
Tehnični podatki
Velja za modelsko leto 2023

Novi ID. Buzz

https://www.volkswagen.si/id-buzz


Vrsta motorja sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM)

Največja moč v kW (KM) 150 (204)

Največji navor v Nm 310

Vrsta goriva elektrika

Vrsta menjalnika 1-stopenjski avtomatski

Vrsta pogona pogon zadaj

Emisijski razred AX

Tip baterije litij-ionska

Kapaciteta baterije (neto) v kWh 77,0

Položaj polnilnega priključka sovoznikova stran zadaj

Trajanje polnjenja z izmeničnim tokom (AC) z 11 kW 

0–100 % SoC, h1)

7:30

Trajanje polnjenja z enosmernim tokom (DC) s 170 kW 

5–80 % SoC, h2)

0:30

Doseg, WLPT v km3) 425–394

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe. Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

ID. Buzz Cargo

Motor Menjalnik Moč
maks. 
v kW (KM)

Poraba električne energije4)

kombinirana, kWh/100 km,

po WLTP

Emisija CO2
4)

kombinirana, v g/km

Pospešek
0–100 km/h (s)

Največja hitrost
v km/h

ID. Buzz Cargo

Električni (PSM) 1-stopenjski avtomatski 150 (204) 20,4–22,2 0 10,2 145

–  Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti  –  Novi ID. Buzz Cargo–  Motor/baterija  –  Novi ID. Buzz Cargo Novi ID. Buzz Cargo  –  Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti  –Novi ID. Buzz Cargo  –  Motor/baterija  –

Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti.Motor/baterija.



Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

ID. Buzz Cargo

Motor Vrsta pogona Menjalnik Moč 
maks. 
v kW (KM)

Dov. skupna 
masa
v kg

Masa praznega 
vozila, osnovno 
vozilo5)

v kg

Nosilnost
maks.– min.5)

v kg

Dov. osna 
obremenitev
spredaj/zadaj
v kg

Dov. masa 
prikolice
z zavorami, 
pri vzponu 
do 12 % /
brez zavor
v kg

Oporna 
obremenitev 
vlečne kljuke 
v kg

Strešna 
obremenitev 
v kg

Dov. skupna 
vlečena 
masa, pri 
vzponu do 
12 % 
v kg

ID. Buzz Cargo

Električni (PSM) pogon zadaj 1-stopenjski avtomatski 150 (204) 3.000 2.353 647–516 1.390/1.690 1.000/750 50 100 4.000

Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov. Podatki v stopinjah za kot previsa spredaj in zadaj ter za prevozni previsni kot veljajo za polno obremenjeno vozilo, pri čemer je upoštevana 
dovoljena skupna masa vozila. Ilustracije vozil niso v merilu.

ID. Buzz Cargo

D4/D5 8202989

4712

V4

K2

V3

V1
V2

K1K3
D1

19
85

22
12Š1 Š2

Mera ID. Buzz Cargo

Š1/Š2 Največja širina tovornega prostora/širina med kolesnima ohišjema (mm) 1.732/1.230

V1 Odmik od tal (mm) 159

V2 Višina spodnjega roba tovornega prostora (mm) 623

V3 Višina vozila (odvisno od velikosti pnevmatik in tolerance) (mm) 1.932–1.953

V4 Višina tovornega prostora (mm) 1.257

D1 Dolžina dna tovornega prostora:

– z dvižnimi vrati (mm)

– s krilnimi vrati (mm)

2.208

2.232

D4/D5 Previs/previs z vlečno kljuko (mm) 903/1.028

K1/K2 Kot previsa, spredaj/zadaj (pri polni obremenitvi) (°) 16,7/17,9

K3 Prevozni previsni kot (°) 12,0

Dolžina vozila z vlečno kljuko (snemljivo) (mm) 4.837

Površina tovornega prostora (m2) 3,2

Prostornina tovornega prostora, 1. sedežna vrsta s predelno steno (m3) 3,9

Stranska drsna vrata, širina (površina tovornega prostora) x višina (mm) 756 x 1.092

Zadnja dvižna vrata, širina x višina  (mm) 1.311 x 1.122

Obračalni krog (m) 11,09

–  Mere  –  Novi ID. Buzz Cargo–  Mase  –  Novi ID. Buzz Cargo Novi ID. Buzz Cargo  –  Mere  –Novi ID. Buzz Cargo  –  Mase  –

Mere.Mase.



