
Prijslijst
De nieuwe ID. Buzz



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 te allen tijde op onze website volkswagen.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.

2  Prijslijst ID. Buzz per 25 mei 2022 Wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden.

De nieuwe ID. Buzz

1ST 1ST Max

77 kWh accupakket (tot 413 km actieradius) 77 kWh accupakket (tot 410 km actieradius)

150 kW / 204 pk elektromotor 150 kW / 204 pk elektromotor

Geschikt voor DC snelladen tot 170 kW (snellader) Geschikt voor DC snelladen tot 170 kW (snellader)

• Velgen 'Solna', 20 inch lichtmetaal • Velgen 'Bromberg', 21 inch lichtmetaal

• Interieur Pakket 'ArtVelours' • Interieur Pakket Plus 'ArtVelours'

• Multimedia Pakket • Multimedia Pakket Plus

• Assistance Pakket • Assistance Pakket Plus

• Design Pakket • Design Pakket

• Open & Close Pakket Plus • Open & Close Pakket Plus

• Comfort Pakket
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*        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, twee lifehammers, twee kentekenplaten,  
uitleg veiligheidssystemen en elektrisch rijden en min. 75% volle batterij. 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.

Consumentenadviesprijzen per 25 mei 2022 (Modeljaar 2023)
B

at
te

ri
jc

ap
ac

it
ei

t 
(n

et
to

)

A
ct

ie
ra

di
us

  
ge

co
m

bi
ne

er
d*

V
er

m
og

en

Tr
an

sm
is

si
e

U
it

vo
er

in
g

N
et

to
 

ca
ta

lo
gu

sp
ri

js
ex

cl
. b

pm
ex

cl
. b

tw

B
PM

 b
ed

ra
g

B
ru

to
 

ca
ta

lo
gu

sp
ri

js
in

cl
. b

pm
ex

cl
. b

tw

Fi
sc

al
e 

w
aa

rd
e

in
cl

. b
pm

in
cl

. b
tw

R
ijk

la
ar

m
aa

k
ko

st
en

 
R

ec
yc

lin
gb

ijd
ra

ge
  

Le
ge

s*
*

Co
ns

um
en

te
n

ad
vi

es
pr

ijs
in

cl
. b

pm
in

cl
. b

tw
 *

**

B
ijt

el
lin

g

Elektrisch

77 kWh 413 km 150 kW / 204 pk 1-versnelling 1ST € 56.826 0 56.826 68.760 1.230 69.990 16%

410 km 150 kW / 204 pk 1-versnelling 1ST Max € 60.628 0 60.628 73.360 1.230 74.590 16%

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 13 voor meer informatie.
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Standaarduitvoeringen
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Exterieur
Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten ● ●

Bumpers in carrosseriekleur ● ●

Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light') ● ●

Omgevingsverlichting in achterklep ● ●

Schuifdeur, links en rechts, elektrisch ● ●

Verbindende LED strip tussen de koplampen ● ●

Velgen 'Solna', 20 inch lichtmetaal met Airstop Banden 235/50 R20 vóór en 265/45 R20 achter en slotbouten ● -

Velgen 'Bromberg', 21 inch lichtmetaal met Airstop Banden 235/45 R21 vóór en 265/40 R21 achter en slotbouten - ●

Verlichte portiergrepen ● ●

Zijruiten achter en achterruit getint ● ●

Interieur
Achterbank in delen neerklapbaar ● ●

Armsteun voor voorstoelen, aan beide kanten ● ●

Bagageruimte afdekking ● ●

Bagagenet - ●

Bekleding, stof 'ArtVelours Eco' ● ●

Bestuurders- en passagiersstoel in hoogte verstelbaar ● ●

Inleg deurbekleding in kunstleder ● ●

'Multi-flex' variabele laadvloer - ●

Multimediasysteem en centrale bedieningselementen in 'Electric White' uitgevoerd ● ●

'ID. Buzz box', middenconsole tussen voorstoelen, uitneembaar ● ●

Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar) ● ●

Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met kunstleder bekleed ● ●

Variabele laadbodem, bekleed - ●

Voetpedalen in aluminium uitgevoerd met 'play' en 'pause' symbolen ● ●

Voorstoelen, Comfort, elektrisch verstelbaar incl. geheugenfunctie - ●

Voorstoelen, verwarmbaar ● ●

Zitplaatsen, aantal 5 ● ●
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Standaarduitvoeringen
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Functioneel
360 graden camera (Area View), incl. achteruitrijcamera (Rear View) - ●

