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   ID. Buzz Cargo

Modelový rok 2024



EBAC1N23

EBAC1N23

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

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

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.

Platný od 02.05.2023

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

393 - 426 62 148 €

Nový ID. Buzz Cargo

Cena bez DPH

Dojazd WLTPBatéria Netto (Brutto)Výkon kW/k

51 790 €393 - 426

ID. Buzz Cargo

ID. Buzz Cargo RWD

Dojazd WLTP

Cena s DPH

Batéria kWh

ID. Buzz Cargo RWD 77 (82) kWh 

77 (82) kWh 

ID. Buzz Cargo

Výkon/koní

150 / 204

150 / 204
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Karoséria

•

•

•

•

•

•

•

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

Lekárnička, výstražný trojuholník a reflexná vesta

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu

Centrálne zamykanie s bezkľúčovým štartovaním a bez SAFELOCK

Syntetický zvuk pri pohybe vozidla

Manuálne nastavovanie hlavných svetlometov

Elektromechanický posilovač riadenia

Autonómny brzdiaci systém s ochranu chodcov a cyklistov

Imobilizér

Sériová výbava

Lakované nárazníky vo farbe karosérie

Predné LED svetlomety

Čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Zadné výklopné dvere s oknom

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané

Konvexné spätné zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca

Zadné LED svetlá

Zadný stierač s cyklovačom

•

Čelné sklo z vrstveného, bezpečnostného, zvukovo a termoizolačného skla a termoizolačné sklá od A-stĺpika •

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Predná multifunkčná kamera

2x vyklápací kľúč

Bezpečnostné prvky

Systém núdzového volania eCall

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

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Bočné a hlavové airbagy vpredu

Bočné posuvné dvere vpravo

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdcov s možnosťou deaktivácie)

3 bodové bezpečnostné pásy vpredu s prepínačom a výškovo nastaviteľné
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•

Multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control"

Podvozok

Štandardné skrutky kolies

Náradie, sada na opravu pneumatík, 12V kompresor

C
a
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Podlaha v robustnom prevedení v priestore vodiča a spolujazdca

Dvojsedadlo na mieste spolujazdca

2X USB typ C na palubovej doske, 2X USB typ C (len na nabíjanie) vpredu

12V zásuvka

Interiér

Fajčiarska výbava

Deliaca stena bez okna

LED osvetlenie nákladového priestoru

Drevená podlaha v nákladovom priestore

•

•

•

18" oceľové kolesá 8Jx18 vpredu a 8,5Jx18 vzadu

Obmedzovač rýchlosti v spojení s online službami

"Climatronic" 1-zónová automatická klimatizácia s prachovým filtrom

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

Funkcionalita

Samozalepovacie pneumatiky Airstop 235/60 R18 vpredu a 255/55 R18 vzadu

Celoplošné kryty kolies, strieborné

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

2x reproduktor

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, manuálne

Sériová výbava

Bluetooth

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

18" kotúčové brzdy vpredu •

11" bubnové brzdy vzadu •

Rádio "Ready to Discover" - 10" dotykový display •
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

o 540 648

o 1 050 1 260

o 1 680 2 016

o 230 276

o 740 888

o 250 300

o 200 240

o 450 540

Balík "Všetko pod kontrolou 1" o 900 1 080

Balík "Všetko pod kontrolou 2" o 900 1 080

Balík "Všetko pod kontrolou Plus 1" o 1 390 1 668

Balík "Všetko pod kontrolou Plus 2" o 1 390 1 668

o 340 408

o 160 192

o 0 0

QV3

9ZV

ZG1

9IJ

Platný od 02.05.2023

7AQ

7W2

4I6
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EA3

ZG2

ZG3

ZG4

EA6

EA9

9WJ

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

7UT

Voliteľná výbava

Predĺžená záruka 2+2 (max. 120 000km)

Ochrana a zabezpečenie

Digitálny rádiopríjem (DAB+)

Navigačný systém "Discover Pro"

Predĺžená záruka

Predĺžená záruka 2+3 (max. 150 000km)

App-connect vrátane bezdrôtového App-connect pre Apple Car Play a Android Auto

Prístrojová doska a multimédiá

Predĺžená záruka 2+1 (max.90 000km)

