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De nieuwe ID. Buzz Cargo

Een eerbetoon aan een icoon

Vanaf € 46.200 excl. btw

Hier is de eerste van een nieuwe generatie Volkswagen 

Bedrijfswagens. Maak kennis met de volledig elektrische ID. Buzz 

Cargo. De bestelbus opnieuw uitgevonden. Ontdek het vernieuwde 

design dat toch onmiskenbaar hint naar z’n legendarische 

voorgangers. Wat verwacht je van een bestelwagen van de 

toekomst? Elektrische aandrijving, voldoende laadruimte, geschikt 

voor lange afstanden. De ID. Buzz Cargo heeft het allemaal, en 

meer. Zoals state-of-the-art connectiviteit, allerlei handige digitale 

features, duurzaamheid en ook nog eens economisch interessant. 

Alle reden om over te stappen op een elektrische Volkswagen 

bedrijfswagen.

Onderhoud en Garantie

De Volkswagen ID. Buzz wordt standaard geleverd inclusief:
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)
• Tot en met 7 jaar onderhoud en APK
Zie pagina 11 voor meer informatie.



3  Prijslijst ID. Buzz per 1 september 2022

Algemene verkoopinformatie

Kosten ID. Buzz Cargo per mei 2022 Exclusief btw Inclusief btw

Rijklaarmaakkosten € 911,46 € 1.102,87

Recyclingbijdrage € 20,66 € 25,00

Beheerbijdrage Lithium-ion batterij € 45,45 € 55,00

Leges aanvraag kenteken € 40,80 € 40,80

Leges tenaamstelling kenteken € 6,33 € 6,33

Totaal € 1.024,70 € 1.230,00

De rijklaarmaakkosten zijn advieskosten en kunnen per dealer verschillen.  

Prijswijzigingen voorbehouden.

Rijklaarmaakkosten
De rijklaarmaakkosten verschillen per model en worden hieronder 

vermeld. Over de kosten wordt geen bpm geheven. De advieskosten 

rijklaar maken bestaan o.a. uit:

• Transport en logistieke handling

• Nulbeurt

• In- en uitwendig reinigen en poetsen

• Leveren en monteren van twee kentekenplaten

• Volle batterij

•  Bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, 

verbanddoos)

• Mattenset in cabine

Recycling- en beheerbijdrage
Op grond van de Wet milieubeheer moet voor elke nieuwe auto 

een recyclingbijdrage van € 25 inclusief btw worden afgedragen. 

Volgens het Besluit beheer batterijen moet er voor de terugname 

van startaccu’s en aandrijfbatterijen van hybride en elektrische 

auto’s een beheerbijdrage worden afgedragen. De beheerbijdrage 

voor Li-ion (start-)accu’s is afhankelijk van het gewicht van de 

gebruikte batterij en kan per model varieren.

De recyclingbijdrage en beheerbijdrage komt ten gunste van Auto 

Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, 

BOVAG, STIBA, FOCWA schadeherstel). Auto Recycling Nederland 

B.V. heeft ten doel om auto’s aan het einde van de levensduur 

in te zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor 

hergebruik van het materiaal. Daarnaast verzorgt Auto Recycling 

Nederland B.V. de terugname van startaccu’s en aandrijfbatterijen.

Leges
Leges aanvraag kenteken. Hieronder valt het aanvragen van het 

kentekenbewijs en inschrijving in het kentekenregister bij de 

RDW. Deze kosten bedragen € 40,80. Legeskosten tenaamstelling 

kenteken. Deze kosten bedragen € 6,33. Legeskosten worden door 

de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

Prijswijzigingen voorbehouden
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De 

importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht 

voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds 

prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de 

hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde 

uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten 

kun je ten allen tijde op onze website volkswagenbedrijfswagens.

nl vinden. Vanzelfsprekend kun je ook de dealer vragen naar de 

actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor 

actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt. 