ID. Buzz Cargo

PR-koda Proizvajalec/
tip pnevmatik

Dimenzija pnevmatik Razred pnevmatik Razred učinkovitosti
goriva
SP/ZP

Razred oprijema na 
mokri podlagi
SP/ZP

Zunanji kotalni hrup Oprijem na 
snegu

Oprijem na 
leduSP ZP SP ZP

Letne pnevmatike

81I

Goodyear/

Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 A/A A/A ABC

69 dB

ABC

69 dB

– –

J75

Continental/

EcoContact 6 Q 235/55 R19 105 T XL 255/50 R19 107 T XL C1 A/A B/A ABC

72 dB

ABC

73 dB

– –

81K

Continental/

EcoContact 6 Q 235/50 R20 104 T XL 265/45 R20 108 T XL C1 A/A B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

– –

SP = sprednja prema     ZP = zadnja prema
Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

ID. Buzz Cargo

PR-koda Proizvajalec/
tip pnevmatik

Dimenzija pnevmatik Razred pnevmatik Razred učinkovitosti
goriva
SP/ZP

Razred oprijema na 
mokri podlagi
SP/ZP

Zunanji kotalni hrup Oprijem na 
snegu

Oprijem na 
leduSP ZP SP ZP

Celoletne pnevmatike

81V

Goodyear/

Vector 4Seasons Gen-3 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 B/B B/B ABC

71 dB

ABC

71 dB

–

Zimske pnevmatike

2WQ

Continental/

WinterContact TS 850 P 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 C/B B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

–

2WQ

Goodyear/

Ultralgrip Performance + 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 B/B B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

–

2WZ

Goodyear/

Ultralgrip Performance + 235/50 R20 104 T XL 265/45 R20 108 T XL C1 B/B B/B ABC

72 dB

ABC

72 dB

–

 Energijska učinkovitost goriva/kotalni upor – Prava pnevmatika vam pomaga varčevati z gorivom.

 Oprijem na mokri podlagi – Krajša zavorna pot izboljša vašo varnost.

ABC

XY dB

 Zunanji kotalni hrup – Tišja pnevmatika izboljša vaše udobje pri vožnji in z manjšo emisijo hrupa manj obremenjuje okolje.

 Oprijem na snegu – Samo pnevmatike, ki imajo na oznaki ali boku ta znak, so dovoljene zimske pnevmatike.

 Oprijem na ledu – To je dodaten podatek za sposobnost oprijema na zaledenelih cestiščih in je naveden samo, če ima pnevmatika to lastnost.

SP = sprednja prema     ZP = zadnja prema
Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

–  Oznake pnevmatik  –  Novi ID. Buzz Cargo–  Oznake pnevmatik  –  Novi ID. Buzz Cargo Novi ID. Buzz Cargo  –  Oznake pnevmatik  –Novi ID. Buzz Cargo  –  Oznake pnevmatik  –

Oznake pnevmatik.Oznake pnevmatik.



1) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

2) Trajanje polnjenja s priključkom za hitro polnjenje z enosmernim tokom od 5-% do 80-% napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

3) Vrednosti, izmerjene v skladu z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Razpon dosega različnih opremskih izvedb posameznega modela izhaja iz 

meritev na preizkusnih valjih. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije.

4) Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim 

preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO2. Od 1. septembra 2018 velja, da bo postopek WLTP postopoma povsem 

nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih 

po postopku NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. Podrobnejše informacije o razlikah med WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani https://www.vw-gospodarska.si/wltp.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna 

navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj 

primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih 

pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti vozila.

5) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago in vse tekočine, izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Oprema oz. nivo opreme lahko vpliva na maso praznega 

vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo 

za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani vwn.de/myVolkswagen ali prek aplikacije Volkswagen We Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google 

Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov 

za storitve Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Za uporabo storitev Streaming & Internet, posameznih aplikacij In-Car in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega 

mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o pogojih, cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na  

vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretočno predvajanje medijev mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne 

storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkov prek interneta 

lahko – odvisno od tarife mobilnega telefonskega omrežja in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih).

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora imeti uporabnik obstoječo ali posebej 

sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem.

Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje in je odvisna tako od vozila kot tudi od opreme. Storitve so na voljo 

za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju 

znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Sočasna uporaba We Connect in We Connect Fleet ni mogoča.

–  Storitve We Connect  –  Novi ID. Buzz Cargo–  Opombe  –  Novi ID. Buzz Cargo Novi ID. Buzz Cargo  –  Storitve We Connect  –Novi ID. Buzz Cargo  –  Opombe  –

Storitve We Connect.Opombe.

https://www.vw-gospodarska.si/wltp
http://vw.cubictelecom.com
http://connect.volkswagen-we.com


ID. Buzz

Tehnični podatki
Velja za modelsko leto 2023

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

Vrsta motorja sinhronski motor s permanentnimi magneti (PSM)

Največja moč v kW (KM) 150 (204)

Največji navor v Nm 310

Vrsta goriva elektrika

Vrsta menjalnika 1-stopenjski avtomatski

Vrsta pogona pogon zadaj

Emisijski razred AX

Tip baterije litij-ionska

Kapaciteta baterije (neto) v kWh 77,0

Položaj polnilnega priključka sovoznikova stran zadaj

Trajanje polnjenja z izmeničnim tokom (AC) z 11 kW 

0–100 % SoC, h1)

7:30

Trajanje polnjenja z enosmernim tokom (DC) s 170 kW 

5–80 % SoC, h2)

0:30

Doseg, WLPT v km3) 423–402

–  Motor/baterija  –  Novi ID. Buzz Novi ID. Buzz   –  Motor/baterija  –

Motor/baterija.

https://www.volkswagen.si/id-buzz


Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

ID. Buzz

Motor Menjalnik Moč
maks. 
v kW (KM)

Poraba električne energije4)

kombinirana, kWh/100 km

Emisija CO2
4)

kombinirana, v g/km

Pospešek
0–100 km/h (s)

Največja hitrost
v km/h

po NEVC po WLTP

ID. Buzz

Električni (PSM) 1-stopenjski avtomatski 150 (204) 18,9 20,5–21,7 0 10,2 145

Razlage opomb, označenih s številkami, najdete na strani z naslovom Opombe.

ID. Buzz

Motor Vrsta pogona Menjalnik Moč 
maks. 
v kW (KM)

Dov. skupna 
masa
v kg

Masa praznega 
vozila, osnovno 
vozilo5)

v kg

Nosilnost
maks.– min.5)

v kg

Dov. osna 
obremenitev
spredaj/zadaj
v kg

Dov. masa 
prikolice
z zavorami, 
pri vzponu 
do 12 % /
brez zavor
v kg

Oporna 
obremenitev 
vlečne kljuke 
v kg

Strešna 
obremenitev 
v kg

Dov. skupna 
vlečena
masa, pri 
vzponu do 
12 %
v kg

ID. Buzz

Električni (PSM) pogon zadaj 1-stopenjski avtomatski 150 (204) 3.000 2.471 529–443 1.475/1.620 1.000/750 50 100 4.000

–  Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti  –  Novi ID. Buzz –  Mase  –  Novi ID. BuzzNovi ID. Buzz  –  Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti  – Novi ID. Buzz  –  Mase  –

Poraba električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti. Mase.



Vse mere se navezujejo na serijska vozila. Zaradi toleranc pri izdelavi, velikosti pnevmatik ali vrste podvozja lahko dejanske mere minimalno odstopajo od navedenih podatkov. Podatki v stopinjah za kot previsa spredaj in zadaj ter za prevozni previsni kot veljajo za polno obremenjeno vozilo, pri čemer je upoštevana 
dovoljena skupna masa vozila. Ilustracije vozil niso v merilu.

