
Helt nya 
Volkswagen ID. Buzz 



Med plats för allt du behöver ha med 
Som personbil är ID. Buzz perfekt anpassad för en mångfaciterad vardag och en aktiv 
fritid. ID. Buzz lanseras i standardlängd och med fem sittplatser. Två individuella säten 
fram med justerbara armstöd på insidan av stolen och en soffa bak som kan justeras 
i längdriktning och fällas ner för mer plats för last.

ID. Buzz har dubbla sidoskjutdörrar som gör det enkelt att komma in och ur baksätet, 
utan risk för dörruppslag. Innanför bagageluckan finns ett lastutrymme på hela 1.121 
liter (upp till ovankant på baksätet). Fälls baksätet kan man lasta upp till 2.205 liter.

Minska miljöpåverkan i flera led 
Ett mer holistiskt synsätt på hållbarhet. Nya ID. Buzz levereras koldioxidneutral genom 
att Volkswagen har minimerat klimatpåverkan i produktionen och klimatkompenserat 
för de utsläpp som inte gått att undvika. Som kund kan man hålla klimatavtrycket på 
ett minimum genom att ladda ID. Buzz med ”grön el”. 

Ett sätt att minska klimatavtrycket i produktionen har varit att återanvända PET-flaskor 
och gamla fisknät. Volkswagen använder sig av återvunnet material i både golv- och 
takmattor och även i vissa sätesklädslar. Dessutom används inget animaliskt läder 
i ID. Buzz interiör. 

Volkswagen garanterar att batterierna håller minst 70 % av sin lagringsförmåga i 8 år 
eller 16.000 mil (det som infaller först). Gamla batterier tar Volkswagen tillbaka för att 
återvinnas eller förberedas för annan användning - till exempel som energilager till 
en socellsanläggning. 

Avancerad teknik - enkelt handhavande 
Uppkopplad och löpande uppdaterad. En uppkopplad bil ger nya möjligheter. Om det 
så gäller att starta uppvärmningen av bilen från sin smartphone, eller att ha realtidsin-
formation om trafikläget för att bli dirigerad på den snabbaste rutten hem. ID. Buzz kan 
faktiskt bli smartare och bättre genom åren, utan att man behöver besöka en verkstad. 
Volkswagen kan skicka ut förbättrad programvara och nya funktioner till bilen. Det 
finns även funktioner och tjänster som går att köpa till och få nerladdade direkt till bilen. 

Digital och hemtrevlig på samma gång. Interiören hos ID. Buzz är en plats att trivas i. 
De exteriöra tvåtonslackeringarna kan kompletteras med en interiör i matchande kulör. 
Stämningsbelysningen går att ställa i 10 olika färger (som tillval hela 30 färger) och den 
smarta ljuslisten ”ID.Light” kommunicerar med dig som förare genom olika ljussignaler. 
Genom digitala displayer styr man allt från mobiltelefonkoppling och underhållning, till 
inställningar för laddning och klimatanläggning. ID. Buzz är ett ”smart hem” på fyra hjul.

ID. Buzz
Folkabussen för en ny tid

Tar design och flexibilitet från en av bilhistoriens största ikoner - folkabussen - 
till en ny elektrisk era.

ID. Buzz är Europas första minibuss (MPV) som utvecklats från grunden som elbil.

Gott om plats för en hel familj på fem personer i ID. Buzz. Ställbar soffa bak 
och ett bagageutrymme på upp till 1.121 liter.

Batteri på 77 kWh (netto) som kan laddas från 5 % - 80 % på cirka 30 minuter.

Helt läderfri interiör och användning av återvunnet material i tak-, golv- och 
sätestextilier.
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En flexibel och säker insida med hög komfort.
ID. Buzz har komfortabla individuella säten fram med armstöd på insidan som standard 
och dubbla armstöd som tillval. I fram skyddas man med bland annat av sidokrockkuddar 
inbyggda i stolarna och en central krockkudde mellan förare och passagerare. Både fram- 
och baksätespassagerarna skyddas också av krockgardiner utefter sidofönstren.

I toppversionen av ID. Buzz är framstolarna elektriskt justerbara med minnesfunktion 
och massage. Stolarna går att justera 245 mm i längdriktning och på höjden 61,5 mm.

Baksätet är också mycket komfortabelt och rymmer tre personer. I två separata sektioner 
går sätet att justeras 150 mm i längdrikting, samtidigt som lutningen på ryggstödets 
också går att ställa i olika vinklingar. Fälls ryggstödet bak helt, har man möjlighet att lasta 
hela 2.205 liter (upp till framsätenas övre kant). 

