
Den nye 
Volkswagen ID. Buzz Personbil

Brosjyre med tekniske data og utstyr



ID. Buzz SOM 5-SETER PERSONBIL

Som personbil er ID. Buzz perfekt tilpasset både jobb og fritid. ID. Buzz med standard lengde vil 
ha fem seter. Føreren og passasjeren foran vil ha individuelle seter med justerbare armlener på 
innsiden. Baksetet er en treseters benk, som kan felles ned i sin helhet, eller i en 60:40-splitt.  
Baksetebenken kan også forskyves i lengderetningen. 

Personbilutgaven vil få to skyvedører som standard. Den topphengslede bakluken gir tilgang  
til et bagasjerom på 1121 liter – med alle fem sitteplassene i bruk (lastet opp til toppen av  
bakseteryggen). Når baksetet felles ned, øker lastekapasiteten til 2205 liter. 

BÆREKRAFT – I HARMONI MED MILJØET

Nyskapende: Karbonnøytralt avtrykk og ikke-animalske materialer
Nye ID. Buzz blir levert til kunder karbonnøytralt. Det betyr at utslipp som ikke kan unngås  
blir kompensert for. Det gjelder utslipp ved fabrikken i Hannover, i produksjonen av moduler i  
Volkswagengruppens komponentproduksjon, og transporten frem til europeiske kunder. 

 ID. Buzz:

En ny modellserie for en ny tid

En perfekt kombinasjon av innovative løsninger, 5-seter og masse bagasjeplass.

• ID. Buzz er Europas første helelektriske flerbruksbil (MPV), utviklet som elbil fra   
 bunnen av
• Overfører ett av bilhistoriens mest ikoniske design – Volkswagen T1 – til en  
 elektrisk æra
• Ny ledestjerne: ID. Buzz er en ny ledestjerne for intelligent, fremtidsrettet  
 og bærekraftig mobilitet
• ID. Buzz har rikelig plass for hele familien, og leveres med 5 seter og bagasjeplass   
 på opptil 1121 liter. Setene bak er fleksible og kan justeres i lengderetning,  
 og legges ned separat. 
• Batteriet kan lades fra 5 % - 80 % på rundt 30 minutter
• Volkswagen erstatter lær i ID. Buzz og med ikke-animalske materialer

Volkswagen benytter et sett av ekstremt innovative teknologier og prosesser, noe som gjør  
ID. Buzz til en av verdens mest bærekraftige modeller. Rekken av disse tiltakene starter med  
å avstå fra å bruke animalske materialer. To eksempler: 

• Rattet er trukket med et syntetisk materiale som ser ut som kvalitetsskinn, og som også gir  
 en tilvarende følelse. 
• Materialene som brukes i setetrekkene, gulvteppene og i taktrekket inkluderer materialer  
 fra resirkulerte produkter. 

I tillegg gjør bruken av organisk basert lakk og bruken av fornybare råmaterialer at miljøprofilen  
til ID. Buzz løftes. En del av Volkswagens bærekrafttanke er også at selskapet lover å ta tilbake 
høyvoltbatteriet etter endt levetid som bilbatteri, og forberede det for annengangs bruk – for  
eksempel som energilager for solcelleanlegg. 

INTERIØR – ROM FOR LIVET PÅ FARTEN

Interiørvalg – tofargestilen speiler eksteriøret 
I kombinasjon med interiørpakken «Style» eller «Komfort» (tilvalg) vil fargene matche den  
utvendige lakkeringen. Fire av designene tar bevisst opp eksteriørfargen i deler av setetrekkene, 
sentralområdet for instrumenteringen og i dørpanelene. 

Digitalisert og tilkoplet – nyutviklet og likevel en typisk T-modell
Bilen har en «Digital Cockpit» foran føreren med et stort display (5,3 tommer). I tillegg er Info- 
tainmentsystemet med stor touchskjerm sentralt plassert. «Discover Pro»-navigasjonssystemet, 
som er standard, har en 12-tommers skjerm. Betjeningen, inkludert det interaktive «ID. Light», er 
som vi kjenner det fra de andre modellene i ID.-familien. Den er utstyrt med 6 USB-C-porter, den 
ene er for eksempel plassert i sladrespeilet. Det gir rikelig med tilkoplings- og lademulighet for 
både fører og passasjerer. ID. Buzz har også ambientbelysning med ti farger som standard  
(30 farger som del av tilvalg). 



