
Новият ID. Buzz Cargo
Ценова листа и технически данни  
за моделна година 2023



Модели.

Двигател Задвижване

Бр. 

предавки, 

скоростна 

кутия кВт./к.с. Гориво Код Цена

ID. Buzz Cargo PSM задно 1AT 150/ 204 ел. енергия 3.9 EBAC1NWW 99 950,-

Всички посочени цени са необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни цени, с включени 20% ДДС и транспортни разходи.

Нашите автомобили са оборудвани серийно с летни гуми. 

Всички данни в този документ отговарят на информацията, известна към момента на издаването му. Възможни са грешки и промени в цените.

Тази ценова листа е валидна от: 03.6.2022 г.

Запазено право на промени.

Ред места номерация:

* Първи ред места= седалки в кабината на водача

* Втори ред места= първи ред места в пътническата зона

* Трети ред места= втори ред места в пътническата зона

* Четвърти ред места= трети ред места в пътническата зона

Обем на товарната зона 

(м3)

Моля, имайте предвид, че някои опции подлежат на задължително комбиниране и/или не могат да се комбинират. Моля, дискутирайте индивидуалните си изисквания с оторизиран дилър на Volkswagen 

Лекотоварни автомобили. Само Вашият дилър може да провери изискванията за комбиниране на оборудване, както и коректността и пълнотата на данните в системата, която стои на негово разположение. 

Определени допълнителни или специални оборудвания могат да доведат до удължен срок на доставка. 

Отбелязаните тук диапазони на полезните товари са определени като са взети предвид възможностите за избор или отказ на опции или други обхванати позиции, които не спадат към обхвата на серийното 

оборудване или услуги. Реалният полезен товар на даден автомобил, който се изчислява като разлика между допустимото общо тегло и собственото тегло, може да се установи единствено чрез претеглянето на 

конкретен автомобил. 

TSI® и DSG® са запазени търговски марки на Volkswagen AG и други дружества на Volkswagen Gruppe в Германия и други страни.

Фактът, че съответният символ не е обозначен със ® в този документ не следва да се тълкува, че същият не е запазен търговски знак и/или че този знак може да се използва без предварителното писмено съгласие 

на Volkswagen AG. Продуктовото наименование AdBlue® е запазена марка на Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/ iPad/ iPhone е марка на Apple Inc.

Обозначения: TSI - бензинов двигател с турбовпръскване, турбина и/ или компресор; DSG - автоматична трансмисия с два съединителя; OPF - филтър за твърди частици при бензинови двигатели

Показаните в изображението превозни средства могат да се различават в някои детайли от актуалните предназначени за България доставки. Част от показаното представлява опционално оборудване, което се 

доставя срещу доплащане.
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Серийно оборудване. ID. Buzz 

Cargo

Каросерия 













Ходова част 













Безопасност 

























Интериор 



















Електромеханично сервоуправление

Мултифункционална камера

Парк-пилот с предни и задни сензори

Предупредителен сигнал за непоставен колан

Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно спиране и система за разпознаване на пешеходци и велосипедисти

Триточкови предни колани с настройка по височина и обтегач

Тапицерия на седалките - текстил "Basket"

LED осветление в товарната зона

Дървен под в товарната зона

Износоустойчиво покритие в кабината на водача

Мултифункционален волан с бутони, чувствителни на допир

Преградна стена

Седалка за водача и двойна седалка до водача

Седалка за водача с настройка по височина

Сенници с вградено огледало и осветление

Странична облицовка

Без вътрешно огледало за обратно виждане

Въздушни възглавници за предните места, на мястото до водача с възможност за деактивиране

Въздушни странични възглавници и въздушни възглавници за главата за водача и мястото до водача

Допустимо общо тегло 3.000 кг

Индикатор за налягането в гумите

Марка гуми по преценка на производителя

Стоманени джанти 8J x 18 отпред/ 8.5J x 18 отзад, черни и гуми 235/60 R18 103T отпред/ 255/55 R18 105T отзад

Тасове, сребристи

V2X технология

LED задни светлини

LED предни фарове

Аптечка, триъгълник и жилетка 

Брони, нелакирани

Външни огледала, черни с ел. настройка и отопление и дръжки на вратите в цвета на купето

