
Volkswagen ID. Buzz Cargo

Cennik obowiązuje od 25.05.2022.

Rok modelowy 2023
Rok produkcji 2022
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długość 
nadwozia [mm]

pojemność 
akumulatora HV 

netto/ brutto 
[kWh]

silnik moc  
[kW/KM]

skrzynia biegów liczba 
miejsc

cena PLN  
bez VAT

cena PLN  
z VAT

ID.Buzz Cargo

4712 77/ 82 elektryczny 150/204 automatyczna,  
1 biegowa 3 199 900 245 877

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, kamizelkę, 
transport do stacji dealerskiej i ubezpieczenie, przygotowanie pojazdu do wydania.
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Modele  
bazowe

Wyposażenie standardowe ID. Buzz Cargo

Nadwozie

Volkswagen Safe+ - 36 miesiecy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km, trzeci rok 
z maksymalnym całkowitym przebiegiem 90 000 km

Std.

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej Std.

Klapa tylna z oknem Std.

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Std.

Obudowy lusterek w kolorze czarnym, klamki lakierowane w kolorze nadwozia Std.

Szyba przednia termoizolacyjna Std.

Szyba tylna Std.

Szyby termoizolacyjne (zielone) Std.

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia Std.

Podwozie / Koła

4 obręcze stalowe, 8J x 18 z przodu, 8.5J x 18 z tyłu, czarne Std.

Amortyzacja z przodu Std.

Dopuszczalna masa całkowita: 3 000 kg Std.

Kołpaki kół pełne w kolorze srebrnym Std.

Narzędzia i zestaw naprawczy Std.

Opony 235/60 R18 103T z przodu, 255/55 R18 105T z tyłu Std.

Opony GOODYEAR Std.

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego Std.

Pojazd z kierownicą po lewej stronie Std.

Zawieszenie tylne - wersja podstawowa (wariant 2) Std.

Bezpieczeństwo

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z napinaczem i regulacją wysokości Std.

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania Std.
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Wyposażenie  
standardowe
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Apteczka ,trójkąt oraz kamizelka odblaskowa jako wyposazenie fabryczne Std.

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera Std.

eCall - system powiadamiania ratunkowego Std.

Elektroniczny dźwięk silnika, Std.

Hamulce bębnowe z tyłu Std.

Hamulce tarczowe z przodu Std.

Immobiliser Std.

Kamera multifunkcyjna (radar) przeznaczona do systemów asystujących Std.

Kierownica multifunkcyjna Std.

Lampy tylne LED Std.

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, podświetlane, naklejka Airbag na osłonie oraz na słupku B Std.

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera Std.

Reflektory LED Std.

Sygnał dźwiękowy jednotonowy Std.

System awaryjnego hamowania Front Assist , wykrywanie pieszych i rowerzystów Std.

Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości (servotronic) Std.

Wyposażenie wewnętrzne

Fotel kierowcy i podwójne siedzenie pasażera obok kierowcy Std.

Fotel kierowcy z regulacją wysokości Std.

Panele drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa Std.

Podłoga w przestrzeni ładunkowej wyłożon a sklejką (gumowa wykładzina podłogowa na okleinie 
brzozowej)

Std.

Tapicerka siedzeń z tkaniny Std.

Wytrzymała wykładzina podłogi w kabinie kierowcy Std.

Wyłożenie bocznych paneli - standardowe wyposażenie Std.

Ściana działowa bez okna Std.

Wyposażenie funkcjonalne

2 głośniki pełnozakresowe Std.

2 kluczyki z funkcją zdalnego sterowania Std.

Akumulator 340 A (58 Ah) Std.

Antena typu Diversity do odbioru FM Std.

App-connect przewodowy wraz z bezprzewodowym - widok ekranu smartfona na ekranie 
nawigacji - Apple i Android

Std.

Brak układu wydechowego/ systemu oczyszc zania spalin Std.

Centralny zamek z systemem Keyless Start bez funkcji SAFE Std.

Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku Std.

Dwa gniazdka USB typu C w desce rozdzielczej, 2 gniazdka USB typu C z przodu Std.

Gniazdo CCS do szybkiego ładowania - umożliwia ładowanie prądem stałym (DC) przemiennym 
(AC)

Std.

Instalacja telefoniczna Bluetooth Std.

Kabel do ładowania z gniazda 230V (gniazdo domowe) Std.

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, jednostrefowa, zdalnie sterowana, Std.
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Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Dostawcze, Volkswagen, SEAT i Škoda. 
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwdostawcze.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.

Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego 
oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. 
Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w  prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od 
specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie 
ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień publikacji materiału.
Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi netto (nie obejmują podatku VAT (23 %)).
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą nieznacznie różnić 
się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z  materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku 
i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska 
sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodówVolkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: 
www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w  Unii Europejskiej muszą być badane i  homologowane zgodnie z  procedurą WLTP określoną 
w  rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i  bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa/energii i  emisji CO2 
w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO2 i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii wynosi od 20,5 kWh/100 km do 22,2 kWh/100 km (na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego), emisja 
CO2 0 g/km. Zużycie energii zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź 
na stronie https://www.vwdostawcze.pl/

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii, zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje przentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Kontrolka informujaca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera Std.

Lusterka zewnętrzne - wkład typu convex po stronie kierowcy oraz pasażera Std.

Napięcie 12V Std.

Ogranicznik prędkości w połączeniu z usługami online Std.

Oświetlenie LED przestrzeni ładunkowej Std.

Pakiet dla palących (zapalniczka oraz popielniczka) Std.

Przetwornica DC-DC 3,0 kW Std.

Przewód do ładowania z publicznych stacj i ładowania AC typu Wall Box. Po obu koń cach są złącza 
TYP 2 (32 A)

Std.

Przygotowanie do późniejszej aktywacji: Nawigacja „Discover Pro” Std.

Radio „Ready 2 Discover” z kolorowym ekranem dotykowym 25,4 cm (10 cali) Std.

Ramka wyświetlacza i centralne elementy w kolorze czarnym Std.

Regulacja manualna zasięgu reflektorów (statyczna) Std.

System V2X Std.

Wskaźnik ciśnienia w oponach Std.

Wycieraczka tylnej szyby z regulacją   prędkości Std.

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości Std.

Zamykanie klapy bagażnika bez możliwosci odblokowania od wewnatrz Std.

Std. – wyposażenie standardowe

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian.

http://www.vwdostawcze.pl
https://www.vwdostawcze.pl/