Seter: Komfortable, sikre og praktiske 
ID. Buzz har komfortable, individuelle seter foran med armlener på innsiden som standard. De 
alternative seteløsningene vil også ha ytre armlener. Sidekollisjonsputer er integrert i seteryggen, 
som dermed automatisk blir optimalt tilpasset seteinnstillingen. I førersetet er det også en senter-
airbag, som hindrer sammenstøt mellom fører og passasjeren foran ved en eventuell kollisjon. 
 
Toppversjonen av setene vil være elektrisk justerbare med minnefunksjon og massasjefunksjon.  
Setet kan justeres opptil 245 mm i lengderetningen, og 61,5 mm i høyden. 

Baksetet er komfortabelt for tre personer, og kan justeres 150 mm i lengderetningen. For de to 
delene av baksetet kan vinkelen på bakseteryggen justeres individuelt, og setene kan felles ned 
separat.

«BuzzBox» – et allsidig multifunksjonsverktøy
Volkswagen Commercial Vehicles har utviklet en portabel «BuzzBox». På toppen har den et stort 
oppbevaringsrom. Her finner du også en isskrape og en flaskeåpner – alltid lett tilgjengelig. Foran 
er det en flipp-skuff på 1,4 liter, til for eksempel vannflasker. Og bak finner du en 5-liters skuff som 
er anvendelig til svært mye. Når du trekker ut skuffen, finner du også en annen fiffig detalj: På 
sidene er det et verdenskart. 

ELEKTRISK DRIVLINJE: UTLSLIPPSFRI KJØRING

Kraftfull – 150 kW (204 hk) til bakhjulene
Teknisk er den nye modellserien basert på Volkswagengruppens MEB-plattform. ID. Buzz leveres 
med et høyvoltbatteri på 77 kWh netto (82 kWh brutto). Med tolv moduler leverer systemet  
energi til en elektrisk motor på 150 kW (204 hk). Den er bygget sammen med bakakselen, som  
den også driver. 

Toppfarten, som er elektronisk begrenset, er 145 km/h. 

På lynladestasjoner (DC) kan ID. Buzz lade med inntil 170 kW effekt. Det gjør det mulig å lade  
batteriet fra 5 % til 80 % på rundt 30 minutter.



M
ål

Fe
lg

pa
kk

er
Utvendige mål ID. Buzz  

Pro

Lengde, mm 4712

Bredde, mm 1985

Bredde inkludert utvendige speil, mm 2210

Høyde, mm 1937

Akselavstand, mm 2989

Sporvidde foran min/max, mm 1673/1683

Sporvidde bak min/max, mm 1667/1670

Bakkeklaring, cm (uten last) 15,7

Snudiameter, m 11,1

Bagasjerom ID. Buzz  
Pro

Lengde seterygg oppe, mm 1330

Lengde seterygg nede, mm 2232

Bagasjerom liter (opp til seterygg) 1121

Bagasjeromsvolum nedfelt seterad 2205

Bagasjerom bredde , mm 1210

Felgpakker ID. Buzz  
Pro

19" Tilburg aluminiumsfelger ●●

- Aluminiumsfelger 8J x 19 foran, med 9J x 19 bak

- Airstop Dekk 235/55 R19 foran, 255/50 R19 bak

- Kapsel for aluminiumsfelger

19" Venlo aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 19 foran, med 9J x 19 bak

- Airstop Dekk 235/60 R19 foran, 255/50 R19 bak

- Kapsel for aluminiumsfelger

20" Stockton aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 20 foran, med 10J x 20 bak

- Airstop Dekk 235/50 R20 foran, 265/45 R20 bak

- Kapsel for aluminiumsfelger

20" Solna Aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8J x 20 foran, med 10J x 20 bak

- Airstop Dekk 235/50 R20 foran, 265/45 R20 bak

- Kapsel for aluminiumsfelger

21" Bromberg Aluminiumsfelger
- Aluminiumsfelger 8.5J x 21 foran, med 10J x 21 bak