Onderhoud en Garantie

De Volkswagen ID. Buzz wordt standaard geleverd inclusief:
• 2 jaar volledige fabrieksgarantie
• 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000 km)
• Tot en met 7 jaar onderhoud en APK
Zie pagina 11 voor meer informatie.
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Prijzen Nieuwe ID. Buzz Cargo per 1 september 2022
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L1H1 77 kWh 424 km 150 / 204 1-versnelling € 46.200  9.702  0  55.902  1.230  57.132 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

In de Car Configurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

*  Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek.  
Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en 
de gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.

**  Rijklaarmaakkosten á € 1.102,87 (incl. btw) bestaan o.a. uit:  
Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, leveren en monteren van twee kentekenplaten,  
volle batterij, Bedrijfswagentas (lampen, werkhandschoenen, gevarendriehoek, verbanddoos), Mattenset in de cabine. 
Recyclingbijdrage á € 25 (incl. btw). Beheerbijdrage Li-ion accu € 55. Leges á € 47,13 (btw-vrijgesteld). 

***  De getoonde prijs is de consumentenadviesprijs (dit is inclusief BTW, BPM, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage,           
leges en tot en met 7 jaar onderhoud en APK).

Aan de consumentenadviesprijs kunnen geen rechten worden ontleend, zie Algemene Verkoopinformatie voor meer informatie.
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Standaarduitvoering
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Exterieur
Achterklep met ruit ●

Bumpers in carrosseriekleur ●

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar ●

Buitenspiegels in zwart, handgrepen in carrosseriekleur ●

Buitenspiegel bestuurderszijde convex, bijrijderszijde convex ●

Schuifdeur rechts ●

Voorruit, geluidsisolerend, infrarood reflecterend ●

Voorruit met groen warmtewerend glas ●

Veiligheid
Airbags voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) ●

Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en bijrijder ●

Driepunts veiligheidsgordels voor met gordelspanners en hoogteverstelling ●

Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk ●

Antiblokker Remsysteem (ABS) ●

e-Sound geluidsimulator ●

Elektronische wegrijblokkering ●

Afstandscontrolesysteem (Front Assist), met voetgangers- en fietsersherkenning ●

Koplampverlichting LED ●

Lichtbundelhoogteverstelling ●

Achterlichten LED ●

Multifunctionele camera ●

Multifunctioneel stuurwiel met touch-bediening ●

E-Call noodoproepsysteem voor het oproepen van hulpdiensten in een noodsituatie ●

Schijfremmen vóór ●

Bandendruk controlesysteem ●

Gevarendriehoek met verbandtrommel en gevarenvest ●

Vermoeidheidsherkenning ●

Claxon enkeltonig ●

● standaard ○ optioneel Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.
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Standaarduitvoering
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Interieur
Stoelbekleding, stof ●

Bestuurdersstoel en bijrijdersbank ●

Bestuurdersstoel, in hoogte verstelbaar ●

Bestuurdersstoel, verwarmbaar ●

Zonnekleppen met verlichte make-up spiegel ●

Deurbekleding en armsteun van kunststof ●

Asbak voorin ●

Robuste vloerbedekking in de cabine ●

Laadruimte
Scheidingswand zonder ruit ●

Houten vloer met kunststof toplaag in laadruimte ●

Standaard zijwandbekleding ●

LED verlichting in laadruimte ●

Ongrendeling achterklep zonder binnenbediening ●

Onderstel
Stalen velgen 18" (vóór 8J x 18 / achter 8,5J x 18) ●

Zomerbanden, 235/60 R 18 103 T (voor) / 255/55 R 18 105 T (achter) ●

Wieldeksels 18" (zilver) ●

GVW 3.000 kg ●

Gereedschapsset en tyre mobility kit ●

Functioneel
Radio 'Ready to Discover', 25,4 cm touchscreen (10 inch) ●

Bluetooth telefoonvoorbereiding ●

4 USB-C aansluitingen en 2 12V-aansluitingen in de cabine ●

2 breedbandluidsprekers ●

Diversity-Antenne voor FM-ontvangst ●

Multimediasysteem en centrale bedieningselementen in zwart uitgevoerd ●

Climatronic met actief combi-filter ●

Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.● standaard ○ optioneel
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Standaarduitvoering