ID. Buzz

D4/D5 8202989

V4

K2

V3

V1
V2

K1K3

4712

D2

D1

19
85

22
12Š1 Š2

Mera ID. Buzz

Š1/Š2 Največja širina prtljažnika/širina med kolesnima ohišjema (mm) 1.217/1.204

V1 Odmik od tal (mm) 158

V2 Višina spodnjega roba prtljažnika (mm) 632

V3 Višina vozila (odvisno od velikosti pnevmatik in tolerance) (mm) 1.927–1.951

V4 Višina tovornega prostora (5-sedežnik) (mm) 1.180

D1 Dolžina prtljažnega prostora, s podrto 2. sedežno vrsto (mm) 2.232

D2 Dolžina dna prtljažnega prostora, do 2. sedežne vrste (pomična) (mm) 1.300–1.450

D4/D5 Previs/previs z vlečno kljuko (mm) 903/1.028

K1/K2 Kot previsa, spredaj/zadaj (pri polni obremenitvi) (°) 16,4/14,8

K3 Prevozni previsni kot (°) 12

Dolžina vozila z vlečno kljuko (snemljivo) (mm) 4.837

Površina prtljažnega prostora, za 2. sedežno vrsto (m2) 1,69

Stranska drsna vrata, širina (površina tovornega prostora) x višina (mm) 757 x 1.162

Zadnja dvižna vrata, širina x višina  (mm) 1.275 x 1.096

Obračalni krog (m) 11,09

SP = sprednja prema     ZP = zadnja prema
Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

ID. Buzz

PR-koda Proizvajalec/
tip pnevmatik

Dimenzija pnevmatik Razred pnevmatik Razred učinkovitosti
goriva
SP/ZP

Razred oprijema na 
mokri podlagi
SP/ZP

Zunanji kotalni hrup Oprijem na 
snegu

Oprijem na 
leduSP ZP SP ZP

Letne pnevmatike

81I

Goodyear/

Eagle F1 Asymmetric 5 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 A/A A/A ABC

69 dB

ABC

69 dB

– –

J75

Continental/

EcoContact 6 Q 235/55 R19 105 T XL 255/50 R19 107 T XL C1 A/A B/A ABC

72 dB

ABC

73 dB

– –

81K

Continental/

EcoContact 6 Q 235/50 R20 104 T XL 265/45 R20 108 T XL C1 A/A B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

– –

81L

Hankook

Ventus S1 evo3 ev 235/45 R21 104 T XL 265/40 R21 108 T XL C1 A/A A/A ABC

68 dB

ABC

67 dB

– –

–  Mere  –  Novi ID. Buzz –  Oznake pnevmatik  –  Novi ID. BuzzNovi ID. Buzz  –  Mere  – Novi ID. Buzz  –  Oznake pnevmatik  –

Mere. Oznake pnevmatik.



SP = sprednja prema     ZP = zadnja prema
Naročilo točno določene znamke pnevmatik iz logističnih in proizvodno-tehničnih razlogov ni mogoče.

ID. Buzz

PR-koda Proizvajalec/
tip pnevmatik

Dimenzija pnevmatik Razred pnevmatik Razred učinkovitosti
goriva
SP/ZP

Razred oprijema na 
mokri podlagi
SP/ZP

Zunanji kotalni hrup Oprijem na 
snegu

Oprijem na 
leduSP ZP SP ZP

Celoletne pnevmatike

81V

Goodyear/

Vector 4Seasons Gen-3 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 B/B B/B ABC

71 dB

ABC

71 dB

–

Zimske pnevmatike

2WQ

Continental/

WinterContact TS 850 P 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 C/B B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

–

2WQ

Goodyear/

Ultralgrip Performance + 235/60 R18 103 T 255/55 R18 105 T C1 B/B B/B ABC

72 dB

ABC

73 dB

–

2WZ

Goodyear/

Ultralgrip Performance + 235/50 R20 104 T XL 265/45 R20 108 T XL C1 B/B B/B ABC

72 dB

ABC

72 dB

–

 Energijska učinkovitost goriva/kotalni upor – Prava pnevmatika vam pomaga varčevati z gorivom.

 Oprijem na mokri podlagi – Krajša zavorna pot izboljša vašo varnost.

ABC

XY dB

 Zunanji kotalni hrup – Tišja pnevmatika izboljša vaše udobje pri vožnji in z manjšo emisijo hrupa manj obremenjuje okolje.

 Oprijem na snegu – Samo pnevmatike, ki imajo na oznaki ali boku ta znak, so dovoljene zimske pnevmatike.

 Oprijem na ledu – To je dodaten podatek za sposobnost oprijema na zaledenelih cestiščih in je naveden samo, če ima pnevmatika to lastnost.