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

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

 - 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

 - 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

 - 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,                                                                                                                                                                                                                            

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

 - 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,                                                                                         

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

Centrálne zamykanie s bezkľúčovým štartovaním a so SAFELOCK

Alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu

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

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

Balík "Asistenti pre vodiča" o 980 1 176

Balík "Asistenti pre vodiča Plus" o 1 910 2 292

o 250 300

o 140 168

o 690 828

o 370 444

o 330 396

o 330 396

o 160 192

o 310 372

o 20 24

o 130 156

o 310 372

o 470 564

ZL1

ZP1

8T8

3V6
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PL2

Inteligentný tempomat s obmedzovačom rýchlosti vrátane online služieb

Samoparkovací asistent "Park Assist" s pamäťou

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

-poloautomatický asistent riadenia "Travel Assist" vrátane asistenta udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" a 

asistenta zastavenia vozidla v núdzových situáciách "Emergency Assist",                                                                                                                                                                                                                                                   

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

Adaptívny tempomat s funkciou "Stop&go" vrátane obmedzovača rýchlosti

Poloautomatický asistent riadenia "Travel Assist" vrátane asistenta udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist" a asistenta zastavenia vozidla v núdzových

situáciách "Emergency Assist"

Dynamický systém rozpoznania dopravných značiek

Asistent prepínania medzi stretávacími/diaľkovými svetlami "Light Assist"

Systém rozpoznania únavy vodiča

Asistent udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist"

Kožou potiahnutý multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control", vyhrievaný

Zadná cúvacia kamera

Platný od 02.05.2023

8G1

2ZP

EM1

 - asistent aktívneho vedenia v jazdom pruhu "Travel Assist",                                                                                                                                                 

-poloautomatický asistent zachovania jazdného pruhu "Lane Assist" vrátane "Emergency Assist",                                                                                                                     

-zadná cúvacia kamera,                                                                                                                                                                                                                               

-premietanie loga vozidla,                                                                                                                                                                  

-multifunkčný volant s dotykovým ovládaním "Touch control",                                                                                                                                                                                               

-čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel a lakované kľučky vo farbe karosérie,                                                                                                              

-vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklápateľné a vyhrievané,                                                                                                                      

-asistent upozornenia zmeny jazdného pruhu "Side Assist"                                                                                                                                                                 

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

Dažďový senzor 8N6

QR9

KA2

6I6

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

Bočné a hlavové airbagy vpredu a centrálny airbag medzi vodičom a spolujazdcom 6C2

Voliteľná výbava

Asistenčné systémy

6I1
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Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

o 0 0

o 170 204

o 100 120

o 380 456

o 50 60

o 330 396

o 30 36

o 120 144

o 300 360

o 180 216

o 60 72

o 100 120

o 0 0

o 190 228

o 380 456

o 80 96

o 2 420 2 904

o 2 910 3 492

o 2 850 3 420

o 920 1 104

o 150 180

VF4

KH4

6T1

ZT1

Deliaca stena s oknom s možnosťou "Load trought Hatch" a manuálne stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo

Pedále v hliníkovom prevedení so symbolmi "Play" a "Pause"
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ID. Buzz Box - odstrániteľná stredová konzola s úložným priestorom, upínacie body medzi sedadlami

Sedadlo vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné (samostatné sedadlo spolujazdca)

Sedadlo spolujazdca výškovo nastaviteľné (samostatné sedadlo spolujazdca)

Vyhrievané sedadlo vodiča

Zosilnené poťahy sedadiel "Robusta"

Lakťové opierky pre vodiča a spolujazdca na oboch stranách sedadiel

Voliteľná výbava

Zosilnený bočný panel v nákladovom priestore (až po strop)

Platný od 02.05.2023

ZR3

Disky z ľahkej zliatiny "Solna", 8Jx20 vpredu a 10Jx20 vzadu, čierne brúsené, samozalepovacie pneu. Airstop 235/50 R20 vpredu a 265/45 R20, uzamykateľné

skrutky kolies
ZR5

Sklápateľné ťažné zariadenie

Interiérové osvetlenie priestoru pre nohy

Deliaca stena s oknom a manuálne stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo

Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo 4L6

3CM

5DN

Kolesá a podvozok

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

Disky z ľahkej zliatiny "Stockton", 8Jx20 vpredu a 10Jx20 vzadu, strieborné, samozalepovacie pneu. Airstop 235/50 R20 vpredu a 265/45 R20, uzamykateľné

skrutky kolies

,

Disky z ľahkej zliatiny "Tilburg", 8Jx19 vpredu a 9Jx19 vzadu, čierne brúsené, samozalepovacie pneu. Airstop 235/55 R19 vpredu a 255/50 R19, uzamykateľné

skrutky kolies

Dvojfarebné (čierna/strieborná) celoplošné krytky kolies 1ND

Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca s delenou reguláciou 4A3

1M6

ZT2

N1C

3L2

4A1

ZR1

Deliaca stena s možnosťou "Load trought Hatch"

