainmentu a volant v čiernej farbe) PSA

Metalizované laky a laky s perleťovým efektom

Metalizovaný lak - strieborná "Mono Silver"

ZC1

ZC2

Laky

 -ID. Buzz Box stredová konzola vyberateľná s úložným priestorom a ukotvovacími bodmi vo vozidle,                                                                                                                                                                                                                  

-2X USB typ C na palubovej doske a 1X USB typ C vpredu a USB typ C na nabíjanie vzadu,                                                                                                                                                                                                                                                   

-vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                                                                                                                              

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný                                                                                                                                                                                                      

-automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo,                                                                                                                                   

-dažďový senzor,                                                                                                                                                                                                                                                  

-vyhrievané dýzy ostrekovačov,                                                                                                                                                                                                                     

-multiflex board,                                                                                                                                                                                                                                                               

-vyhrievané čelné sklo

 -ID Buzz Box stredová konzola vyberateľná s úložným priestorom a ukotvovacími bodmi vo vozidle,                                                                                                                                                                                                                  

-2X USB typ C na palubovej doske a 1X USB typ C vpredu a USB typ C na nabíjanie vzadu,                                                                                                                                                                                                                                                   

-vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou,                                                                                                                                                                                                                               

-kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control",  vyhrievaný                                                                                                                                                                                                    

-automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo,                                                                                                                                   

-dažďový senzor,                                                                                                                                                                                                                                                 

-vyhrievané dýzy ostrekovačov,                                                                                                                                                                                                                    

-Vyhrievané čelné sklo

Základný lak - biela "Candy"

Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

Dvojfarebné lakovanie

#Internal



Označenie

Séria IF

IG

IL

IK

IM

IP

IQ

IS

IJ

Biela "Candy" B4B4

Strieborná "Mono Silver" K9K9

Oranžová "Energetic" 4M4M

Zelena "Bay Leaf" C4C4

Žltá "Pomelo" C1C1

Modrá "Starlight" 3S3S

Biela "Candy"/Žltá "Pomelo" 9192

Biela "Candy"/Oranžová "Energetic" 9218

Biela "Candy"/Modrá "Starlight" 9530

Biela "Candy"/Zelena "Bay Leaf" 9675

Čierna "Deep" 2T2T

IF/IM/IS

IF/IK/IP

IF/IG/IJ

IF/IL/IQ

IF/IG/IL/IK/IM/IP/IQ/IS/IJ

* len v kombinácií s balíkom ZS8/ZS6/ZS3/ZS1 ** len v kombinácii s balíkom ZS9/ZS7/ZS4/ZS2

Platný od 02.05.2023Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO.

Voliteľná 

výbava

Látkové poťahy sedadiel Seaqual*

ArtVelour Eco Microfleece**

ArtVelour Eco Microfleece**

ArtVelour Eco Microfleece**

Pomelo Yellow-Mistral/Soul-Mistral/Black

Mistral/Soul-Saffron Orange-Mistral/Black

Mistral/Soul Jade Green-Mistral/Black

Mistral/Soul-Pomelo Yellow-Mistral/Black

Mistral/Soul-X-Blue Mistral/Black

Látkové poťahy sedadiel Seaqual* X-Blue-Mistral/Soul-Mistral/Black

Jade Green-Mistral/Soul Mistral/Black

Saffron Orange-Mistral/Soul-Mistral/Black

Látkové poťahy sedadiel Seaqual*

Látkové poťahy sedadiel Seaqual*

Laky s perleťovým efektom a farba interiéru

Dvojfarebné lakovanie (Horná farba / Dolná farba) a farba interiéru

IF/IG/IL/IK/IM/IP/IQ/IS/IJ

IF/IK/IP

IF/IL/IQ

IF/IM/IS

IF/IG/IJ

Metalizované laky a farba interiéru

Poťahy/Farby

Poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha Farba interiéru

Látkové poťahy Palladium-Soul/Soul-Soul/Black

Základné laky a farba interiéru

ArtVelour Eco Microfleece**

IF/IG/IL/IK/IM/IP/IQ/IS/IJ

#Internal



Wallbox - nabíjacie stanice
Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

MOON11214 o 550,03 660

MOON11224 o 615,72 739

MOON12214 o 794,48 953

MOON12224 o 860,18 1 032

MOON13214 o 1176,45 1 412

MOON13224 o 1242,14 1 491

MOON3M802 o 1033,14 1 240

MOON12502052 o 1093,94 1 313

Wallbox Volkswagen ID. Charger Pro od Elli

- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m

- RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus                                 

- MID Meter

- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

Dĺžka kábla 7,5m

Wallbox MOON Connect 

- výkon až 22kW, do 32A, 1 alebo 3 fázový 400V/32A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, 

dĺžka kábla 4m

- konfigurovateľné pripojenie 1 alebo 3 fázové a obmedzenie výkonu 11 alebo 22kW, nabíjanie bez  alebo s RFID 

kartou

- manažment energie (elektromore MID), OCPP1.6, modul GSM, LAN, čítačka kariet RFID

- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

POWER2Go 2.0 - súprava obsahuje nabíjačku POWER2Go 2.0 so súpravou adaptérov, tvorenou troma rozličnými 

zástrčkovými adaptérmi a taškou použiteľná aj ako wallbox

- vďaka normalizovaným prípojkám CEE sa súprava POWER2Go dá použiť spôsobom Plug & Play

- pomocou zástrčkových adaptérov – s automatickým rozpoznávaním – môžete kedykoľvek odoberať elektrický 

prúd zo všetkých zásuviek schválených v EÚ s nabíjacím výkonom až do 22 kW

- dá sa ovládať z mobilu cez aplikáciu – dostupné pre Android a iOS

- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

Ochrana a zabezpečenie

Wallbox Volkswagen ID. Charger od Elli

- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m, 

- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

Dĺžka kábla 7,5m

Wallbox Volkswagen ID. Charger Connect od Elli

- výkon 11kW, 3 fázový 400V/16A, AC nabíjanie so striedavým prúdom s koncovkou Typ2, dĺžka kábla 4,5m

- RFID čítačka, WiFi (2,4/5GHz - 802.11bgn), Ethernet pripojenie RJ45, 4G/LTE, OCCP 2.0J, EEBus                                 

- objednáva sa samostatne cez Volkswagen originálne príslušenstvo u predajcu

Dĺžka kábla 7,5m

#Internal
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