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ID.Buzz

Hinnakiri

Mudelikood

Mootor

Käigukasti tüüp

Veoskeem

"Aku mahutavus*
bruto/neto, kWh"

Võimsus, kW / hj

Pikkus, m

Täismass, kg

Hind EUR koos käibemaksuga

EBBR1N

Elektriajam

Automaat
(ühekäiguline)

Tagavedu

82 / 77

150 / 204

4 712

3 000

59 347

* Elektriauto kõrgepingeaku mahutavust väljendatakse bruto- ja netomahutavusena. Brutomahutavus
tähendab kõrgepingeaku kogu füüsilist mahutavust. Et akut iseenesliku tühjenemise vastu kaitsta,
tööaega pikendada ja hädakäivituse jaoks reservi pakkuda, on kasutatav mahutavus tehniliselt piiratud.
Seda kasutatavat mahutavust nimetataksegi netomahutavuseks.

Tähelepanu
· Toodud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata.
· Täpsemat infot saab kõigilt Volkswageni edasimüüjatelt ja partneritelt Eestis.
· Lisavarustuse hinnakiri kehtib ainult koos baasmudeli hinnakirjaga.
· Hinnakiri on avaldatud 14.06.2022. Kõik antud mudeli varasemad hinnakirjad on kehtetud.
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ID.Buzz

Põhivarustus
Välimus

ID.Buzz

4 valuvelge Tilburg, 8J x 19 ees, 9J x 19 taga, mustad, teemantlihvitud viimistlusega

●

AirStop® rehvid 235/55 R 19 105 T ees, 255/50 R 19 107 T taga

●

Veljekapslid valuvelgedele

●

Vargusvastase kaitsega rattapoldid

●

Tööriistakomplekt, tungraud ja rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja rehviparandusvaht

●

Kerevärvi kaitserauad

●

Toonklaasid tagaakendel

●

Märgid D-piilaril

●

Elektriliselt seadistatavad, kokkuklapitavad ja soojendusega peeglid koos reisijapoolse peegli alla suunamise funktsiooniga

●

Fikseeritud küljeaken reisijateruumis, eesmine vasak

●

Fikseeritud küljeaken reisijateruumis, eesmine parem

●

Soojust peegeldav esiklaas

●

Läikivad musta värvi välispeeglid ja kerevärvi uksekäepidemed

●

Tagaaken

●

Liuguks vasakul

●

Liuguks paremal

●

www.volkswagen.ee
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ID.Buzz

Põhivarustus
Välimus

ID.Buzz

Logo projektsiooniga ümbruse valgustus

●

Aknaavaga tagaluuk

●

Interjöör
Käetoed mõlema esiistme siseküljel

●

Plastikust uksepaneel, tekstiilist käetugi

●

Jalaruumi valgustus ees ja taga

●

Käsitsi reguleeritava kõrgusega esiistmed

●

Kangast detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel

●

www.volkswagen.ee
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ID.Buzz

Põhivarustus
Interjöör

ID.Buzz

Pagasiruumi kate

●

Tugevdatud vaipkattega põrand

●

Kaks eraldi istet esimeses istmereas

●

Eraldi kokkuklapitav tagaiste/seljatugi

●

Turvalisus
Pidurite blokeerumisvastane süsteem (ABS)

●

Otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist koos autonoomse hädapidurdussüsteemiga ja jalakäijate ja jalgratturite jälgimise süsteemiga

●

Pööratav sisemine tahavaatepeegel, isetumenev

●

Ketaspidurid ees

●

Eesmised turvapadjad koos kõrvalistuja turvapadja deaktiveerimisega

●

Trummelpidurid taga

●

eCall hädaabikõnesüsteem

●

Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendus

●

Elektrooniline mootoriheli

●

Elektrooniline immobilaiser

●

Esmaabikomplekt, ohukolmnurk ja üks helkurvest

●

Reahoidmisabiline Lane Assist

●

LED-esituled

●

Kombineeritud LED-tagatuled

●

Multifunktsionaalne kaamera

●

www.volkswagen.ee
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ID.Buzz

Põhivarustus
Turvalisus

ID.Buzz

Puutetundlike nuppudega multifunktsionaalne rool

●

Proaktiivne reisijatekaitsesüsteem koos otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assisti ja autonoomse hädapidurdussüsteemiga

