
Nowy Caddy



Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 134 a 109. Klasa 
efektywności: B do A.    1) Caddy BlueMotion, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 4,9, w cyklu pozamiejskim 3,8, w cyklu mieszanym 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym 109. Klasa efektywności: A.    2) Wyposa-
żenie dodatkowe dla wszystkich modeli. Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą. 

NOWE GENERACJE SILNIKÓW 
SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA 
NORMY EURO 6.
Seryjnie z BlueMotion Technology.

WYSOKI POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA
System automatycznego 
hamowania po kolizji 
jako wyposażenie 
seryjne. 

NOWE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE
Od aktywnego tempomatu ACC z regulacją odległości 
do jadącego z przodu pojazdu z systemem obserwacji 
otoczenia Front Assist i funkcją awaryjnego hamowania 
w mieście po kamerę cofania Rear View2).

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ  
I WSZECHSTRONNOŚĆ
Siedzenia składane, z pochylanym oparciem  
i możliwością wymontowania z samochodu, nowa opcjo-
nalna funkcja pozwalająca na przewożenie długich przed-
miotów oraz szerokie przesuwne drzwi. 

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie od 4,2 l/100 km 
w Caddy BlueMotion1).

WYSOKIEJ JAKOŚCI WNĘTRZE
Nowa, elegancka stylistyka  
i poprawione wyciszenie wnętrza.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
SYSTEMY INFOTAINMENT
Nowe systemy radiowe  
i nawigacyjne, intuicyjna 
obsługa oraz nowe funkcje.

NOWA  
STYLISTYKA
Wyostrzone linie, 
bardziej dynamiczny 
przód nadwozia  
i charakterystyczny tył 
ze spojlerem. 

Perfekcyjnie przygotowany na 
wszystko, co przyniesie dzień.

Nowy Caddy  
i nowy Caddy Maxi.
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Obojętnie, z której strony na niego 
spojrzymy, nowy Caddy zachwyca czystymi 

konturami, precyzyjnymi, dynamicznymi 
liniami i wieloma atrakcyjnymi detalami. 

Udoskonalony został przede wszystkim tył 
nadwozia ze spojlerem i nowym kształtem 

tylnych świateł, a także przód z trzema 
chromowanymi listwami na osłonie 

chłodnicy, który stał się teraz bardziej 
sportowy. Nowe są także relingi dachowe, 

boczne listwy ochronne i lusterka 
zewnętrzne.

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym 
między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A. Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Wygląda wyjątkowo.
Nowa, przyciągająca wzrok 
stylistyka.
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Radio i nawigacja. W nowym Caddy 
oferowane są systemy radiowe najnowszej 
generacji: systemy radiowe Composition Audio1), 
Composition Colour2) i Composition Media3) 
oraz system nawigacji Discover Media3).
 
Funkcja obsługi głosowej. System sterowania 
głosowego pozwala na obsługę funkcji telefonu, 
nawigacji i audio, bez zdejmowania rąk z 
kierownicy.4)

 
Car-Net App-Connect. Ten interfejs umożliwia 
wygodną i bezpieczną obsługę specjalnych 
aplikacji. Ekran smartfonu jest przenoszony na 
wyświetlacz systemu radiowego.4) 5)

 
Pakiet Connectivity. Przez złącze USB można 
podłączyć zewnętrzne nośniki danych, na 
przykład odtwarzacz MP3. Dodatkowo interfejs 
do telefonu komórkowego pozwala na 
prowadzenie rozmów przez zestaw 
głośnomówiący z Bluetooth.6)

 
Złącze telefonu komórkowego Comfort.  
Złącze USB w schowku pozwala na wygodne 
ładowanie telefonu komórkowego. 
Bezprzewodowe połączenie z anteną 
zewnętrzną samochodu poprawia jakość 
odbioru.7)

 
Volkswagen Media Control. System ten 
umożliwia pasażerom, także siedzącym na 
tylnych siedzeniach, sterowanie funkcjami audio 
przy użyciu smartfonu lub tabletu z funkcją 
Bluetooth.8)