Задна клапа с остъкляване

Неостъклена товарна зона

Странична дясна плъзгаща врата

Тонирани стъкла

Топлоизолиращо челно стъкло

Авариен комплект

Дискови спирачки предни 18" и барабанни задни спирачки
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Серийно оборудване. ID. Buzz 

Cargo

































Ограничител на скоростта

Ръчно регулиране на височината на предните фарове

Функция за спешни повиквания eCall 

Централно заключване с безключово стартиране на двигателя "Keyless Start", без Safelock

Чистачки с регулируеми интервали, предни

Функционално 

оборудване
2 бр. USB-C на таблото и 2 бр. USB-C за зареждане отпред

2 дистанционни ключа

Bluetooth за връзка с мобилен телефон

Аудио система "Ready 2 Discover" с  10" цветен сензорен дисплей и 2 тонколони

Електронен имобилайзер

Задна клапа без отваряне отвътре

Интервална чистачка за задното стъкло

Кабел за зареждане mode 3 type 2, 16A

Еднозонов климатроник

Онлайн мобилни услуги

Пакет за пушачи
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Допълнително оборудване.
Код

ID. Buzz 

Cargo

Асистиращи системи 3V6  703,-

8T8 1 305,-

6I1  583,-

6I6  891,-

ZL1 1 865,-

PL2 3 627,-

PB2 1 961,-

EM1  29,-

7W2  292,-

4G3  281,-

ZP1  468,-

KA2  611,-

8G1  292,-

QR9  611,-

2JG  225,-

2ZP  583,-

ZH2  547,-

4E7  939,-

5Q2  961,-

5Q4 1 899,-

5R4  939,-

Брони Брони в цвета на автомобила

Мултифункционален волан от изкуствена кожа с бутони, чувствителни на допир и отопление

Задни двойни врати без остъкляване, без чистачка и умивател

- не се комбинира с код 8VP, 4L6, 4E7, ZG4

Волан

Врати

Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist"

Система за разпознаване на пътните знаци

Темпомат със скоростоограничител и интелигентен асистент за скорост в комбинация с онлайн услуги

Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC с функция "stop & go" със скоростоограничител

Асистент за поддържане на лентата "Lane Assist"

Пакет "Travel Assist & Emergency Assist": 

- Travel Assist, Emergency Assist и система за поддържане на лентата на движение Lane Assist

- изисква код 2ZP, 8T8

Пакет "Асистиращи системи":

- Travel Assist, Emergency Assist и система за поддържане на лентата на движение Lane Assist

- система за автоматичен контрол на дистанцията ACC с функция "stop & go" със скоростоограничител

- мултифункционален волан от изкуствена кожа с бутони, чувствителни на допир

Пакет "Асистиращи системи Плюс":

- Travel Assist, Emergency Assist и система за поддържане на лентата на движение Lane Assist

- система за автоматичен контрол на дистанцията ACC с функция "stop & go" със скоростоограничител

- асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist"

- мултифункционален волан от изкуствена кожа с бутони, чувствителни на допир

- външни огледала с ел. настройка, ел. прибиране към купето и отопление в гланцово черно, функция автоматично спускане на дясно огледало

- осветление с проекция на лого

- дръжки на вратите в цвета на купето 

Пакет "Everything in Sight":

- асистент при смяна на лентата на движение "Side Assist"

- камера за задно виждане "Rear View"

- външни огледала с ел. настройка, ел. прибиране към купето и отопление в гланцово черно, функция автоматично спускане на дясно огледало

- осветление с проекция на лого

- дръжки на вратите в цвета на купето 

Система за разпознаване на умората

Система за проактивна защита на пътниците

Асистент за аварийно спиране при насрещно идващ автомобил при ляв завой

Система за самопаркиране "Park Assist Plus" с функция "Памет" и парк-пилот

Kамера за задно виждане "Rear View"

Задна клапа с помощ при затваряне

Странична лява плъзгаща врата

Странична електрическа лява плъзгаща врата

- изисква код 5R4, ZG2/ ZG4

Странична електрическа дясна плъзгаща врата

- изисква код ZG2/ ZG4
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Допълнително оборудване.
Код