●

Külgmised turvapadjad ja turvakardinad juhile ja juhi kõrval istujale, keskmine turvapadi ees

●

Ühetooniline signaal

●

Valgustusega peeglitega päikesevarjud, turvapadja silt päikesevarjul ja B-piilaril

●

Ümberpõikeabi ja keeramisel vastutuleva liikluse korral pidurdamise abi

●

Kolmepunktiturvavööd, tagumistel külgmistel istmetel ECE märgistusega

●

Eelpingutitega, reguleeritava kõrgusega kolmepunktiturvavööd ees

●

Funktsionaalsus
Laadimiskaabel Mode 3, Type 2, 32 A

●

Tavalisest pistikupesast laadimise kaabel (Mode 2, Type 2, 10 A)

●

Air Care kahetsooniline automaatkliimaseade Climatronic täiustatud õhufiltri ja konditsioneeriga

●

Apple CarPlay ja Android Auto toega App-Connect Wirelessiga App-Connect

●

340 A (58 Ah) aku

●

Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate must ääris

●

CCS laadimiskaabel

●

Kesklukustus koos Keyless Start võtmevaba käivitusega, ilma SAFELOCKita

●
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ID.Buzz

Põhivarustus
Funktsionaalsus

ID.Buzz

Püsikiirushoidja ja mobiilsete võrguteenustega koos töötav nutikas kiiruspiirik

●

DC-DC konverter 3,0 kW

●

Digitaalne raadio (DAB+)

●

FM-vastuvõtja antenn

●

Juhi väsimuse tuvastamise süsteem

●

Dünaamiline liiklusmärkide kuvamine

●

Välispeeglid: kumera pinnaga vasakul ja paremal

●

Pagasiruumi LED-valgustus

●

Manuaalne esitulede ulatuse juhtimine

●

Induktiivse laadimise funktsiooniga telefoniliides

●

Mittesuitsetaja pakett (ilma sigaretisüütaja ja eemaldatava tuhatoosita)

●

Tööpinge 12 V

●

Parkimisabiline Park Distance Control - hoiatussignaalid ees ja taga olevate takistuste puhul

●

Aktiveerimiseks valmis: Navigatsioonisüsteem Discover Pro

●

25,4 cm värvilise puuteekraaniga raadio Ready 2 Discover

●

Automaatne tagumine klaasipuhasti

●

Elektriliselt sulguv tagaluuk ilma seest avamise funktsioonita

●

Rehvirõhu kontrollsüsteem

●

V2X

●
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ID.Buzz

Põhivarustus
Funktsionaalsus

ID.Buzz

Ees ja taga kinnitamata turvavöö hoiatussignaal ja -tuli

●

Automaatsed klaasipuhastid

●

Kaks USB-C pesa armatuurlauas ja üks USB-C laadimispesa ees

●

2 võtit

●

5 kõlarit ees

●

Eestikeelne kasutamisjuhend

●

4-aastase või 120 000 kilomeetri garantii

●

Teeninduse asendusauto 4 päeva tasuta

●

www.volkswagen.ee
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ID.Buzz

Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Plekkveljed, 8J x 18 ees, 8.5J x 18 taga, mustad
– Kahevärvilised veljekapslid (mustad/hõbedased)
– Standardsed veljepoldid
– Tööriistakomplekt ja rehviparanduskomplekt: 12-voldine kompressor ja
rehviparandusvaht
– 4 plekkvelge, 8J x 18 ees, 8.5J x 18 taga, mustad
– Rehvid 235/60 R 18 103 T ees, 255/55 R 18 105 T taga

ZR6

○

-306

Valuveljed Venlo, 8J x 19 ees, 9J x 19 taga, hõbedased, mustade plastikust
veljekapslitega
– AirStop® rehvid 235/55 R 19 105 T ees, 255/50 R 19 107 T taga
– Veljekapslid valuvelgedele
– 4 valuvelge Venlo, 8J x 19 ees, 9J x 19 taga, hõbedased, mustade
plastikust veljekapslitega