ID. Buzz Box - Ett mobilt förvaringsutrymme mellan framsätena. 
Den mobila förvaringslådan gör det enkelt att hålla ordning. ID. Buzz Box är en flexibel 
funktion i futuristisk design för enkel förvaring av alla vardagliga saker i bilen – mellan 
föraren och framsätespassageraren. Tack vare den löstagbara förvaringslådan är dryckes-
flaskor, solglasögon och andra saker lätt åtkomliga och kan enkelt tas med ur bilen. Boxen 
har dessutom en flasköppnare och en isskrapa integrerade i överdelen. När lådan är bort-
tagen har du mölighet att röra dig mellan fram och baksätet, utan att kliva ur och in i bilen 
igen. Det är så här smart utrymmesplanering fungerar.

Elektrisk drivlina: utsläppsfri körning. 

Kraftfull – 150 kW (204 hk) till bakhjulen. Rent tekniskt är ID. Buzz baserad på Volkswa-
gengruppens MEB-plattform. Det betyder att den levereras med ett högvoltsbatteri som 
kan lagra 82 kWh, varav 77 kWh är brukbart. Detta ger en deklarerad räckvidd (WLTP) på 
422 km. Batteriet, som uppbyggt av 12 moduler och ligger säkert placerat under golvet 
mellan hjulaxlarna, förser den elektriska motorn på 150 kW (204 hk) med energi. Motorn 
är placerad bak och driver via bakaxeln.

Toppfarten är elektroniskt begränsad till 145 km/h. 0-100 km/h tar 10,2 sekunder. 
Eftersom detta är en elbil så finns kraften (310 Nm) tillgänglig utan minsta fördröjning.

På snabbladdningsstationer (DC) kan ID. Buzz laddas med upp till 170 kW effekt. 
Det gör det möjligt att under ideala förhållanden fylla batteriet från 5 % till 80 % 
på cirka 30 minuter. Hemmaladdning (AC) kan göras med effekt upp till 11 kW.
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19” Tilburg 19” Venlo

20” Solna 21” Bromberg20” Stockton

Standardutrustning Extrautrustning

Standardutrustning
Interiör ID. Buzz Pro

Baksoffa för 3 personer, delbar 40/60 •
Justerbara armstöd på framstolarnas insida •
Insynsskydd till bagagerummet •
Dörr- och sidopanel i skumfilm och textil •
Slitstark bagagerumsinklädnad •
Golvbelysning fram och bak •
Manuellt höjdjusterbara framstolar •
Sätesklädsel i tyg •
Golv- och takbeklädnad i delvis återvunnet material •
Uppvärmningsbar multifunktionsratt i konstläder •
Belyst makeupspegel och korthållare i nerfällbara solskyddet •

Däck och fälg ID. Buzz Pro

19” Tilburg lättmetallfälgar •
- 8J x 19 fram, med 9J x 19 bak

- Airstop däck 235/55 R19 fram, 255/50 R19 bak

19” Venlo lättmetallfälgar •
- 8J x 19 fram med 9J x 19 bak

- Airstop däck 235/55 R19 fram, 255/50 R19 bak

20” Stockton lättmetallfälgar •
- 8J x 20 fram, med 10J x 20 bak

- Airstop däck 235/50 R20 fram, 265/45 R20 bak

20” Solna lättmetallfälgar •
- 8J x 20 fram, med 10J x 20 bak

- Airstop däck 235/50 R20 fram, 265/45 R20 bak

21” Bromberg lättmetallfälgar (beställningsbara i slutet på 2022) •
- 8.5J x 21 fram, med 10J x 21 bak

- Airstop däck 235/45 R21 foram, 265/40 R21 bak

Utvändiga mått ID. Buzz Pro

Längd, mm 4712

Bredd, mm 1985

Bredd inkl. yterrbackspeglar, mm 2108

Höjd, mm 1927

Axelavstånd, mm 2989

Spårvidd fram min/max, mm 1673/1683

Spårvidd bak min/max, mm 1667/1670

Markfrigång, cm (lastad) 14,3

Vändradie, m 11,1

Bagageutrymme ID. Buzz Pro

Lastlängd (till baksätet), mm 1330

Lastlängd (till framsätena), mm 2232

Bagagevolym (upp till baksätets övre kant), liter 1121

Bagagevolym (med nedfällt baksäte), liter 2205

Bagageutrymme bredd, mm 1204 mellan hjulhusen

Säkerhet ID. Buzz Pro

Skivbromsar fram, trumbromsar bak •
18-tums chassi •
3-punktsbälten på alla sittplatser. Bältessträckare på de yttre platserna och  
höjdjustering fram. •
ABS-bromsar •
Bältesvarnare fram och bak •
eCall Emergency System •
Elektronisk motorljud •
Filhållningssystem Lane Assist •
Front Assist - Automatisk nödbroms, även för fotgängare och cyklister •
Automatiskt avbländbar backspegel •
Urkopplingsbar krockkudde på passagerarsidan •
Multifunktionskamera •
Proaktivt passagerarskydd •
Servotronic, elektromekanisk styrning •
Sido- och central krockkudde fram. Krockgardiner fram och bak. •
Trötthetsvarnare •