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym 
między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A.   1) Wyposażenie seryjne w Caddy Trendline.   2) Wyposażenie seryjne w Caddy Highline.    3) Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich modeli Caddy.    4) Dostępne jako opcja tylko w po-
łączeniu z systemem radiowym Composition Media lub systemem radiowo-nawigacyjnym Discover Media.    5) Kompatybilne z technologiami MirrorLink™, CarPlay i Android Auto. Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie jest kompaty-
bilne z App-Connect. Korzystanie z aplikacji App-Connect wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki korzystania z transmisji danych i połączenia z Internetem.    6) Dostępny jako opcja dla systemów radio-
wych Composition Audio lub Composition Colour. Seryjny przy systemie radiowym Composition Media i systemie radiowo-nawigacyjnym Discover Media.     7) Opcjonalne dla systemów radiowych Composition Colour i Composition 
Media oraz systemu radiowo-nawigacyjnego Discover Media.   8) Dostępny tylko w połączeniu z systemem radiowo-nawigacyjnym Discover Media. Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Nowe systemy radiowe  
i Infotainment.

Prosimy zająć miejsce. We wnętrzu na pasażerów czeka nawet 
siedem niezwykle wygodnych miejsc, nowy, starannie wykończony 
kokpit, wiele przemyślanych schowków oraz lepiej wyciszone wnętrze. 
Tylne siedzenia również gwarantują wysoki poziom komfortu. W razie 
potrzeby można je niezależnie składać, pochylać oparcia lub 
zdemontować. W ten sposób nowego Caddy można indywidualnie 
dopasować do wszystkich zadań.

Więcej miejsca  
dla dobrego samopoczucia.

Nowy wymiar wnętrza.
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By każda podróż od początku do końca przebiegała spokojnie, nowy Caddy 
wyposażony został w liczne systemy poprawiające bezpieczeństwo, które są 
w stanie aktywnie reagować w niebezpiecznych sytuacjach. Dodatkowo na 
życzenie można wyposażyć samochód w kolejne, innowacyjne systemy 
wspomagające, które uczynią jazdę jeszcze bardziej komfortową.

01. System automatycznego hamowania po kolizji (hamulec 
multikolizyjny). Należy do seryjnego wyposażenia i w razie kolizji 
inicjuje hamowanie, które w idealnym przypadku pozwala uniknąć 
dalszych zderzeń.1), 2) 

02. Aktywny tempomat z regulacją odległości od jadącego z przodu 
pojazdu ACC. System mierzy przy użyciu czujnika odległość (do 120 m) 
oraz prędkość jadących z przodu pojazdów i automatycznie utrzymuje 
ustawioną odległość. 1), 3). Obejmuje także system obserwacji otoczenia 
Front Assist. System obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją 
awaryjnego hamowania w mieście rozpoznaje, gdy odległość 
niebezpiecznie się zmniejszy i pomaga skrócić drogę hamowania.  
W niebezpiecznej sytuacji ostrzega kierowcę i może zainicjować 
awaryjne hamowanie.1), 2)

03. Funkcja regulacji świateł drogowych Light Assist. Zmienia 
automatycznie światła z drogowych na mijania, by nie oślepiać 
nadjeżdżających z przeciwka lub jadących przed Caddy kierowców.  
Od prędkości powyżej 60 km/h i po zmroku automatycznie włącza światła 
drogowe.3)

Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Utrzymuje ustawioną prędkość 
względnie ogranicza prędkość maksymalną do indywidualnie wybranej 
wartości.2)

Kamera cofania Rear View. Pozwala obserwować otoczenie za 
samochodem i ułatwia parkowanie.1), 3) Kamera cofania może być 
zamontowana tylko w samochodach z tylną klapą. 