ZR2

○

50

Rattad ja rehvid

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Valuveljed Solna, 8J x 20 ees, 10J x 20 taga, mustad, teemantlihvitud
viimistlusega
– 4 valuvelge Solna, 8J x 20 ees, 10J x 20 taga, mustad, teemantlihvitud
viimistlusega
– Veljekapslid valuvelgedele
– AirStop® rehvid 235/50 R 20 104 T XL ees, 265/45 R 20 108 T XL taga

ZR5

○

448

Valuveljed Stockton, 8J x 20 ees, 10J x 20 taga, hõbedased, mustade
plastikust veljekapslitega
– Veljekapslid valuvelgedele
– 4 valuvelge Stockton, 8J x 20 ees, 10J x 20 taga, hõbedased, mustade
plastikust veljekapslitega
– AirStop® rehvid 235/50 R 20 104 T XL ees, 265/45 R 20 108 T XL taga

ZR3

○

512

Valuveljed Bromberg, 8.5J x 21 ees, 10J x 21 taga, mustad,
teemantlihvitud viimistlusega
– Veljekapslid valuvelgedele
– 4 valuvelge Solna, 8.5J x 21 ees, 10J x 21 taga, mustad,
teemantlihvitud viimistlusega
– AirStop® rehvid HL 235/45 R 21 104 T XL ees, HL 265/40 R 21 108 T XL
taga

ZR4

○

948

AirStop® lamellrehvid, 235/60 R 18 103 T ees, 255/55 R 18 105 T taga

81V

○

164

Rattad ja rehvid

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Sisekujunduspakett Style koos Electric White värvitoonis rooliga
– Seaqual® kangast detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel
– 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus
– Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate Electric White värvitoonis ääris
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Plastikust uksepaneel, kunstnahast käetugi
– Tugevdatud vaipkattega põrand
– Käetoed mõlema esiistme mõlemal küljel

ZS3

○

1 283

Preemium sisekujunduspakett Style koos Electric White värvitoonis rooliga
– ArtVelours ECO mikrofliisist detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel
– 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus
– Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate Electric White värvitoonis ääris
–S
 oojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
–P
 lastikust uksepaneel, kunstnahast käetugi
– Tugevdatud vaipkattega põrand
–K
 äetoed mõlema esiistme mõlemal küljel

ZS4

○

1 493

Interjöör

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Sisekujunduspakett Style Plus koos Electric White värvitoonis rooliga
– Seaqual® kangast detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel
– 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus
– Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate Electric White värvitoonis ääris
– Komfortistmed esimese rea külgmistel istekohtadel
– Mäludega elektriliselt reguleeritavad esiistmed, Smart Comfort sisenemisabiga juhiiste
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Plastikust uksepaneel, kunstnahast käetugi
– Tugevdatud vaipkattega põrand
– Istmesoojendused mõlemal esiistmel, vasak ja parem eraldi juhitavad
– Käetoed mõlema esiistme mõlemal küljel
– Pneumaatiliselt reguleeritav nimmetugi mõlemal istmel

ZS1

○

3 435

Preemium sisekujunduspakett Style Plus koos Electric White värvitoonis rooliga
– ArtVelours ECO mikrofliisist detailid esiistmetel ja tagumistel külgmistel istmetel
– 30 värvist koosneva valikuga miljöövalgustus
– Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate Electric White värvitoonis ääris
– Komfortistmed esimese rea külgmistel istekohtadel
– Mäludega elektriliselt reguleeritavad esiistmed, Smart Comfort sisenemisabiga juhiiste
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Plastikust uksepaneel, kunstnahast käetugi
– Tugevdatud vaipkattega põrand
– Istmesoojendused mõlemal esiistmel, vasak ja parem eraldi juhitavad
– Käetoed mõlema esiistme mõlemal küljel
– Pneumaatiliselt reguleeritav nimmetugi mõlemal istmel

ZS2

○

3 644

Interjöör

www.volkswagen.ee

12

ID.Buzz

Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate must ääris, mustad detailid roolil
– Teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraani ja valitsate must ääris