7  Nieuwe ID. Buzz Cargo Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Sleutelloos startsysteem (Keyless Start), zonder Safelock ●

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) ●

Car2X technologie (Online lokale communicatie tussen auto's en verkeersinfrastructuur) ●

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) ●

Regensensor ●

Achterruitenwisser met intervalschakeling ●

Accu 340 A (58 Ah) ●

Gordelwaarschuwing ●

2 sleutels met afstandsbediening ●

Online Diensten1

We Connect Start': abonnement 36 maanden ●

App Connect' draadloze smartphone integratie ●

Laden
Aansluitpunt geschikt voor snelladen (Combined Charging System (CCS)) ●

Laadkabel mode 3 (voor wallbox of publiek laden) ●

Geschikt voor AC laden tot 11 kW (wallbox en publiek laden) ●

Geschikt voor DC snelladen tot 170 kW (snelladen) ●

● standaard ○ optioneel

1 Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie www.portal.volkswagen-we.com
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Meeruitvoeringen 1

Airbags 6C2 Zij- en gordijnairbags voor bestuurder en bijrijder met middenairbag € 110 23 133 ○

Alarm 7AQ Diefstalalarm met binnenbewaking in de cabine, noodsirene en wegsleepbeveiliging € 310 65 375 ○

Assistentiesystemen KA2 Achteruitrijcamera (Rear View) € 290 61 351 ○

QR9 Verkeerstekenherkenning € 290 61 351 ○

6I1 Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) € 280 59 339 ○

4G3 Uitwijk- en afsla-assistent € 140 29 169 ○

ZL1 Assistance Pakket € 270 57 327 ○

2ZL Stuurwiel, multifunctioneel en met kunstleder bekleed

6I6 Travel Assist (file assistent "Traffic Jam Assist" incl. Emergency Assist")

PL2 Assistance Pakket Plus € 1.090 229 1.319 ○

KA2 Achteruitrijcamera (Rear View)

6FG Buitenspiegels in zwart hoogglans, handgrepen in carrosseriekleur

6YD Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmbaar, inklapbaar

1J2 Welkomstverlichting in de buitenspiegel met logoprojectie

6I6 Travel Assist (file assistent "Traffic Jam Assist" incl. Emergency Assist")

2ZL Stuurwiel, multifunctioneel en met kunstleder bekleed

7Y1 Dodehoeksensor (Side Assist)

ZP1 Parkeerassistent "Park Assist Plus" incl. geheugenfunctie (Trained Park Assist) € 220 46 266 ○

FT4 Geheugenfunctie voor Parkeerassistent (Trained Park Assist)

8A2 Parkeerassistent (Park Assist Plus)

8G1 Grootlichtassistent (Light Assist) € 140 29 169 ○

Cabine 9Z3 Boordspanning 12V incl. 230V stopcontact € 340 71 411 ○

Deuren & ruiten ZH2 Achterdeuren € 260 55 315 ○

3RD Achterdeuren zonder ruituitsparing

4HA Zonder ruit 

8M0 Zonder achterruitenwisser

4E7 Elektrisch bedienbare achterklep € 440 92 532 ○

5R4 Schuifdeur rechts, elektrisch bedienbaar € 440 92 532 ○

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en / of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de bandenlabels, het stroomverbruik  
en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.
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Meeruitvoeringen 1

5Q2 Schuifdeur links € 450 95 545 ○

5Q4 Schuifdeur links, elektrisch bedienbaar € 890 187 1.077 ○

- alleen i.c.m. schuifdeur rechts, elektrisch bedienbaar (5R4)

4L6 Binnenspiegel automatisch dimmend € 60 13 73 ○

4GX Voorruit, geluidsisolerend, draadloos verwarmbaar en infrarood reflecterend € 170 36 206 ○

Exterieur ZG1 Open & Close Pakket € 800 168 968 ○

7AQ Diefstalalarm met binnenbewaking in de cabine, noodsirene en wegsleepbeveiliging