ID. Buzz 

Cargo

6C2  236,-

Гуми и джанти
ZR1 4 593,-

ZR3 5 534,-

ZR5 5 413,-

81V  300,-

1S5  62,-

1ND  281,-

Дюзи 9T1  93,-

Заключване/Аларма 7AQ  647,-

7UT 1 406,-

9WJ  423,-

QH1  412,-

QV3  460,-

9ZV  376,-

9IJ  846,-

Кабел за зареждане EV3  328,-

76H  141,-

Ключове 8QM  138,-

Контакт 9Z3  723,-

Обозначения GE1  37,-

Осветление

UD2  157,-

6T1  48,-

9CL  57,-

Остъкляване 4GX  359,-

Отделения за вещи QE2  320,-

Инфотейнмънт - 

Аудио и навигация

Инфотейнмънт - Телефон

Осветеление в зоната за кратата

Осветление около задната клапа

Челно стъкло с отопление

ID. Buzz Box - демонтируема централна конзола с отделения за вещи и закрепващи точни между предните седалки

Въздушни възглавници

Авариен комплект и крик

Двуцветни тасове - черно/ сребристо

- не се комбинира с алуминиеви джанти

Дюзи на чистачките отпред с отопление 

Алармена система с обемни датчици в кабината на водача и сензор против изтегляне

Навигационна система "Discover Pro" 

App-Connect, wireless

Гласово управление

Дигитално радиоприемане DAB+

Въздушни странични възглавници и въздушни възглавници за главата за водача и мястото до водача и централна въздушна възглавница

- изисква код 4S1

Алуминиеви джанти "Tilburg" 8J x 19 отпред/ 9J x 19 отзад, черни и Airstop® гуми 235/55 R19 105T отпред/ 255/50 R19 107T отзад, секретни болтове

Алуминиеви джанти "Stockton" 8J x 20 отпред/ 10J x 20 отзад, сребристи с черен капак и Airstop® гуми 235/50 R20 104T отпред/ 265/45 R20 108T отзад, 

секретни болтове

Алуминиеви джанти "Solna" 8J x 20 отпред/ 10J x 20 отзад, черни и Airstop® гуми 235/50 R20 104T отпред/ 265/45 R20 108T отзад, секретни болтове

Airstop® всесезонни гуми 235/60 R18 103Т отпред/  255/55 R18 105T отзад

- не се комбинира с код ZR1/ ZR2/ ZR3

Bluetooth за връзка с мобилен телефон с функция индуктивно зареждане на телефона

Bluetooth за връзка с мобилен телефон "Comfort" с функция индуктивно зареждане на телефона

Кабел за зареждане от контакт в домакинството  (mode 2 type 2, 10 A)

Кабел за зареждане (mode 3 type 2, 32A) 

4 дистанционни ключа

Работно напрежение 12 V плюс 230-V контакт на седалката до водача

Емблема на D-колона

Лайстна между фаровете, осветена и осветление на дръжките на вратите

- изисква код ZG2/ ZG4; PD3

- не се комбинира с код 4I6
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Допълнително оборудване.
Код

ID. Buzz 

Cargo

KH4  619,-

4A1  356,-

4A3  712,-

Пакети

ZG2 1 697,-

ZG4 2 635,-

Педали VF4  93,-

Подово покритие 5BM 1 563,-

3CM  339,-

ZT1  225,-

ZT2  563,-

Светлина и видимост

PD3 2 689,-

8VP  328,-

8N6  250,-

4L6  113,-

Седалки
ZS5  0,-

4S1  188,-

N1C  174,-

Чистачки с регулируеми интервали, предни и сензор за дъжд

Преградна стена

LED задни светлини с динамичен мигач

- не се комбинира с код ZH2

Вътрешно огледало за обратно виждане с автоматично затъмняване

Седалка за водача и единична седалка до водача с настройка по височина

- не се комбинира с код ZT2/ 3CM

Подлакътници за предните седалки, от двете страни

- изисква код ZS5

Тапицерия от износоустойчив текстил "Robusta"

Пакет "Всичко под контрол":

- безконтактно централно заключване и безключово стартиране на двигателя "Keyless Advanced", със Safelock

- алармена система с обемни датчици в кабината на водача и сензор против изтегляне