Kaross ID. Buzz Pro

Sidoskjutdörrar på höger och vänster sida •
Elektriskt justerbara, infällbara och uppvärmningsbara sidobackspeglar •
Lackerade stötfångare •
Tonade rutor bak •
Uppvärmbar framruta •
LED-strålkastare •
LED-bakljus •
Sidobackspeglar i svart högglans och dörrhandtag i bilens färg •
Välkomstbelysning •

Funktion ID. Buzz Pro

2 nycklar med fjärrkontroll •
2 USB-C uttag i instrumentbrädan •
2-zons Air Care Climatronic, med allergifilter •
Farthållare med hastighetsbegränsningsfunktion •
Batteri 340 A (58 Ah) •
Välkomstbelysning med lampor i ytterbackspeglarna •
Car2X «High» •
CCS laddanslutning •
DAB+ digital radio •
Däcktrycksmätare •
Höjdjusterbara strålkastare •
Keyless GO, utan safelock •
Komforttelefon med induktiv laddning •
Laddkabel typ 2 mode 3, 3 Fas 16A •
Uppvärmda spolarmunstycken •
Skyltavläsning •
Trådlös App-Connect •
Sätesvärme i framstolarna •
Regnsensor •
Vindrutetorkare bak •
LED-belyst bagagerum •

Hjul ID. Buzz Pro

Airstop däck 235/55 R19 fram, 255/50 R19 bak •
Lättmetallfälgar 8J x 19 fram, med 9J x 19 bak •
Däckreparationskit •
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* Infotainment och ratt i Electric White går att välja bort i dessa paket om så önskas

M
otor

* Maximal effekt kan uppnås under maximalt 30 sekunder. Effekten som är tillgänglig beror på flera variabla faktorer som temperatur (ute och i batteriet), laddnivå och fysisk staus på batteriet. För maximal effekt måste 
högvoltsbatteriet vara laddat till minst 88 % och ha en temeratur mellan 23 och 50 grader. Volkswagen rekommenderar att ladda batteriet till 80 % under daglig användning (kan ökas till 100 % inför en lägre resa). 

**Förbrukningssiffrorna påverkas av fälg- och däckval, liksom av viss tillvalsutrutning. 

Faktisk räckvidd kan avvika från beräknad WLTP-räckvidd beroende på körstil, hastighet, användning av strömkällor i bilen, antal passagerare/lastvikt och yttre faktorer som temperatur, vind, backar och vägbeläggning. 

Alla angivna värden är angivna efter optimala förhållanden. När det gäller laddeffekt som uppnås beror det på många olika faktorer, exempelvis batteriets temperatur och förstås laddarens effekt (som i vissa fall kan 
minska om många bilar är uppkopplade samtidigt). Vid snabbladdning (DC) är det helt normalt att laddeffekten avtar med fyllnadsgraden av batteriet. Vid både AC- och DC-laddning kan man se betydande lägre laddeffekt 
vid 80 % fyllnadsgrad eller mer. 

Ovan information är med förbehåll för ändringar och avvikelser.

Utrustningspaket och tillval ID. Buzz Pro

Assistanspaket Bas •
- Farthållare ”ACC” stop & go med fartbegränsare

- Backkamera ”Rear view camera system”

- Belysta yttre dörrhandtag

- Nyckelfritt lås- och startsystem ”Keyless Advanced”  
   med Safelock stöldskyddslåsning

- Park Assist, fickparkeringsassistans

- Stöldlarm, kupéövervakning, back-up-signal och bortbogseringsskydd

Assistanspaket Plus, samma som ovan med tillägg: •
+ Side Assist, Filbytesassistent och dödavinkelvarnare

+ Area View, 360 graders kamera

+ Minnesfunktion för Park Assist Plus

+ Travel Assist och Emergency Assist

Öppna/Stänga-paket Bas •
- Belysta yttre dörrhandtag

- Easy Open/Easy Close, elektrisk bagagelucka med sensorstyrning

- Nyckelfritt lås- och startsystem ”Keyless Advanced” med Safelock  
   stöldskyddslåsning