- Airstop dekk 235/45 R21 foran, 265/40 R21 bak

- Kapsel for aluminiumsfelger 21" Bromberg20" Solna20" Stockton19" Venlo

19" Tilburg



Standardutstyr
Karrosseri ID. Buzz  

Pro

Bakluke med vindu ●

Elektrisk justerbare, oppvarmede og innklappbare utvendige sidespeil med senke- 
funksjon på passasjerside

●

Lakkerte støtfangere ●

Mørke vinduer i passasjerrom ●

Oppvarmet frontrute ●

Skyvedør høyre side ●

Skyvedør venstre side ●

Utvendig speilhus i sort høyglans med dørhåndtak i bilens farge ●

Velkomstlys i speil ●

Interiør ID. Buzz  
Pro

3 seter i 2. rad. Splitt 40/60 ●

Armlener på innersiden av setene foran ●

Bagasjeromstildekning ●

BuzzBox, uttagbar senterkonsoll mellom frontsetene med oppbevaring (multimedia) ●

Dør- og sidepanel i plast med innsats. Dørarmlene i stoff ●

Forsterket teppegulv (dilour) ●

Lys i fotbrønnen foran og bak ●

Manuell høydejustering for frontsetene ●

Stoff setetrekk ●

Teppegulv i passasjerrom ●

Drivverk ID. Buzz  
Pro

Airstop dekk 235/55 R19 foran, 255/50 R19 bak ●

Aluminumslfelger 8J x 19 foran, med 9J x 19 bak ●

Verktøysett ●

Sikkerhetsutstyr ID. Buzz  
Pro

11-tommers trommelbremser bak - med EPB ●

18-tommers skivebremser foran ●

3-punkts setebelter foran, med strammer/hoftebeltestrammer og høydejustering ●

ABS-Bremser ●

Alarm med backuphorn, innvendig sensor og borttauingssensor (innvendig sensor  
foran og bak)

●

eCall Emergency System ●

Elektronisk motorlyd ●

Filholdesystem Lane assist ●

Front assist - Automatisk nødbremsing med varsling for fotgjengere og sykler ●

Førstehjelpspute, varseltrekant og refleksvest ●

Innvendig speil med autodimming ●

Kollisjonsputer på fører- og passasjersiden med deaktiveringsfunksjon på passasjersiden ●

LED hovedlys med LED kjørelys ●

LED Baklys ●

Multifunksjonskamera ●

Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn ●

Proaktiv passasjerbeskyttelse ●

Ryggekamera med dynamiske støttelinjer ●

Servotronic, elektromekanisk ●

Side- og hodekollisjonsputer inkl. senterkollisjonspute ●

Sikkerhetsbelter i 2. seterad med beltestrammer ●

Solskjerm med belyst speil og kortholder. ●

Svingstøtte med bremsing for møtende kjøretøy ●

Funksjonsutstyr ID. Buzz  
Pro

We Connect abonnement 3 år (We Connect må forlenges mot betaling etter 3 år) ●

2 nøkler med fjernkontroll ●

2 USB-C porter i dashbord, 1 USB-C ladeport i front og 2 USB-C ladeporter bak ●

2-soners Air Care Climatronic, med allergifilter ●

Adaptiv Cruisekontroll med Stop & Go og Hastighetsbegrenser ●

Batteri 340 A (58 Ah) ●

Belyste dørhåndtak ●

CCS ladekontakt ●

DAB+ digital radio ●

Dekktrykkmåler ●

Høyderegulerebare hovedlys ●

Keyless Advanced nøkkelfri åpning/lukking og start,uten SAFELOCK ●

Komforttelefon m/induktiv lading ●

Kontrollenhet i sort ●

Ladekabel mode 2 , type 2/E+F (10A) spesifisert for Norge ●

Ladekabel mode 3 type 2 3 32A, spesifisert for Norge ●

LED-lys i bagasjerom ●

Oppvarmede spylerdyser ●

Park Assist Plus inkl. parkeringssensorer ●

Skiltgjenkjenning ●

Tretthetsvarsler ●

Trådløs app-connect ●

Uten varmepumpe ●

Varme i fører og passasjersete foran ●

Varsellys og -signal for setebelter foran og bak ●

Vindusvisker med intervall med lys- og regnsensor ●

Vindusvisker og -spyler på bakrute ●

V2X «High» ●

● Standardutstyr    ○ Ekstrautstyr    
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Utstyrspakker / Enkeltutstyr ID. Buzz  
Pro