System rozpoznający zmęczenie kierowcy. Sygnałami optycznymi 
i akustycznymi zaleca przerwanie podróży w celu odpoczynku, gdy 
stwierdzi odstępstwa od normalnego zachowania się kierowcy za 
kierownicą.1), 4)

Poduszki powietrzne. Nowy Caddy jest wyposażony seryjnie w czołowe 
poduszki powietrzne dla kierowcy i siedzącego obok niego pasażera 
oraz w boczne poduszki powietrzne chroniące głowy. Od wersji 
wyposażenia Trendline, seryjne kurtyny powietrzne w przypadku 
zderzenia bocznego zapewniają bezpieczeństwo pasażerom siedzącym 
w drugim rzędzie.

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 
5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2  
w g/km: w cyklu mieszanym między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A.    1) W granicach możliwości 
systemu.     2) Wyposażenie seryjne we wszystkich modelach.   3) Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich 
modeli.     4) Wyposażenie seryjne w Caddy Highline, wyposażenie dodatkowe dla pozostałych modeli.

Chroni to, co najważniejsze.
Większy komfort i nowe 
systemy wspomagające  

i poprawiające  
bezpieczeństwo.

01 02 03
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W nowym Caddy zastosowano oszczędną generację 
silników, spełniających wymagania normy Euro 6. 

Każdy silnik jest wyposażony seryjnie w pakiet 
rozwiązań BlueMotion Technology, obejmujący system 

Start-Stop, funkcję odzyskiwania energii hamowania 
i tempomat oraz opony zoptymalizowane pod kątem 

oporów toczenia. Udoskonalone dostrojenie 
zawieszenia dodatkowo poprawia komfort jazdy.

TDI
Nowe silniki TDI. 

Oszczędne, 2-litrowe silniki wysokoprężne  
z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem 

Common-Rail oferowane są w różnych stopniach mocy. 
Caddy BlueMotion z silnikiem 75 kW zużywa na 

przykład średnio 4,2 l/100 km przy emisji CO2  
109 g/km1), dzięki czemu jest jednym  

z najoszczędniejszych samochodów w swojej klasie.

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 
km: w cyklu miejskim między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 
a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu 
mieszanym między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A. 1) Caddy  
BlueMotion, silnik 2,0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu 
miejskim 4,9, w cyklu pozamiejskim 3,8, w cyklu mieszanym 4,2. Emisja CO2 
w g/km: w cyklu mieszanym 109. Klasa efektywności: A. 2) Caddy, silnik 2.0 
TDI o mocy 75 kW z manualną skrzynią biegów, zużycie paliwa w l/100 km:  
w cyklu miejskim 5,3, w cyklu pozamiejskim 4,1, w cyklu mieszanym 4,6. Emisja 
CO2 w g/km: w cyklu mieszanym od 120 do 119. Klasa efektywności: A

2.0 TDI (75 KW)2)

Średnie zużycie paliwa od 4,6 l/100 km; 119 g/km CO2

2.0 TDI BLUEMOTION (75 KW)1)

Średnie zużycie paliwa 4,2 l/100 km; 109 g/km CO2

Potrzebuje niewiele.
Ale daje dużo.
Nowa generacja silników
spełniających normę emisji spalin Euro 6.
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Wyposażenie seryjne nowego 

Caddy Conceptline.
Wyposażenie seryjne nowego 

Caddy Trendline
Bogata oferta.

Wyposażenie seryjne
nowego Caddy i Caddy Maxi.

Wyposażenie zewnętrzne
Przesuwne drzwi z prawej strony, szerokość 701 mm

Niska krawędź bagażnika

Wyposażenie wnętrza 
Drugi rząd siedzeń, z pochylanym oparciem i składanych  

w stosunku 2/3 do 1/3
Przemyślana koncepcja schowków

Kierownica z regulacją wysokości i odległości
Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej

Wyposażenie funkcjonalne
 System Start-Stop

Funkcja odzyskiwania energii hamowania
Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia

Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Elektroniczny immobiliser

Centralny zamek z pilotem

Bezpieczeństwo
System obserwacji otoczenia Front Asist  

z funkcją awaryjnego hamowania w mieście
System automatycznego hamowania po kolizji