- Omgivande belysning (vid baklucka och höger skjutdörr)

- Stöldlarm, kupéövervakning, back-up-signal och bortbogseringsskydd

Öppna/Stänga Paket Plus, samma som ovan med tillägg: •
+ Elektriska sidoskjutdörrar

IQ. LIGHT-paket •
- Bakljus med LED-teknik och flytande blinkers

- Dynamic Light Assist för LED-strålkastare IQ.LIGHT - LED Matrix

- Dynamisk ljusviddsreglering inkl. dynamiskt kurvljus

- LED-list mellan strålkastarna fram

- LED Matrix-strålkastare, IQ Light, inklusive instegsbelysning, ljusflöde 750 Lumen

- Pedalställ i rostfritt med ”Play & Pause” symboler

Utrustningspaket och tillval ID. Buzz Pro

Interörpaket Premium Style - Electric white* •
- Ambientebelysning med 30 färger

- Dubbla armstöd för båda framstolarna

- Dörr- och sidoklädsel i konstläder

- Infotainmentenhet och ratt i färgen Electric White*

- Inslag av ArtVelour ECO microfleece i framstolar och ytterplatserna bak

Interörpaket Premium Style Plus - Electric White* - Samma som ovan med tillägg: •
+ Elinställbara komfortstolar fram med minne

+ Svankstöd, pneumatiskt inställbart, med massagefunktion

Tillval

Dragkrok mekanisk ut-/infällbar ••
230V uttag vid passagerarsätet fram ••
Golvmattor fram i tyg ••
Värmereflekterande glas (grönt) ••

Interiörpaket Style - Electric White* •
- Ambientebelysning med 30 färger

- Dubbla armstöd för båda framstolarna

- Dörr- och sidoklädsel i konstläder

- Infotainmentenhet och ratt i färgen Electric White*

- Inslag av tyg ”Miwo” i framstolar och ytterplatserna bak

Interörpaket Style Plus - Electric White* - Samma som ovan med tillägg: •
- Elinställbara komfortstolar fram med minne

- Svankstöd, pneumatiskt inställbart, med massagefunktion

Värmereflekterande glas (grönt) ••

Interiör ID. Buzz Pro

Motor, drivlina

Motor Elektrisk

Effekt, hk* Upp till 204

Effekt, kW* Upp till 150

Vridmoment, Nm 310

Växellåda Steglös automat

Batteri

Batterityp Lithium Ion

Batterikapacitet netto, kWh 77

Batterikapacitet brutto, kWh 82

Batteriplacering
I golv mellan  
hjulaxlarna

Laddtid, AC 11 kW, (0-100 SOC) 7 t 30 min

Laddtid, DC 170 kW, (05-80% SOC) 30 min

Vikt, kg

Tjänstevikt, inkl förare från 2482 kg

Totalvikt 3000 kg

Lastvikt Upp till 518 kg

Släpvagnsvikt

Med broms 1000

Utan broms 750

Maximalt kulttryck 50

Maximal takvikt 100

Toppfart, km/t 145

Acceleration 0-100 km/t, sek 10,2

Elförbrukning, kWh/100 km

Blandad körning (WLTP)** 20,6

Räckvidd, km

Blandad körning (WLTP)** 422

Stadskörning (WLTP)** 570

Standardutrustning Extrautrustning

Exteriörfärg 
(Tvåfärgad)
- Solid/Metallic

Exteriörfärg
- Solid

Exteriörfärg
- Metallic

Exteriörfärg
- Pärleffekt

Deep Black
Pärleffekt

Bay Leaf Green
Metallic

Candy 
White

Candy White/
Bay Leaf Green

Candy White/
Energetic Orange

Candy White/
Lime Yellow

Candy White/
Starlight Blue

Energetic Orange
Metallic

Lime Yellow
Metallic

Mono Silver
Metallic

Starlight Blue
Metallic
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All information i denna broschyr är med förbehåll för ändringar och tryckfel. Bilarna på bilderna kan skilja sig från vad som erbjuds på svenska 
marknaden. Utgå alltid från den information och specifikation som den svenska återförsäljaren kan tillhandhålla vid tiden för din förfrågan. 

Alla nya bilar från Volkswagen Transportbilar levereras med 3 års garanti, utan milbegränsning, och gäller för material- och produktionsfel 
(direkta slitdelar undantagna). Batteripaketet har en garanti på 8 år/16.000 mil (det som infaller först). Garantin kan åberopas om batteriets 
lagringskapacitet understiger 70% av den ursprungliga.