Førerassistentpakke ●●

- Adaptiv Cruisekontroll med Stop & Go og Hastighetsbegrenser

- Alarm med backuphorn, innvendig sensor og borttauingssensor (innvendig sensor foran   
 og bak)

- Avansert nøkkelfri åpning/låsing og start, SAFELOCK for mer sikker låsing av bilen

- Belyste dørhåndtak

- Parkeringsassistent + inkl. parkeringssensorer

- Ryggekamera med dynamiske støttelinjer

Førerassistentpakke  +  Inkluderer innhold fra Førerassistentpakke og suppleres med:
- Parkeringsassistent + med minnefunksjon

- Area View med ryggekamera

- Travel Assist inkl. Emergency Assist og Køassistent

- Filskifteassistent

Komfortpakke ●●

- 2 USB-C porter i dashbord, 1 USB-C ladeport i front og 2 USB-C ladeporter bak

- BuzzBox, uttagbar senterkonsoll mellom frontsetene med oppbevaring (multimedia)

- Innvendig speil med autodimming

- Oppvarmede spylerdyser

- Oppvarmet frontrute

- Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn

- Varme i fører og passasjersete foran

- Vindusvisker med intervall med lys- og regnsensor og USB-C port i speilfot

Easy Open-pakke
- Elektrisk bakluke med Easy Open and Easy Close-funksjon

- Områdebelysning, 2 LED-lamper i topphengslet bakluke, 1 LED-lampe ved sideh. dører

Easy Open-pakke +  Inkluderer innhold fra Easy Open-pakke og suppleres med:
- Elektrisk skyvedør venstre side

- Elektrisk skyvedør høyre side

Enkeltutstyr
Ladekabel mode 2 , type 2/E+F (10A) spesifisert for Norge ●●

Ladekabel mode 3 type 2 3 32A, spesifisert for Norge ●●

Multiflexbrett

Bagasjeromsskillenett

Tilhengerfeste, elektrisk svingbart 

230V kontakt ved passasjersetet foran

Stoffmatter forsetene

Klare og varmereflekterende vinduer i passasjerrom

Utstyrspakker ID. Buzz  
Pro

Komfortseter
- Forsterket teppegulv (tuftet velur)

- Setetrekk i stoff/kunstskinn

- 30-farger ambientebelysning

- Ratt og kontrollenhet i Electric White

- Komfortseter foran

- Setetrekk i stoff (farge)/kunstskinn. Innsats på forseter og ytre bakseter i Seaqual®-stoff

- Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn

- Dør- og sidepanel i plast med innsats. Dørarmlene i kunstskinn

- Armlener på begge sider av førersete og enkelt passasjersete

- Pneumatisk justerbar korsyggstøtte på begge seter foran inkl. massasjefunksjon

- Elektrisk justerbare seter foran med minnefunksjon og førersete med Smart Komfort

- Uttrekkbar lårstøtte

Komfortseter Premium    Inkluderer innhold fra Komfortseterpakke og suppleres med:
+ Setetrekk i velur (lyst) 

Manuelt justerbare seter

- Forsterket teppegulv (tuftet velur)

- 30-farger ambientebelysning

- Armlener på begge sider av førersete og enkelt passasjersete

- Ratt og kontrollenhet i Electric White

- Dør- og sidepanel i skumfilm, innsats i kunstskinn

- Oppvarmet multifunksjonsratt i kunstskinn

- Setetrekk i stoff (farge)/kunstskinn. Innsats på forseter og ytre bakseter i Seaqual®-stoff

Styleseter Premium    Inkluderer innhold fra Styleseterpakke og suppleres med:
+ Setetrekk i velur (lyst)

Sort ratt og kontrollpanel
- Ratt og kontrollenhet i sort

Infotainmentpakke + ●●

- We Connect abonnement 3 år (We Connect må forlenges mot betaling etter 3 år)

- Høyttalere foran og bak

- Infotainmentsystem med 12" skjerm

- Navigasjonssystem «Discover Pro»