- задна електрическа клапа с функции "Easy Open" & "Easy Close"

- осветление на дръжките на вратите

- не се комбинира с код ZH2, 4I6

Стоманени педали със символи "Play" & "Pause"

Двузонален климатроник "Air Care" 

Отопление за седалката на водача

- не се комбинира с код zS5

Отопление на седалките в кабината на водача с отделно регулиране

- изисква код ZS5

Пакет "Всичко под контрол":

- безконтактно централно заключване и безключово стартиране на двигателя "Keyless Advanced", със Safelock

- алармена система с обемни датчици в кабината на водача и сензор против изтегляне

- осветление на дръжките на вратите

- не се комбинира с код 4I6

Универсално подово покритие с надлъжни лайстни за укрепване на товар

Преградна стена с отвор за дълги предмети

- не се комбинира с код ZS5

Преградна стена с прозорец и огледало за обратно виждане

Преградна стена с прозорец и отвор за дълги предмети, огледало за обратно виждане

- не се комбинира с код ZS5

Пакет IQ.Light:

- IQ.Light Матрични LED-фарове с автоматичен контрол

- динамично регулиране на дългите светлини "Dynamic Light Assist"

- динамично регулиране на предните фарове, динамично осветяване на завоя

- светлини за лошо време

- осветена лайстна между фаровете

Отопление и 

климатизация
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Допълнително оборудване.
Код

ID. Buzz 

Cargo

IH1  636,-

IH2  101,-

IH3  737,-

6L2  303,-

6L6  202,-

5DN  146,-

Теглич 1M6 1 737,-

Централно заключване
4I6  0,-

Лакови покрития.
Код

ID. Buzz 

Cargo

Универсален лак B4B4  0,-

C1C1 1 829,-

металик C4C4 1 829,-

K9K9 1 829,-

3S3S 1 829,-

4M4M 1 829,-

2T2T 1 829,-

9 192,- 3 190,-

9 218,- 3 190,-

9 530,- 3 190,-

9 675,- 3 190,-
Бял - Зелен/ Candy White - Bay Leaf Green Metallic

- изисква код 2JG

Шини за укрепване на страничните стени и преградната стена в товарната зона

Шини за укрепване на страничните стени в товарната зона

Облицовка на товарната зона от фазер до тавана

Теглич, прибиращ се с електрическо освобождаване

Централно заключване с безключово стартиране на двигателя "Keyless Start", със Safelock

- изисква код 7AQ; не се комбинира с код UD2

Товарна зона

Бял - Жълт/ Candy White - Pomelo Yellow Metallic

- изисква код 2JG

Бял - Оранжев/ Candy White - Energetic Orange Metallic

- изисква код 2JG

Шини за укрепване и чанти за съхранение на страничните стени в товарната зона

Шини за укрепване на преградната стена в товарната зона

Шини за укрепване на страничните стени и преградната стена, чанти за съхранение на страничната стена в товарната зона

Бял/ Candy White

Жълт/ Pomelo Yellow

Бял - Син/ Candy White - Starlight Blue Metallic

- изисква код 2JG

Зелен/ Bay Leaf Green

Сив/ Mono Silver

Лаково покритие перлен 

ефект

Двуцветно лаково 

покритие

Лаково покритие 

Син/ Starlight Blue

Оранжев/ Energetic Orange

Черен/ Deep Black
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Двигатели.
Електрически двигател 100 kW  (136 к.с.)

Двигател PSM - Синхронна електрическа машина с перманентно възбуждане

150 (204)

310

Гориво Електрическа енергия

Скоростна кутия 1-степенна автоматична

Задно

Вид батерия Литиево-йонна

77

7:30

0:30

425 - 394

Продължителност на зареждане с комбинирана система (170 kW)* 

от 0% до 80% степен на зареждане, (h)

Технически данни.

Мощност, kW (к.с.) при обороти min-1

Въртящ момент, макс., Nm/обороти min-1

Задвижване

Номинален капацитет, кВтч

Продължителност на зареждане AC (с кабел в мрежата) при 11 kW 

100% степен на зареждане, (h)

Пробег по WLTP, км

ID. Buzz Cargo    9 / 12



Разход на гориво, СО2-емисии и динамични характеристики.