Achterklep elektrisch, inclusief 'Easy Open & Close' ● ●

Achteruitrijcamera (Rear View) ● ●

Airconditioning automatisch (Climatronic), 2-zone ● ●

Binnenspiegel automatisch dimmend ● ●

Buitenspiegels elektrisch instel- verwarm- en inklapbaar incl. memoryfunctie ● ●

Digitale radio-ontvangst (DAB+) ● ●

Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist) ● ●

Elektrische interieurvoorverwarming 6kW ● ●

Geheugenfunctie voor Parkeerassistent (Trained Park Assist) - ●

Lendensteunen vóór, elektrisch instelbaar met massagefunctie - ●

Luidsprekers, aantal 8+1 ● ●

Parkeersensoren voor en achter (Park Distance Control) ● ●

Parkeerassistent (Park Assist Plus) ● ●

Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 25,4 cm touchscreen (10 inch) ● -

Navigatiesysteem 'Discover Max' incl. streaming & internet, 30,5 cm touchscreen (12 inch) - ●

Regensensor ● ●

Ruitenspoeiers vóór verwarmd ● ●

Stuurbekrachtiging elektromechanisch, snelheidsafhankelijk ● ●

Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access) ● ●

Spraakbediening (Voice Control) ● ●

Telefoonvoorbereiding Plus, inclusief draadloos laden ● ●

USB-C aansluitingen, 3x voorin, 3x achterin ● ●

Verkeerstekenherkenning ● ●

Voorruit, geluidisolerend, draadloos verwarmbaar en infrarood reflecterend ● ●

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

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) ● ●

Airbag voor bestuurder en bijrijder (uitschakelbaar voor bijrijder) ● ●

Bandendrukcontrolesysteem ● ●

Car2X technologie (online lokale communicatie tussen auto's en verkeersinfrastructuur) ● ●
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Standaarduitvoeringen
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Claxon, enkeltonig ● ●

Diefstalalarm ● ●

Driepuntsveiligheidsgordel vóór in hoogte verstelbaar incl. gordelspanner ● ●

Dodehoeksensor (Side Assist) - ●

e-Sound geluidsimulator ● ●

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

Hoofdairbagsysteem voor en achter inclusief zijairbags vóór en 'center' airbag ● ●

Proactieve inzittendenbescherming (Pre-Crash) ● ●

Rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) ● ●

Schijfremmen vóór ● ●

Startblokkering, elektronisch ● ●

Travel Assist (file assistent "Traffic Jam Assist" incl. "Emergency Assist") - ●

Gevarendriehoek met verbandtrommel en gevarenvest ● ●

Vermoeidheidsherkenning ● ●

Online Diensten1

'App-Connect' draadloze smartphone integratie ● ●

'WeConnect Start': abonnement 36 maanden ● ●

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 (snellader) ● ●

1 Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie www.portal.volkswagen-we.com
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Pakketten
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Interieur Pakket 'ArtVelours' ZS4 geen meerprijs ● -

- Bekleding, stof 'ArtVelours Eco'

- Multimediasysteem en centrale bedieningselementen in 'Electric White'

- Armsteun voor voorstoelen

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met kunstleder bekleed

- Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

- Inleg deurbekleding in kunstleder

- Voetmatten voor en achter

Interieur Pakket Plus 'ArtVelours' ZS2 geen meerprijs - ●

- Bekleding, stof 'ArtVelours Eco'

- Multimediasysteem en centrale bedieningselementen in 'Electric White'

- Voorstoelen, Comfort, elektrisch verstelbaar incl. geheugenfunctie

- Voorstoelen, verwarmbaar

- Lendensteunen vóór, elektrisch instelbaar met massagefunctie

- Armsteun voor voorstoelen

- Stuurwiel, verwarmd, multifunctioneel en met kunstleder bekleed

- Sfeerverlichting interieur (30 kleuren instelbaar)

- Inleg deurbekleding in kunstleder

- Voetmatten voor en achter

Multimediasysteem en centrale bedieningselementen in zwart PSA geen meerprijs ○ ○

.. Let op: het multimediasysteem en centrale bedieningselementen in 'Electric White' komen te vervallen en zijn uitgevoerd in zwart

Multimedia Pakket  ZM1 geen meerprijs ● -

- Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 25,4 cm touchscreen (10 inch)

- Telefoonvoorbereiding Plus, inclusief draadloos laden

- Spraakbediening (Voice Control)

- Luidsprekers, aantal 8+1

Multimedia Pakket  Plus (extra t.o.v. Multimedia Pakket) ZM2 geen meerprijs - ●

- Navigatiesysteem 'Discover Pro' incl. streaming & internet, 30,5 cm touchscreen (12 inch)
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Pakketten
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Comfort Pakket ZC2 € 562 680 ○ -

- 'Multi-flex' variabele laadvloer geen meerprijs - ●

- Mogelijkheid om vlakke laadvloer te creëren bij neergeklapte achterbank

- Bagagenet

Assistance Pakket ZA1 geen meerprijs ● -

- Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control)

- Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access)

- Achteruitrijcamera (Rear View)

- Diefstalalarm

- Parkeerassistent (Park Assist Plus)

- Auto kan zelfstandig in- en uitparkeren

- Verlichte portiergrepen

Assistance Pakket Plus (extra t.o.v. Assistance Pakket) ZA3 geen meerprijs - ●

- 360 graden camera (Area View), incl. achteruitrijcamera (Rear View)

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

- Dodehoeksensor (Side Assist)

- Geheugenfunctie voor Parkeerassistent (Trained Park Assist)

- Mogelijkheid om 5 individuele parkeermanoeuvres (max. 50 meter) op te slaan die de auto zelfstandig kan uitvoeren

Design Pakket PD1 geen meerprijs ● ●

- Koplampverlichting LED Matrix ('IQ.Light') 

- Verbindende LED strip tussen de koplampen

- Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)

- Achterlichten LED, luxe uitgevoerd incl. dynamische knipperlichten

- Voetpedalen in aluminium uitgevoerd met 'play' en 'pause' symbolen

Open & Close Pakket Plus ZE3 geen meerprijs ● ●

- Sleutelloos vergrendel- en startsysteem (Keyless Access)

- Achterklep elektrisch, inclusief 'Easy Open & Close'

- Omgevingsverlichting in achterklep

- Verlichte portiergrepen

- Schuifdeur, links en rechts, elektrisch
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Meeruitvoeringen
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Exterieur

'Mono Silver' metallic CL01 € 0 0 ● ●

'Candy White' unilak) CL02 € 248 300 ○ ○

Metallic / Pareleffect lak CL03 € 860 1.040 ○ ○

Metallic, two-tone CL04 € 1.488 1.800 ○ ○

Velgen

Velgen 'Solna', 20 inch lichtmetaal ZR3 Geen meerprijs ● -

- Airstop banden 235/50 R20 vóór en 265/45 R20 achter

- Slotbouten

Velgen 'Bromberg', 21 inch lichtmetaal ZR4 Geen meerprijs - ●

- Airstop banden 235/45 R21 vóór en 265/40 R21 achter

- Slotbouten

Functioneel

Trekhaak 1M6 € 810 980 ○ ○

- Elektrisch uitklapbaar, mechanisch inklapbaar
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Accessoires
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19 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zilver) 11AC5N499  8Z8 € 2.095 ○ ○

- 19 inch lichtmetaal (8,5J x 19 ET45) met winterbanden 255/50 R19 

20 inch lichtmetalen winterset, 'Loen' (zwart) PS12 089 € 2.495 ○ ○

- 20 inch lichtmetaal (Voor: 8,0J X 20 ET 45, achter: 9,0J X 20 ET 42) 

- Met winterbanden  (Voor: 235/50 R20 100T, achter: 255/45 R20 101T)

Allesdragers 1T3071126 € 249 ○ ○

- Eenvoudig op het dak te monteren aluminium allesdragers (afsluitbaar)

Bagagebox 340 liter 000071200AD € 449 ○ ○

- Hoogglans zwarte bagagebox (afsluitbaar) 

- 190 x 75 x 39 cm

Rubberen mattenset

- Voor (bestuurder en bijrijder) 1T3061502  82V € 67 ○ ○

- Achter (passagiers achterin) 1T3061512A 82V € 54

Kofferbakmat

- Geeft bescherming aan de kofferbakruimte, eenvoudig schoon te maken 1T3061160 € 72 ○ ○

Bumperbeschermfolie, transparant

- Transparante beschermfolie beschermt bovenkant achterbumper bij in- en uitladen bagage 1T3061197 € 139 ○ ○

Laadkabel type 2 230V (stopcontact) 000054412 € 199 ○ ○

- De oplaadkabel die geschikt is voor thuisgebruik (stopcontact)

- Maximale laadvermogen 2,3 kW

De kabel is 6 meter lang.

De genoemde accessoires kunnen op verzoek gemonteerd worden bij de Volkswagen-dealer. 



 Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Laden
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Altijd en overal opladen met de laadoplossingen van Volkswagen.

Omdat je nooit weet hoe je dag verloopt. Omdat je nooit stilstaat. En… omdat jij gewoon altijd 

door wilt. Daarom zijn er de laadoplossingen van Volkswagen, in samenwerking met Coolblue. 

Voor thuis en onderweg. Of je nu alleen een slimme laadpaal bij jou thuis wilt hebben of alleen 

een laadpas om overal te kunnen laden. 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.