- Stemmestyring

- Komforttelefon med induktiv lading

Design - og Lyspakke
- LED lyslist mellom frontlyktene

- Pedaler i rustfritt stål, med Play og Pause-symboler

- Dynamisk fjernlysassistent for LED-matrix frontlykter

- IQ-LIGHT - LED matrix frontlykter med automatisk nærlyskontroll, Lys for dårlig vær

- Automatisk høyderegulering

- LED baklys med dynamiske blinklys og LED lyslist på bakluke

● Standardutstyr    ○ Ekstrautstyr    
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ID. Buzz Pro

Motor, drivverk

Motor Fullelektrisk

Effekt, hk* Inntil 204

Effekt, kW* Inntil 150

Dreiemoment, Nm 310

Girkasse Trinnløs automat

Batteri

Batteritype Lithium Ion

Batterikapasitet netto, kWh 77

Batterikapasitet brutto, kWh 82

Batteriplassering I gulv mellom akslingene

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

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

Vekt, kg

Egenvekt, inkl fører fra2486 kg

Totalvekt 3000 kg

Nyttelast Opp til 514 kg

Totalvekt tilhenger

med brems 1000

uten brems 750

Maksimalt kuletrykk 50

Totalvekt taklast 100

Toppfart, km/t 145

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

Strømforbruk, kWh/100 km

Blandet kjøring 20,9

Rekkevidde, km

WLTP-syklus, blandet kjøring 416

WLTP-syklus, bykjøring 571
 

* Maksimal effekt, i henhold til UN-GTR.21, kan oppnås maksimalt i 30 sekunder. Effekten som er tilgjengelig i individuelle kjøresituasjoner, avhenger av variable faktorer som
omgivelsestemperatur, lading / temperatur / status eller fysisk aldring av høyvoltsbatteriet. For at maksimal effekt skal være tilgjengelig må høyvoltsbatteriet ha en batteritemperatur
mellom 23 og 50 °C og et batterinivå > 88 %. Eventuelle avvik fra parameterne spesifisert ovenfor kan føre til redusert effekt og til og med at maksimal effekt ikke er tilgjengelig. Til en
viss grad kan batteritemperaturen indirekte påvirkes via klimastyring, ladenivået og andre parametere som kan stilles inn i kjøretøyet. Effekten som er tilgjengelig for øyeblikket, vises
på effektmåleren. For å opprettholde høyvoltsbatteriets tilgjengelige kapasitet så langt det er mulig, anbefales det å sette et lademål på 80 % for batteriet for daglig bruk (kan justeres
til 100 % f.eks. før lange reiser).

** Forbrukstallene avhenger av hjulutrustning og ekstrautstyr.

Faktisk rekkevidde avviker fra beregnet WLTP-rekkevidde avhengig av kjørestil, hastighet, bruk av komfort- og tilleggsforbrukere, utetemperatur, antall passasjerer/bagasje og topografi.

Alle verdier oppgitt er maksimalverdier. Hvilken ladeeffekt som oppnås avhenger av flere faktorer, for eksempel batteritemperatur og/eller antall brukere i en ladestruktur kan begrense 
ladeeffekten. For DC lading er det helt normalt at ladeeffekten vil stige raskt og starte en gradvis reduksjon. For både AC og DC lading vil ladeeffekten reduseres betydelig over 80 % SOC 
(batteriets ladenivå).

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.
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Utgave: Januar 2023
Produksjon: Involve!Pro-X 

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Avbildet modell kan avvike fra modellutvalg i Norge. Vi ber deg derfor betrakte denne teksten som almen informasjon om bilen  
og undersøke med din Volkswagen forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner de Volkswagen-modellene har som for tiden leveres. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Alle nye Volkswagen personbiler leveres med 2 års garanti uten kilometerbegrensning. Denne garantien gjelder for alle mangler i materiale og produksjon. Det er på alle biler som er importert av Harald A.
Møller AS, registrert fra og med 01.01.2011, Norgesgaranti 5 år / 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer. Separat garanti på batteripakke, 8 år / 160.000 km, avhengig av hva som først inntreffer.  
Det forutsettes at service, reparasjoner og vedlikehold til enhver tid utføres i henhold til Volkswagen AG`s retningslinjer. Direkte slitasjedeler er unntatt fra garantien.


