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1Podle čísla nabídky může Vámi vybraný prodejce zobrazit Vaši nabídku a poradit 

Vám.

Prosím mějte na paměti, že číslo nabídky může ztratit platnost při produktových 

změnách.

Naskenujte QR kód a zobrazte si 

Vaši konfiguraci na Vašem 

mobilním telefonu či tabletu.

Palivo

Elektro

Pohon

Zadní pohon

Převodovka

Automat

Výkon

   150 kW / 204 koní

Model

ID. Buzz Pro

1 593 854,- Kč

Elektro / Automat

 Maximální výkon 150 kW (204 koní)

 Výkon udržitelný po 30 min 70 kW (95 koní)

  Spotřeba elektrické energie 20,8 kWh/100km

Design

 Barva interiéru Látka Šedá Palladium / Soul

0,- Kč

 Vnější lakování Stříbrná Mono

0,- Kč

19" kola "Tilburg":

0,- Kč

  

 

 Celkem vč. DPH  1 593 854,- Kč
 Celkem bez DPH 1 317 235,- Kč
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Dodatečná ochrana přední masky a střechy

folie

ochrana při transportu

Digitální příjem rádia (DAB+)

Celková hmotnost vozidla 3 000 kg

Car2X

Boční posuvné dveře vpravo

Boční posuvné dveře vlevo

Boční a hlavové airbagy, centr. airbag:

pro řidiče a spolujezdce

Asistent rozpoznání únavy

Asistent odbočení vlevo

App Connect / Wi-Fi:

možnost bezdrátového připojení pro Apple Car Play (operační systém iOS) a Android 

Auto

pro operační systémy ostatních mobilních zařízení možnost připojení přes USB

Ambientní osvětlení:

ambientní osvětlení vnitřního prostoru s možností volby až 30 

barev

Aktivní ochrana cestujících PreCrash:

při vyhodnocení rizika nehody dojde k natlakování brzd, přitažení bezpečnostních pásů a 

zavření oken

Airbag řidiče a spolujezdce:

možnost deaktivace airbagu spolujezdce

ABS

5 reproduktorů vpředu

3x USB rozhraní (typ C):

2x USB rozhraní (typ C) na palubní desce

1x USB rozhraní (typ C) pro nabíjení vpředu

3-bodové bezpečnostní pásy vpředu:

bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce výškově nastavitelné, s 

předpínačem

předpínač břišního pásu

2 funkční klíče

19" pneumatiky Airstop:

vpředu 235/55 R19 105T

vzadu 255/50 R19 107T

19" kola "Tilburg":

vpředu 8J x 19

vzadu 9J x 19

Sériová výbava
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Nabíjecí kabel mode 3 typ 2 / 3 16 A

Nabíjecí kabel mode 2 / typ 2 (10A)

Multifunkční volant, kapacitivní

Multifunkční kamera vpředu

Manuální nastavení sklonu světlometů

Loketní opěrky vpředu, vnitřní:

loketí opěrka na vnitřní straně sedadla řidiče a 

spolujezdce

LED světlomety vpředu:

manuální nastavení sklonu

LED světla vzadu

LED osvětlení v zavazadlovém prostoru

Lane Assist:

systému udržení vozu v jízdním pruhu

Kryty vnějších zpětných zrcátek černě

lakované, madla dveří v barvě vozu

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu:

sedadla řidiče a spolujezdce

sedadla v prostoru pro cestující

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:

nepřímé měření tlaku v pneumatikách

upozornění při změně tlaku

Kobercová krytina

Klimatizace "Climatronic" 2 - zónová:

automatická klimatizace

Keyless start:

centrální zamykání

bezklíčkové zapalování

Induktivní dobíjení:

kompatibilní s vybranými typy mobilních 

telefonů

Front Assist s monitoringem chodců:

systém automatického brždění Front Assist

monitoring chodců a cyklistů

Elektronický imobilizér

Elektromechanický posilovač řízení:

servořízení závislé na rychlosti jízdy

výškově a sklonově nastavitelný tříramenný 

volant

eCall
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Vysokonapěťová baterie 82 kWh:

Vnější zpětná zrcátka:

el. nastavitelná a sklopná

vyhřívaná

Vnější osvětlení s logem vozu

Tempomat Intelligent Speed Assist:

s funkcí omezovače rychlosti

Intelligent Speed Assist ve spojení s online službami We 

Connect

Systém rozpoznávání dopravních značek:

identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji 

navigace

Středové kryty kol pro kola lehké

slitiny

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem a

osvětlením

Sklopná zadní sedadla - dělená

Sada nářadí

Rádio "Ready 2 Discover":

kompatibilní se službami We Connect

Přední brzdy kotoučové

Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:

2 + 2 roky / 200 000 km

platí co nastane dříve

záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod

nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny 

dodatečně (úpravy, příslušenství)

na vysokonapětové baterie vozidla se vztahuje záruka 8 let / 160.000 km (kapacita 70 %)

Pohon zadních kol

Parkpilot vpředu a vzadu

Okna v prostoru pro cestující vpravo,

pevná

Okna v prostoru pro cestující vlevo,

pevná

Oddělení zavazadlového prostoru

OCU jednotka kompatibilní s online

službami

Obložení dveří plastové:

integrovaná loketní opěrka látková

Nastavení Česká republika

Nabíjecí proud AC 11 kW
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Zásuvka 12 V

Zadní výklopné dveře prosklené:

stěrač zadního skla

Výškově nastavitelná sedadla vpředu

využitelná kapacita 77 kWh
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Volitelná výbava $0B Potahy sedadel "Sonom" (látka) 0,- Kč
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Technické údaje Obecné informace

Typ karoserie  Kombi

Počet dveří  4

Míst k sezení  5

Motor

Palivo  Elektro

Maximální výkon elektromotoru  150 kW (204 koní)

Maximální výkon elektromotoru po dobu 30 minut  70 kW (95 koní)

Pohon  Zadní pohon

Převodovka  Automat

Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost  145 km/h

Hlučnost  69 dB

Hmotnost

Maximální přípustná celková hmotnost  2 930 kg

Skutečná pohotovostní hmot. podle normy 2007/46 EU*  2 473 kg

Užitečná hmotnost  457 kg

Maximální povolené zatížení přední nápravy  1 475 kg

Maximální povolené zatížení zadní nápravy  1 550 kg

Hmotnost brzděného přívěsu (při stoup. max. 12%)  1 000 kg

Hmotnost nebrzděného přívěsu  750 kg

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy  3 930 kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení  50 kg

Rozměry

Výška (bez podélníků)  1 909 mm

Šířka (bez zrcátek)  1 985 mm

Délka (bez tažného zařízení)  4 712 mm

Rozvor  2 989 mm