Kijk voor meer informatie op de website over laadoplossingen.

https://www.coolblue.nl/laadpalen
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Technische gegevens

Elektrisch Pro (77 kWh accu) 150 kW / 204 pk

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 496
Accupositie Tussen de assen
Nominale capactiteit (kWh) 77
Oplaadtijd AC 11 kW 0% - 100% SOC, h (wallbox of publiek laden) 2 ca. 07:30
Oplaadtijd DC 170 kW 5% - 80% SOC, h (snellader) 2 ca. 00:30

Gewichten
Massa rijklaar, kg 3 2.497
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 3.000
Toelaatbare asbelasting voor / achter, kg 1.475 / 1.620
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, geremd bij 12% helling / ongeremd, kg 1.000  / 750
Maximale dakbelasting, kg 100
Kogeldruk, kg 50

Rijprestaties
Topsnelheid, km/u 145 (begrensd)
Acceleratie, sec. van 0-100 km/u 10,2

Stroomverbruik 4

Gecombineerd, kWh/100 km 21,2 - 21,3
CO2-uitstoot gecombineerd, g/km 0

Actieradius 4

Actieradius gecombineerd, km 413 - 410

Uitvoeringen 1ST, 1ST Max
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Afmetingen

Voetnoten
1)   PMS staat voor permanent magneet synchroonmotor, ASM staat voor asynchroonmotor    
2)   SoC staat voor 'State of Charge', oftewel het batterijniveau.     
3)   Afhankelijk van de uitvoering 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.
5)    Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte respectievelijk neergeklapte achterbank.    
6)    Het maximale vermogen 220 kW: dit maximale vermogen, berekend in overeenstemming met UN GTR.21, kan maximaal 30 seconden aaneengesloten gebruikt worden. Het in de individuele rijsituatie beschikbare vermogen hangt van verschillende 

factoren af, zoals de (omgevings-)temperatuur en laadstatus, conditie en fysieke veroudering van de hoogvoltaccu. De beschikbaarheid van het maximale vermogen vereist dat de temperatuur van de hoogvoltaccu tussen de 23 °C en 50 °C is en de auto 
een laadniveau van > 88% heeft. Met name afwijkingen van het hiervoor genoemde leiden mogelijk tot een vermindering in vermogen. De accutemperatuur kan, tot een bepaalde hoogte, beïnvloed worden via de functionaliteiten van de airconditioning. 
Het gewenste laadniveau van de hoogvoltaccu kan ingesteld worden in de auto. Het beschikbare vermogen kan op elk moment in het vermogen display van de auto worden getoond. Om de bruikbare capaciteit van de hoogvoltaccu zo hoog mogelijk te 
houden wordt het laadniveau van 80% aanbevolen voor dagelijks gebruik. 

Afmetingen ID. Buzz

Exterieur

Lengte min. / max., mm 4.712 / 4.712

Breedte min. / max., mm 1.985 / 1.985

Hoogte max., mm 1.927

Wielbasis, mm 2.989

Spoorbreedte voor min. / max. 1.637 / 1.683

Spoorbreedte achter min. / max. 1.667 / 1.670

Draaicirkel, m 11,1

Bagageruimte

Inhoud met / zonder 2e zitrij, liter 1.121 / 1.581
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Alle voordelen van Volkswagen Service

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

tot en met 7 jaar onderhoud en APK. De speciaal opgeleide Volkswagen technici zullen de werkzaamheden 

uitvoeren

De Volkswagen ID. Buzz wordt geleverd inclusief:

- 2 jaar volledige fabrieksgarantie 

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

-  Door Volkswagen voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode van 

tot en met 7 jaar, uit te voeren door een erkende Nederlandse Volkswagen 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 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 stelt als voorwaarde voor de fabrieksgarantie dat het voertuig conform fabrieksvoorschrift is 

onderhouden. Indien je het voertuig exclusief de door Volkswagen 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

Meer weten? 
Wil je meer weten over een van 

de hier genoemde diensten dan 

ben je bij de Volkswagen dealer 

van harte welkom voor mee 

informatie. Ook kun je kijken op 

www.volkswagen.nl/service

De voordelen van Volkswagen Service

Gratis 24-uurs pechhulp binnen  
Europa na uitvoeren onderhoud  

bij de Volkswagen dealer.

2 jaar garantie op uitgevoerde  
werkzaamheden en vervangen  

onderdelen.

Altijd vervangend vervoer beschikbaar 
tijdens een werkplaatsbezoek  

(o.a. gratis leenfiets).

Voor kleine reparaties kun je  
direct bij ons terecht (o.a. lamp  

vervangen, lekke band).

Er worden altijd originele onderdelen  
gebruikt zodat jouw Volkswagen  

een echte Volkswagen blijft.



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.
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volkswagen.nl

De nieuwe ID. Buzz