1) Trajanje polnjenja na stenski polnilni postaji z izmeničnim tokom (11 kW) od 0-% do 100-% napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

2) Trajanje polnjenja s priključkom za hitro polnjenje z enosmernim tokom od 5-% do 80-% napolnjenosti baterije (SoC = State of Charge).

3) Vrednosti, izmerjene v skladu z Globalno usklajenim preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). Razpon dosega različnih opremskih izvedb posameznega modela izhaja iz 

meritev na preizkusnih valjih. Dejanski doseg v praksi odstopa zaradi načina vožnje, hitrosti, uporabe komfortnih/dodatnih porabnikov, zunanje temperature, števila sopotnikov/obteženosti in topografije.

4) Navedene vrednosti porabe in emisij so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Od 1. septembra 2017 homologacijski postopek za določena nova vozila že poteka skladno z Globalno usklajenim 

preizkusnim postopkom za lahka vozila (angl. World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), ki omogoča realnejši prikaz porabe goriva in emisij CO2. Od 1. septembra 2018 velja, da bo postopek WLTP postopoma povsem 

nadomestil preizkusni postopek, imenovan Novi evropski vozni cikel (NEVC). Zaradi realnejših preizkusnih pogojev so vrednosti porabe goriva in emisij CO2, izmerjene po postopku WLTP, v mnogih primerih višje od vrednosti, izmerjenih 

po postopku NEVC. Zato od 1. septembra 2018 lahko pri obdavčitvi vozil pride do ustreznih sprememb. Podrobnejše informacije o razlikah med WLTP in NEVC lahko najdete na spletni strani https://www.vw-gospodarska.si/wltp.

Trenutno je še obvezno navajanje vrednosti, izmerjenih po postopku NEVC. Pri novih vozilih, ki so homologirana po postopku WLTP, se vrednosti NEVC izpeljejo iz vrednosti, pridobljenih med preizkusnim postopkom WLTP. Dodatna 

navedba vrednosti iz postopka WLTP je do obvezne uporabe prostovoljna. Če so vrednosti NEVC navedene v razponu, se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjene zgolj 

primerjavi med različnimi tipi vozil. Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, pnevmatike drugih velikosti itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih 

pogojev, prometnih razmer in individualnega načina vožnje vplivata na porabo goriva, porabo električne energije, emisije CO2 in vozne zmogljivosti vozila.

5) Navedena masa praznega vozila vključuje 68 kg za voznika, 7 kg za prtljago in vse tekočine, izmerjena pa je v skladu s trenutno veljavno različico uredbe (EU) št. 1230/2012. Oprema oz. nivo opreme lahko vpliva na maso praznega 

vozila. Dejansko nosilnost vozila, ki predstavlja razliko med dovoljeno skupno maso vozila in maso praznega vozila, je zato mogoče določiti samo s tehtanjem posameznega vozila.

–  Oznake pnevmatik  –  Novi ID. Buzz –  Opombe  –  Novi ID. BuzzNovi ID. Buzz  –  Oznake pnevmatik  – Novi ID. Buzz  –  Opombe  –

Oznake pnevmatik. Opombe.

https://www.vw-gospodarska.si/wltp


Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo 

za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani vwn.de/myVolkswagen ali prek aplikacije Volkswagen We Connect (na voljo v spletnih trgovinah App Store in Google 

Play Store) registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov 

za storitve Streaming & Internet in posamezne aplikacije In-Car. Za uporabo storitev Streaming & Internet, posameznih aplikacij In-Car in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti plačljive podatkovne pakete prek zunanjega 

mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o pogojih, cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na 

vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretočno predvajanje medijev mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne 

storitve na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkov prek interneta 

lahko – odvisno od tarife mobilnega telefonskega omrežja in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih).

Za uporabo brezplačne aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora imeti uporabnik obstoječo ali posebej 

sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem.

Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje in je odvisna tako od vozila kot tudi od opreme. Storitve so na voljo 

za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na connect.volkswagen-we.com ali pri izbranem partnerju 

znamke Volkswagen. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Sočasna uporaba We Connect in We Connect Fleet ni mogoča.

–  Storitve We Connect  –  Novi ID. Buzz Novi ID. Buzz  –  Storitve We Connect  –

Storitve We Connect.

http://vw.cubictelecom.com
http://connect.volkswagen-we.com