Wspomaganie układu kierowniczego  
zależnie od prędkości (Servotronic)

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
Boczne poduszki powietrzne  

chroniące głowy
Elektroniczny system stabilizacji  

toru jazdy ESP
Systemy: ABS, EDS, ASR

Światła do jazdy w dzień
Asystent hamowania

Cztery lub sześć uchwytów  
do mocowania bagażu

Wyposażenie zewnętrzne
–  stalowe obręcze kół z pełnymi kołpakami
–  reflektory halogenowe H4
–  obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi  

w kolorze czarnym
–  zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
– boczne listwy ochronne w kolorze czarnym
–  szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
–  osłona chłodnicy z chromowaną listwą

Wyposażenie wnętrza
– tapicerka tkaninowa Simora
– standardowa deska rozdzielcza
– konsola środkowa z czterema uchwytami na kubki
– otwarty schowek podręczny

Wyposażenie funkcjonalne
– ogrzewanie z mechaniczną regulacją
– manualnie otwierane/zamykane szyby

Bezpieczeństwo
–  bezpieczne lusterko wsteczne,  

manualnie przyciemniane

Wyposażenie zewnętrzne
–  stalowe obręcze kół z pełnymi kołpakami
–  reflektor halogenowe H4
–  obudowy lusterek zewnętrznych, osłona przesuwnych 

drzwi i klamki drzwi w kolorze nadwozia, zderzaki  
z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

–  boczne listwy ochronne w kolorze czarnym
–  szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym
–  osłona chłodnicy z chromowaną listwą
–  drugie drzwi przesuwne, z lewej strony, szerokość 701 mm

Wyposażenie wnętrza
–  tapicerka tkaninowa Kutamo
–  deska rozdzielcza Komfort z aplikacjami dekoracyjnymi 

Cortina Gloss
–  konsola środkowa z podłokietnikiem i trzema uchwytami 

na kubki
–  schowek podręczny, podświetlany, z zamykaną pokrywą
–  fotel kierowcy z regulacją wysokości i szufladą

Wyposażenie funkcjonalne
–  ogrzewanie z mechaniczną regulacją
–  elektrycznie otwierane/zamykane szyby i elektrycznie 

regulowane lusterka zewnętrzne
–  system radiowy Composition Audio z 4 głośnikami
–  wyświetlacz wielofunkcyjny

Bezpieczeństwo
– bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie przyciemniane
– kurtyny powietrzne

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: 
w cyklu miejskim między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, 
w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym 
między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A.
Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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Wyposażenie zewnętrzne
–  obręcze ze stopu metali lekkich, 16-calowe Fortaleza
–  podwójne reflektory halogenowe H7
–  obudowy lusterek zewnętrznych, zderzaki, osłona drzwi przesuwnych i klamki 

drzwi w kolorze nadwozia
–  boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia, z chromowaną listwą ozdobną
–  szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, z przodu, w przestrzeni  

pasażerskiej dodatkowo przyciemnione
–  osłona chłodnicy lakierowana, z trzema chromowanymi listwami
–  ozdobna listwa chromowana w dolnej części osłony chłodnicy
–  chromowana listwa na pokrywie bagażnika
–  drugie drzwi przesuwne, z lewej, szerokość 701 mm
–  relingi dachowe, srebrne

Wyposażenie wnętrza 
–  tapicerka Alcantara
–  deska rozdzielcza Komfort z aplikacjami dekoracyjnymi Carbon Charcoal
–  konsola środkowa z podłokietnikiem z regulacją wysokości i odległości  

i z trzema uchwytami na kubki
–  schowek podręczny, podświetlany, z zamykaną pokrywą
–  fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, z podparciem odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa i z szufladą
–  elementy skórzane (kierownica, gałka dźwigni zmiany biegów, dźwignia 

hamulca ręcznego)
–  pakiet Chrom 2 (pokrętło świateł, przyciski regulacji lusterek i otwierania/

zamykania szyb)