UD1 Verlichte portiergrepen

4K5 Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access) zonder Safelock

ZG3 Open & Close Pakket Plus € 1.230 258 1.488 ○

7AQ Diefstalalarm met binnenbewaking in de cabine, noodsirene en wegsleepbeveiliging

5I6 Achterklep elektrisch, inclusief 'Easy open & Close'

UD1 Verlichte portiergrepen

4K5 Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access) zonder Safelock

Infotainment 2, 3 185 Multimedia pakket € 400 84 484 ○

QV3 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

9ZV Inductief laden van smartphone

190 Multimedia pakket Plus 2, 3 € 1.480 311 1.791 ○

7UT Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 24,4 cm touchscreen (10inch)

QV3 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

9IJ Telefoonvoorbereiding Plus, inclusief draadloos laden

QH1 Spraakbediening (Voice Control)

Laadruimte 6L2 Bindrails aan scheidingswand + zijwanden € 150 32 182 ○

IH3 Bindrails aan scheidingswand + zijwanden met opbergzakken € 350 74 424 ○

5DN Standaard zijwandbekleding tot aan het dak € 70 15 85 ○

Lak CL01 Unilak € 0 0 0 ●

CL02 Metallic en Pareleffect lak € 860 181 1.041 ○

CL04 Metallic, two-tone lak € 1.490 313 1.803 ○
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Meeruitvoeringen 1

Pakketten 105 Comfort pakket € 300 63 363 ○

6T1 Verlichting in de voetruimte van de cabine

9T1 Ruitensproeiers vóór verwarmd

4GX Voorruit, geluidsisolerend, draadloos verwarmbaar en infrarood reflecterend

GE1 Decoratie op D-stijl

9CL Omgevingsverlichting in de achterklep

Scheidingswand 3CM Hoge scheidingswand, zonder ruit, met doorlaadfunctie € 160 34 194 ○

ZT1 Hoge scheidingswand met vaste ruit en dimbare binnenspiegel € 110 23 133 ○

3CG Hoge scheidingswand, met vaste ruit

4L2 Binnenspiegel, dimbaar

ZT2 Hoge scheidingswand met vaste ruit en doorlaadfunctie incl dimmende binnenspiegel € 270 57 327 ○

3CT Hoge scheidingswand, met vaste ruit en doorlaadfunctie

4L2 Binnenspiegel, dimbaar

Sleutels & vergrendeling 8QM 4 sleutels met afstandsbediening € 70 15 85 ○

Stoelbekleding N1C Stoelbekleding 'Robust' € 90 19 109 ○

Voorstoelen ZS5 Bijrijdersstoel, verwarmbaar, in plaats van bijrijdersbank € 170 36 206 ○

Q1G Voorstoelen, basis

FS2 Zitplaatsen, aantal 2

3L3 Bestuurders- en bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar

4S1 Armsteun voor de voorstoelen, aan beide kanten € 90 19 109 ○

QE2 ID.  Buzz Box tussen de voorstoelen, met opbergmogelijkheid, uitneembaar € 150 32 182 ○

Stuurwiel 2ZP Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met kunstleder bekleed € 280 59 339 ○

Trekhaak 1M6 Trekhaak, elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar € 810 170 980 ○

Verlichting PD3 LED Matrix koplampen € 1.260 265 1.525 ○

8IV Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light')

8Q5 Lichtbundelhoogteverstelling, automatisch en dynamisch met bochtenverlichting

8G4 Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)

UD3 Verbindende LED strip tussen de koplampen

8VP Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten € 160 34 194 ○
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Meeruitvoeringen 1

Verwarming & airconditioning KH4 Airconditioning automatisch (Climatronic), 2-zone € 290 61 351 ○

Velgen & banden 81V All-season banden 235/60 R 18 (voor) / 255/55 R18 (achter) € 140 29 169 ○