ZS5

QE2

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

4S1

9Z3

Sedadlá a interiér

Dodatočná 12V zásuvka a 230V zásuvka na sedadle vodiča

#Internal



Cena v 

Euro bez 

DPH

Cena v 

Euro s 

DPH

o 290 348

o 30 36

o 500 600

o 510 612

o 1 000 1 200

o 500 600

o 90 108

Predné IQ. LIGHT LED svetlomety o 1 420 1 704

Balík "Everythink in Sight" o 1 030 1 236

o 830 996

o 60 72

o 340 408

o 390 468

o 160 192

o 110 132

o 50 60

o 180 216

o 80 96

o 0 0

o 190 228

5R4

UD2

PB2

PD3

Osvetlená lišta v maske chladiča a osvetlené kľučky dverí

Posuvné dvere vľavo

Ostatné

Upínacia lišta na bočných paneloch 

Nelakované nárazníky

4x výklopný kľúč

Zadné LED svetlá s dynamickou signalizáciou

Upínacia lišta na bočných paneloch s taškami

Upínacia lišta na deliacej stene a bočných paneloch s taškami na bočných paneloch

Upínacia lišta na deliacej stene, upínacia lišta na bočných paneloch

Vyhrievané čelné sklo

9T1

8VP

8QM

2JB

IH1

IH3

6L2

6L6

4GX
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Vyhrievané dýzy ostrekovačov vpredu

Elektricky ovládané ľavé posuvné dvere

Zadné krídlové dvere bez okna (bez stierača)

Elektricky ovládané pravé posuvné dvere

Zadné výklopné dvere so servodovieraním

 -so samostatným LED denným svietením a svetlometmi do zlého počasia,                                                                                                                                 

-osvetlená lišta v maske chladiča,                                                                                                                                                                                               

-dynamická regulácia diaľkových svetiel "Dynamic Light Assist" pre LED predné svetlomety,                                                                                                  

-LED svetlomety s funkciou prisvecovania zákrut

Okná a dvere

Voliteľná výbava

ZH2

Univerzálna podlaha s pozdĺžnymi upínacimí lištami

Priestorové osvetlenie vzadu (2X vo výklopných dverách, 1X v krídlových dverách)

5BM

 -zadná cúvacia kamera,                                                                                                                                                                                                                              

-čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel a lakované kľučky vo farbe karosérie,                                                                                                                 

-vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, sklápateľné a vyhrievané,                                                                                                                                                     

-asistent udržania v jazdnom pruhu "Lane Assist"

9CL

4 E7

5Q2

5Q4

Upínacia lišta na deliacej stene IH2

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 0 0

o 970 1 164

o 2 640 3 168
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Dôležité upozornenie: Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien. Každú objednávku vopred konzultujte s oddelením DISPO. Platný od 02.05.2023

Dvojfarebné lakovanie

Voliteľná výbava

Laky

Základné laky

Metalizované laky a laky s perleťovým efektom

#Internal



Séria IA

Voliteľná 

výbava
IE

B4B4

K9K9

4M4M

C4C4

C1C1

3S3S

9192

9218

9530

9675

2T2T

OznačeniePoťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha Farba interiéru

Metalizované laky

Strieborná "Mono Silver"

Oranžová "Energetic"

Poťahy/Farby

Biela "Candy"

Základné laky

Látkové poťahy sedadiel Titanium Black-Soul/Soul-Soul/Black

Látkové poťahy sedadiel Robusta Palladium-Soul/Soul-Soul/Black

Čierna "Deep"

Biela "Candy"/Oranžová "Energetic"

Biela "Candy"/Modrá "Starlight"

Laky s perleťovým efektom

Biela "Candy"/Zelená "Bay Leaf"

Biela "Candy"/Žltá "Pomelo"

Zelená "Bay Leaf"

Žltá "Pomelo"

Dvojfarebné lakovanie (Horná farba / Dolná farba)

Modrá "Starlight"
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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 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

Dĺžka kábla 7,5m

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

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
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