Двигател Задвижване Мощност Консумация на енергия CO2 емисии Ускорение Макс. скорост (км/ч)

кВт./ к.с. комбиниран

о г/км

ID. Buzz Cargo

PSM Задно 1-ст. 150/204 20.4 - 22.2 0 10.2 145

Тегла.

Двигател Задвижва

не

Скоростна 

кутия

Мощност 

кВт./ к.с.

Прикачно 

тегло със 

спирачки, при 

12% 

наклон/без 

спирачки 

кг

Максимална 

маса на 

състав при 

теглене на 

ремарке, 

при 12% 

наклон

кгID. Buzz Cargo

PSM Задно 1-ст. 150/204 3.000 2.353 647 - 516 1.390/ 1.690 1.000/ 750 4.000

Натоварване на теглича kg 50

Натоварване на покрива kg 100

Скоростна 

кутия комбинирано

кВтч/ 100 км*

0 - 100 км/ ч (с)

1) Посочените стойности включват 68 кг водач, 7 кг багаж, 90% пълен резервоар и всички необходими за безпроблемната работа на автомобила течности, съгл. RL 92/ 21/ EWG или RL 97/ 27/ EWG. 

Допълнителното оборудване може да повлияе на собственото тегло на автомобила. Полезният товар на всеки отделен автомобил следва да се изчисли като от допустимото общо тегло се извади собственото 

тегло на конкретния автомобил, претеглен на кантар.

* Показания са измерени според WLTP за базово оборудван автомобил.

Дадените стойности за разхода на гориво и СО2-емисиите са установени по предписания метод за измерване (EG-директива 715/2007 в актуалната валидна версия). Указание съгласно Директива 1999/94/EG: 

Данните не се отнасят до конкретен автомобил и не са неразделна част от офертата, а служат единствено за целите на сравнението между различните типове автомобили. От 1.септември 2017 всички нови двигатели 

получават типово одобрение съгласно нова, хармонизирана в световен мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – WLTP). От 01.септември 2018 

WLTP започва частично да заменя стария цикъл на измерване NEDC. Поради по-строгите условия за определяне на разхода на гориво и CО2 емисиите, посочените стойности по WLTP в много случаи са по-високи от тези 

по NEDC. Допълнителна информация за разликите между WLTP и NEDC можете да намерите на https://www.volkswagen.bg/wltp-tehnologiya. Освен ефективността на горивото на автомобила, редовното поддържане на 

автомобила съгласно предписанията на производителя, културата на управление на автомобила, както и други нетехнически фактори играят роля при определянето на разхода на гориво и на емисиите на въглероден 

диоксид на автомобила. Въглеродният диоксид е основният газообразен продукт в отработилите газове на двигателя. Повишаването на неговата концентрация в атмосферата допринася най-много за увеличаване 

въздействието на парниковия ефект, а оттам и за глобалното затопляне на Земята.

Допустимо общо тегло

кг
Собствено тегло, кг1) Полезен товар, респ. 

натоварване от-до

кг1)

Допустимо осово 

натоварване отпред/отзад

кг
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Размери.

ID. Buzz Cargo

Размери в мм ID. Buzz Cargo

B1/ B2 Ширина, макс./ ширина между арките на калниците (mm) 1.732/ 1.230

H1 Пътен просвет (mm) 159

H2 Товарен борд (mm) 623

H3 Височина (взависимост от размера на гумите) (mm) 1.932 - 1.953

H4 Височина на товарене (mm) 1.257

L1 (mm)

(mm)

2.208

2.232

L4/ L5 Заден надвес/ заден надвес с теглич 903/ 1.028

W1/ W2 Ъгъл на преден и заден надвес (натоварен)  (°) 16.7/ 17.9

W3 Ъгъл на рампата (°)  (°) 12.0

Дължина на автомобила с теглич (mm) 4.837

Площ на товарната зона (m2) 3.2

Обем на товарната зона (m3) 3.9

Странична врата, ширина х височина (mm) 756 х 1.092

Задна клапа, ширина х височина (mm) 1.311 х 1.122

Диаметър на завой (m) 11.09

Всички данни за размерите са определени на база серийни автомобили. Реалните размери на конкретен автомобил могат да варират в незначителна степен от тук отбелязаните стойности поради производствени допуски 

/ размери на гумите / тип на ходовата част. Ъгълът на преден и заден надвес, както и ъгълът на рампата се отнасят за натоварен автомобил е оглед на допустимото общо тегло. Чертежите на автомобилите не са изпълнени 

в мащаб.