1ND Wieldeksels 18" (zwart/zilver) € 140 29 169 ○

ZR1 Velgen 'Tilburg', 19 inch lichtmetaal € 2.150 452 2.602 ○

J75 Airstop Banden 235/55 R19 105 T vóór en 255/50 R19 107 T achter

1PE Slotbouten

ZR5 Velgen 'Solna', 20 inch lichtmetaal € 2.530 531 3.061 ○

81K Airstop banden 235/50 R20 104 T XL vóór en 265 / 45 R20 108 T XL achter

1PE Slotbouten

1 Raadpleeg de Car configurator op www.volkswagenbedrijfswagens.nl om alle mogelijke combinaties van meeruitvoeringen te controleren.
2  Het Europese wegennet is continue in verandering. Volkswagen Bedrijfswagens streeft naar zo recent mogelijke kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van jouw auto volledig actueel is. Volkswagen 

Bedrijfswagens biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates kun je eenvoudig zelf downloaden via 
www.http://volkswagenbedrijfswagens.nl/service/navigatie-en-multimedia/navigatie-update.html. Indien gewenst kun je een kaartupdate ook door de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer laten uitvoeren. De consumenten- 
adviesprijs voor deze service is 21 euro exclusief btw. Meer informatie over kaartupdates kun je verkrijgen via de Volkswagen Bedrijfswagens-dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.

3 Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie www.portal.volkswagen-we.com
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Accessoires

WLTP & BANDENLABEL INFO, STROOMVERBRUIK EN ACTIERADIUS
Het toevoegen van pakketten, optionele velgen en / of opties heeft invloed op het stroomverbruik en de actieradius. Voor de bandenlabels, het stroomverbruik  
en de actieradius van de door jou gewenste auto inclusief pakketten, optionele velgen en/of opties verwijzen wij je naar de Car Configurator of jouw dealer.

Volkswagen zomersets 1T3BZS499 19" lichtmetalen zomerset 'Loen' (zwart) € 2.645 555 3.200 ○

AX1 Met zomerbanden (Voor: 235/55 R19 105 T, achter: 255/50 R19 107 T)

Prijs i.c.m. 18 inch stalen velgen retour ongebruikt € 2.376 499 2.875 ○

1T3BZS490A 20" lichtmetalen zomerset 'Loen' (zwart) € 3.045 639 3.684 ○

AX1 Met zomerbanden (Voor: 235/50 R20 104 T, achter: 265/45 R20 108 T)

Prijs i.c.m. 18 inch stalen velgen retour ongebruikt € 2.776 583 3.359 ○

Volkswagen wintersets 1T3BWS499 19" lichtmetalen winterset 'Loen' (zwart) € 2.695 566 3.261 ○

AX1 Met winterbanden (Voor: 235/55 R19 105 T, achter: 255/50 R19 107 T)

1T3BWS490A 20" lichtmetalen winterset 'Loen' (zwart) € 3.245 681 3.926 ○

AX1 Met winterbanden (Voor: 235/50 R20 104 T, achter: 265/45 R20 108 T)

Bumper / klep bescherming 1T3061195 Achterbumperbeschermlijst geborsteld € 175 37 212 ○

1T3061195A Achterbumperbeschermlijst structuur € 175 37 212 ○

1T3071360A Achterklepbeschermlijst zwart € 135 28 163 ○

1T3071360 Achterklepbeschermlijst grijs € 135 28 163 ○

1T3061197 Bumperbeschermfolie transparant € 115 24 139 ○

Instaplijst / -folie 1T3071303 Instaplijst aluminium € 125 26 151 ○

1T3071310 Instapfolie zwart zilver € 135 28 163 ○

ZMD

Volkswagen trekhaak 1T3092161 Zwenkbare trekhaak hoge kogelkop Leverbaar vanaf 2023 ○

1T3092161A Zwenkbare trekhaak lage kogelkop Leverbaar vanaf 2023 ○

1T3055204 kabelset zwenkbare trekhaak Leverbaar vanaf 2023 ○

1T3055204A kabelset vaste trekhaak Leverbaar vanaf 2023 ○

1T3092101 Vaste trekhaak hoge kogelkop Leverbaar vanaf 2023 ○

1T3092101A Vaste trekhaak lage kogelkop Leverbaar vanaf 2023 ○

Op jouw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met de Volkswagen dealer gemonteerd worden.
Kijk in onze webshop voor meer accessoires
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Accessoires