PSA

○

0

Tekstiilist põrandamatid kabiinis

0TC

○

107

Kujunduspakett
– Valgustusega iluvõre esitulede vahel
– Play ja Pause disainiga roostevabast terasest pedaalid
– Täiustatud kaugtulede automaatlülitus Dynamic Light Assist maatriks-LED-esituledele
– IQ.LIGHT - automaatsed maatriks-LED- esituled koos udutulede ja saabumisvalgustusega
– Dünaamiline tulede ulatuse juhtimine koos dünaamiliste kurvituledega
– LED-tagatuled dünaamiliste suunatuledega

PD1

○

1 711

Valgustusega iluvõre esitulede vahel ja valgustatud ukselingisüvendid

UD2

○

86

Soojust peegeldav klaas (roheline)

QL3

○

0

Interjöör

Välimus

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Teabe- ja meelelahutuspakett
– Hääljuhtimine
– Navigatsioonisüsteem Discover Pro
– 9 kõlarit (5 ees ja 4 taga)
– Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimise funktsiooniga

ZM1

○

1 384

Teabe- ja meelelahutuspakett Plus
– Hääljuhtimine
– Navigatsioonisüsteem Discover Pro
– 30,48 cm värvilise puuteekraaniga raadio Ready 2 Discover
– 9 kõlarit (5 ees ja 4 taga)
– Mobiiltelefoniliides Comfort koos induktsioonlaadimise funktsiooniga

ZM2

○

1 508

ZC1

○

1 225

Heli-, navi- ja multimeediasüsteemid

Mugavus
Comfort pakett
– ID. BuzzBox, eemaldatav keskkonsool arvukate panipaikade ja kinnituskohtadega auto põrandas esiistmete vahel
– Kaks USB-C pesa armatuurlauas, üks USB-C laadimispesa ees ja USB-C laadimispesad taga
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Istmesoojendused mõlemal esiistmel, vasak ja parem eraldi juhitavad
– Soojust peegeldav esiklaas, soojendusega
– Automaatselt isetumenev pööratav sisemine tahavaatepeegel
– Automaatsed klaasipuhastid, vihmaanduriga
– Soojendusega pesurid ees

www.volkswagen.ee

14

ID.Buzz

Lisavarustus
Mugavus
Mugavuspakett Plus
– ID. BuzzBox, eemaldatav keskkonsool arvukate panipaikade ja kinnituskohtadega auto põrandas esiistmete vahel
– Kaks USB-C pesa armatuurlauas, üks USB-C laadimispesa ees ja USB-C laadimispesad taga
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Istmesoojendused mõlemal esiistmel, vasak ja parem eraldi juhitavad
– Soojust peegeldav esiklaas, soojendusega
– Automaatselt isetumenev pööratav sisemine tahavaatepeegel
– Multi-flex alus
– Pagasivõrk
– Automaatsed klaasipuhastid, vihmaanduriga
– Soojendusega pesurid ees

Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

ZC2

○

1 875

ZA2

○

1 381

Turvalisus
Abisüsteemide pakett koos Keyless Advanced süsteemiga, sh SAFELOCK
– Tagurduskaamera
– valgustusega ukselingisüvendid
– Kesklukustus koos võtmeta avamis- ja käivitussüsteemiga Keyless Advanced, koos SAFELOCK-iga
– Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega
– Parkimisabiline Park Assist Plus koos Park Distance Control süsteemiga
– Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Turvalisus
Abisüsteemide pakett Plus koos Keyless Advanced süsteemiga, sh SAFELOCK
– Parkimisabilise Park Assist Plus mälufunktsioon
– 360-kraadine kaamera Area View koos tagurduskaamerasüsteemiga
– valgustusega ukselingisüvendid
– Soojenduse ja puutenuppudega multifunktsionaalne kunstnahaga kaetud rool
– Kesklukustus koos võtmeta avamis- ja käivitussüsteemiga Keyless Advanced, koos SAFELOCK-iga
– Poolautomaatne juhiabisüsteem Travel Assist, sõiduraja hoidmise abisüsteem Lane Assist ja hädaabisüsteem Emergency Assist
– Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega
– Ümberreastumisabi Side Assist
– Parkimisabiline Park Assist Plus koos Park Distance Control süsteemiga
– Pikivaheregulaatoriga püsikiirushoidik ACC Stop & Go koos kiiruspiirikuga

Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

ZA4

○

2 363

www.volkswagen.ee
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Lisavarustus
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Open & Close pakett Plus koos Keyless Advanced süsteemiga, sh SAFELOCK
– valgustusega ukselingisüvendid
– Kesklukustus koos võtmeta avamis- ja käivitussüsteemiga Keyless Advanced, koos SAFELOCK-iga
– Elektriliselt avanev ja sulguv tagaluuk koos Easy Open ja Easy Close funktsiooniga
– Elektriline liuguks vasakul
– Elektriline liuguks paremal
– Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega
– Ümbruse valgustus taga

ZE4

○

1 884

Open & Close pakett koos Keyless Advanced süsteemiga, sh SAFELOCK
– v algustusega ukselingisüvendid
– Kesklukustus koos võtmeta avamis- ja käivitussüsteemiga Keyless Advanced, koos SAFELOCK-iga
– Elektriliselt avanev ja sulguv tagaluuk koos Easy Open ja Easy Close funktsiooniga
– Vargusvastane alarmsüsteem siseruumianduri, varusignaali ja pukseerimiskaitsega
– Ümbruse valgustus taga

ZE2

○

859

12 V tööpinge ja 230 V pistikupesa juhiistme juures

9Z3

○

395

Elektriliselt vabastatav sissepööratav haakekonks

1M6

○

948

4 võtit

8QM

○

75

Funktsionaalsus

www.volkswagen.ee
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Kerevärvide pakkumine
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

B4B4

○

281

Bay Leaf Green Metallic

C4C4

○

999

Energetic Orange Metallic

4M4M

○

999

Mono Silver Metallic

K9K9

○

0

Kerevärv
Candy White

Metallik- või pärlmutterkerevärv

www.volkswagen.ee
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ID.Buzz

Kerevärvide pakkumine
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Pomelo Yellow Metallic

C1C1

○

999

Starlight Blue Metallic

3S3S

○

999

Deep Black Pearlescent

2T2T

○

999

Metallik- või pärlmutterkerevärv

www.volkswagen.ee
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Kerevärvide pakkumine
Kood

ID.Buzz

Hind €
koos km-ga

Candy White/Starlight Blue Metallic

9530

○

1 742

Candy White/Bay Leaf Green Metallic

9675

○

1 742

Candy White/Energetic Orange Metallic

9218

○

1 742

Candy White/Pomelo Yellow Metallic

9192

○

1 742

Kahetooniline maalimine

www.volkswagen.ee
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Tehnilised andmed

Mõõtmed
B1/B2

pagasiruumi laius, maksimaalne laius tiivakaarte vahel

(mm)

1,217/1,204

H1

kliirens

(mm)

158

H2

laadimisläve kõrgus

(mm)

632

H3

sõiduki kõrgus (sõltub rehvide suurusest ja lubatud hälbest)

(mm)

1,927 – 1,951

H4

pagasiruumi kõrgus (5-istmelisena)

(mm)

1,180

L1

pagasiruumi pikkus, kui teise istmerea istmed on alla klapitud

(mm)

2.232

L2

pagasiruumi põranda pikkus teise istmereani (nihutatavad)

(mm)

1,300 – 1,450

L4/L5

ülend/ülend koos haakekonksuga

(mm)

903/1,028

W1/
W2

ülendi nurk ees/taga (täielikult koormatud)

(°)

16.4/14.8

W3

teekumeruse ületusnurk

(°)

12

sõiduki pikkus koos haakekonksuga (eemaldatav)

(mm)

4.837

pagasiruumi pikkus teise istmerea istmete taga

(m2)

1,69

külgmised liuguksed, laius (kaubaruumi pind) x kõrgus

(mm)

757 x 1,162

tagaluuk, laius x kõrgus

(mm)

1,275 x 1,096

pöörderaadius

(m)

11,09

Kõik nimetatud mõõtmed kehtivad seeriatootmise sõidukite kohta. Tulenevalt tootmise lubatud hälvetest/rehvisuurustest/šassii tüübist võivad reaalsed mõõtmed siintoodutest veidi erineda. Eesmise ja tagumise
ülendi nurka, aga ka teekumeruse ületusnurka puudutav informatsioon kehtib, kui sõiduki koormatus vastab sõiduki täismassile. Sõiduki joonised ei vasta reaalsetele proportsioonidele.
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