Дължина на товарната зона

- със задна клапа

- с двойни задни врати
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Гаранция на мобилност

* не важи за Crafter дълга и дълга база "plus" 3.5 тона

Гаранция на високоволтовата акумулаторна батерия на автомобила.

Гаранция за нови автомобили: 

Гаранцията за модела е както следва:

Гаранция против пробив от ръжда: 12 години

Гаранция на лака: 3 години

g g

Вашият Volkswagen партньор g

Интернет: www.vw-lekotovarni.bg

Гаранция за мобилност на Фолксваген (за автомобили с общо тегло до 3.5 тона*): в случай на повреда, поради която превозното средство не е в състояние да се движи,  ние ще транспортираме Вашия автомобил 

до най-близкия оторизиран сервиз на Фолксваген, а на Вас ще предложим Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел**. Задължително условие за ползване на услугата е обслужване на автомобила в 

оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген. 

Гаранция за мобилност е с валидност 2 години от датата на получаване на автомобила до първи предписан интервален сервиз / инспекция и се удължава с провеждането на интервален сервиз / инспекция, 

извършени в оторизираната сервизна мрежа на Фолксваген.

Заместващ автомобил* или Нощувка в хотел** могат да се ползват само алтернативно. Максималният период за ползване на заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта на лекотоварен 

автомобил, регистриран като пътнически до макс. 3 дни и 2 дни за лекотоварен автомобил, регистриран като товарен (ако повредата не може да бъде отстранена до 3 часа). В зависимост от случая вместо 

заместващ автомобил могат да бъдат покрити разходите за 1 нощувка с включена закуска на всички пътници (до 2 души за товарен автомобил). Моделът на заместващия автомобил и хотелът се определят от 

оторизирания сервиз.

Гаранция на високоволтовата акумулаторна батерия на автомобила е 8 (осем) години или 160 000 (сто и шестдесет хиляди) км пробег (което от двете събития настъпи първо) на всички материали или 

производствени дефекти - за автомобили с високоволтова батерия. Високоволтова батерия е такава, чието основно предназначение е постоянно задвижване на целия автомобил чрез съответен електродвигател. 

Постепенното намаляване на капацитета на батерията с течение на времето е естествен процес от характера на компонента и не представлява дефект съгласно условията на гаранцията, доколкото намаляването 

на капацитета на батерията не е по-голямо от предвиденото за това превозно средство в ръководството на потребителя. Гаранцията на високоволтовата батерия се обезсилва, ако дефектът е бил причинен 

поради: неправилно използване, манипулация и/или поддръжка на батерията по начин, различен от описаното в ръководството на потребителя. С изключение на гаранционния срок всички гаранционни условия 

посочени от вашия Volkswagen дилър при продажба на превозното средство (предварителни условия, критерии за липса на дефекти,  изключения, уреждане на претенции, влизане в сила и начало та срока на 

удължена гаранция, обхват на приложение и т.н.) се прилагат за високоволтовата батерия. 

Гаранцията за първите 2 години експлоатация за всички автомобили е без ограничение в пробега. Гаранционни претенции могат да се предявяват само в признати и оторизирани от производителя сервизи в 

държавите от Европейската икономическа общност, също така в страните членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария. Предявени в други държави гаранционни 

претенции не могат да бъдат удовлетворени. За 3-тата, 4-тата и 5-тата години на експлоатация гаранцията е с валидност само в България и е ограничена по пробег и изтича с края на четвъртата година или 

изчерпването на заложения пробег, което от двете събития настъпи по-рано. 

За всички варианти на модела ID. Buzz Cargo: до 5 години или до 200 000 км пробег.

Горепосочената гаранция се дава по отношение на всички дефекти на материалите и изработката в обема на доставката на автомобила от завода.

За обхвата на специализираните доработки, надстройки и вграждания действат единствено гаранционните условия на доработчика.
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