Laden 000054412 Oplaadkabel geschikt voor thuisgebruik (stopcontact) € 164 35 199 ○

Maximale laadvermogen 2,3KW

Kabel is 6 meter lang

000054412AH ID. Charger Travel Basic 11KW € 619 130 749 ○

Laadsysteem met laadvermogen tot 11KWh, 3 fase, 16 ampere

Kabel is 4,5 meter lang met type 2 connector

Aansluitmogelijkheid voor verschillende netkabels (niet ingegrepen)

000054412AC Netsnoer stekker CEE 16A 5p 6H € 74 15 89 ○

Competible met ID. Charger Travel Basic 11KW

Lengte 1,65 meter

000054412AD Netsnoer stekker CEE 32A 5p 6H € 74 15 89 ○

Competible met ID. Charger Travel Basic 11KW

Lengte 1,65 meter

000054412AE Netsnoer stekker MO9B € 74 15 89 ○

Competible met ID. Charger Travel Basic 11KW

Lengte 1,60 meter

Op jouw verzoek kunnen deze accessoires na overleg met de Volkswagen dealer gemonteerd worden
Kijk in onze webshop voor meer accessoires



 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Laden

Altijd en overal opladen met de laadoplossingen van Volkswagen.

Omdat je nooit weet hoe je dag verloopt. Omdat je bedrijf nooit stilstaat. En… omdat 

jij gewoon altijd door wilt. Daarom zijn er de diverse laadoplossingen van Volkswagen 

Bedrijfswagens, in samenwerking met Coolblue en Revolt. Voor thuis, onderweg en op de zaak. 

Van een slimme laadpaal voor jou of je medewerker op de oprit, tot een All-in-oplossing met 

meerdere laadpunten op je bedrijfsterrein. Vraag je dealer naar een passende oplossing.

Je accu altijd en overal opladen. Met onze slimme laadoplossingen.

In 5 stappen een laadpaal thuis

1 Vraag je dealer naar Coolblue Laadpalen en dien online een aanvraag in.

2  Binnen twee werkdagen neemt een specialist van Coolblue Laadpalen contact met je op  

om al je vragen te beantwoorden en persoonlijk advies te geven.

3 Je ontvangt een offerte voor jouw specifieke situatie.

4  Na akkoord op de offerte bereid je samen met een specialist de installatie voor en kies  

je een geschikte installatiedatum.

5  Bij de installatie wordt alles getest en ontvang je je laadpas. De installateur gaat pas  

weg als alles 100% werkt.

In 5 stappen een laadpaal op de zaak

1  Vraag je dealer naar een adviesgesprek door een expert van Revolt. Binnen twee werkdagen 

wordt contact opgenomen.

2 De expert van Revolt komt eventueel langs voor een technische scan.

3 Ontvangst offerte, specifiek voor jouw bedrijf. Ook bekijken we de subsidiemogelijkheden.

4  Bij akkoord plannen we de installatie. Afhankelijk van de omvang bestaat deze uit 1 tot 3 fasen, 

die de specialisten van Revolt voor jou uitvoeren.

5  Vanaf nu kun je zorgeloos laden op de zaak. Wij zorgen voor het onderhoud en houden je  

 laadoplossingen up-to-date.

Kijk voor meer informatie op de website over laadoplossingen.

14  Prijslijst ID. Buzz per 1 september 2022



15  Prijslijst ID. Buzz per 1 september 2022 Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

Technische gegevens
Elektrisch

77 kWh accu
150kW / 204pk

Motor en transmissie
Motortype (aandrijving) 1 PMS (achterwielen)
Max. vermogen, kW (pk) 150 (204)
Max. koppel, Nm 310
Emissienorm EURO 6 AX
Transmissie 1-versnelling

Accu / laadsysteem
Accutype Lithium-Ion
Accugewicht, kg 489
Accupositie Tussen de assen
Nominale capaciteit (kWh) 77
Oplaadtijd AC, 11 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden) 2 07:30
Oplaadtijd DC 170 kW 5% - 80% SOC, h (snellader) 2 circa 00:30 

Gewichten
Minimaal leeggewicht, kg 3 2.253
Massa rijklaar, kg 3 2.353
Maximaal laadvermogen, kg 3 647
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 3.000
Toelaatbaar treingewicht, kg 4.000
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.390 / 1.690
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen
   geremd bij 12% helling / ongeremd, kg 1.000 / 750
Maximale dakbelasting, kg 100
Kogeldruk, kg 50

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 145

Stroomverbruik 4

Gecombineerd, kWh/100 km 20,5
CO2-uitstoot gecombineerd, g/km 0

Actieradius 4

Actieradius gecombineerd, km 424



Afmetingen

Exterieur

Lengte min. / max., mm 4.712 / 4.712

Breedte min. / max., mm 1.985 / 1.985

Hoogte max., mm 1.932

Wielbasis, mm 2.989

Spoorbreedte voor min. / max. 1.673 / 1.673

Spoorbreedte achter min. / max. 1.666 / 1.670

Draaicirkel, m circa 11,1

Laadruimte

Lengte (maximaal) (mm) (met achterklep / achterdeuren) 2.208 / 2.232

Breedte (mm) (maximaal / tussen wielkasten) 1.732 / 1.230
Hoogte (maximaal) (mm) 1.279

Voetnoten
1  PMS staat voor permanent magneet synchroonmotor.      
2  SoC staat voor 'State of Charge', oftewel het batterijniveau.      
3  Afhankelijk van de configuratie kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.      
4  Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de gebruiks-, 

omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.      
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Alle voordelen van Volkswagen Bedrijfswagens Service

Het is belangrijk dat de ID. Buzz Cargo in goede conditie blijft. De ID. Buzz Cargo wordt daarom standaard 

geleverd inclusief tot en met 7 jaar onderhoud en APK. De speciaal opgeleide Volkswagen Bedrijfswagens 

technici zullen de werkzaamheden uitvoeren

De Volkswagen Bedrijfswagens ID. Buzz Cargo wordt geleverd inclusief:

- 2 jaar volledige fabrieksgarantie 

- 8 jaar fabrieksgarantie op de hoogvoltaccu (óf max. 160.000km)

-  Door Volkswagen Bedrijfswagens voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor 

een periode van tot en met 7 jaar, uit te voeren door een erkende Nederlandse Volkswagen Bedrijfswagens 

servicepartner naar keuze. De periode van tot en met 7 jaar onderhoud gaat in vanaf het moment dat de ID. 

Buzz afleveringsklaar gemaakt wordt door de Nederlandse Volkswagen Bedrijfswagens dealer. Er zijn drie 

onderhoudsinspecties (24 maanden, 48 maanden en 72 maanden) en twee APK (bij 48 maanden en  

72 maanden) inbegrepen, de kosten voor de vierde inspectieservice en derde APK zijn niet inbegrepen.

Onder de geadviseerde onderhoudsinspecties vallen: 

- Onderhoudsinspecties

- Vervanging remvloeistof

- Vervanging interieurfilter

Alle reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van slijtage van onderdelen of schade door het gebruik 

van de auto, die niet vallen onder de voorgeschreven onderhoudsadviezen van de auto, zijn niet inbegrepen. 

Volkswagen Bedrijfswagens stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform 

fabrieksvoorschrift is onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door Volkswagen Bedrijfswagens 

geadviseerde onderhoudsinspecties wenst aan te schaffen, kunt je dit bij het bestellen van het voertuig 

aangeven. In dat geval zal het bedrag van € 650 inclusief BTW (€ 537,- exclusief BTW) worden afgetrokken 

van de consumentenadviesprijs. De fiscale waarde van het voertuig wijzigt hierdoor niet.

Fabrieksvoorgeschreven onderhoud & APK
Inclusief Exclusief

12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd 72 mnd 84 mnd 96 mnd

Onderhoudsinspectie

Interieurfilter

Remvloeistof

APK
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De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en
gewichten, stroomverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten
tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Uitgave per 1 september 2022

vwbedrijfswagens.nl

De nieuwe  
ID. Buzz Cargo