Wyposażenie funkcyjne
–  klimatyzacja Climatronic z ogrzewaniem przednich siedzeń
–  elektrycznie otwierane/zamykane szyby i elektrycznie regulowane lusterka 

zewnętrzne
–  system radiowy Composition Colour z 6 głośnikami
–  wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
–  kierownica multifunkcyjna i system rozpoznający zmęczenie kierowcy

Bezpieczeństwo
– pakiet Light & Sight
– kurtyny powietrzne
– reflektory przeciwmgielne
– ParkPilot – czujniki parkowania w tylnym zderzaku

Wyposażenie zewnętrzne
–  obręcze ze stopu metali lekkich, 15-calowe Caloundra 

lub 16-calowe Bendigo
–  podwójne reflektory halogenowe H7
–  obudowy lusterek zewnętrznych, zderzaki, osłona drzwi 

przesuwnych i klamki drzwi w kolorze nadwozia
–  boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
–  szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, z przodu,  

w przestrzeni pasażerskiej dodatkowo przyciemnione
–  osłona chłodnicy lakierowana, z trzema chromowanymi 

listwami
–  drugie drzwi przesuwne, z lewej, szerokość 701 mm
–  relingi dachowe, czarne

Wyposażenie wnętrza
–  tapicerka tkaninowa Pandu
–  deska rozdzielcza Komfort z aplikacjami dekoracyjnymi 

Dark Silver Brushed
–  konsola środkowa z podłokietnikiem z regulacją wysokości 

i odległości i z trzema uchwytami na kubki
–  schowek podręczny, podświetlany, z zamykaną pokrywą
–  fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości, z szufladą
–  elementy skórzane (kierownica, gałka dźwigni zmiany 

biegów, dźwignia hamulca ręcznego)
–  pakiet Chrom 1 (pokrętło świateł z chromowanym  

elementem)

Wyposażenie funkcyjne
–  klimatyzacja
–  elektrycznie otwierane/zamykane szyby i elektrycznie  

regulowane lusterka zewnętrzne
–  system radiowy Composition Colour z 6 głośnikami
–  wyświetlacz wielofunkcyjny

Bezpieczeństwo
– pakiet Light & Sight
– kurtyny powietrzne
– reflektory przeciwmgielne

Wyposażenie seryjne nowego 

Caddy Comfortline.
Wyposażenie seryjne nowego

Caddy Highline.

Caddy i Caddy Maxi, silnik 2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 
między 5,9 a 4,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 3,8, w cyklu mieszanym między 5,1 a 4,2. 
Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 134 a 109. Klasa efektywności: B do A. Zdjęcie 
przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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Lakiery  
i tapicerki.

Zielony Vipern
lakier metaliczny

Pomarańczowy Honey
lakier metaliczny

Black Berry
lakier metaliczny

Brązowy kasztanowy
lakier metaliczny

Zielony Bambusgarden
lakier metaliczny

Granatowy Starlight
lakier metaliczny

Niebieski Acapulco
lakier metaliczny

Srebrny Reflex
lakier metaliczny

Lakiery metaliczne2)

Szary Indium
lakier metaliczny

Biały Candy1)

lakier podstawowy
Czerwony wiśniowy2)

lakier podstawowy

Lakiery podstawowe

Czarny Deep
lakier perłowy

Lakier perłowy2)

Tapicerki tkaninowe

Tapicerki skórzane i ze skóry syntetycznej

Mesh7)

czarna Titan

tapicerka  
ze skóry syntetycznej

Vienna9)

czarna Titan

tapicerka skórzana

Alcantara8)

czarna Titan

tapicerka

Simora3)

czarna Titan

tapicerka tkaninowa

Kutamo4)

czarna Titan/ 
niebieska

tapicerka tkaninowa

Kutamo4)

czarna Titan/ 
Moonrock

tapicerka tkaninowa

Pandu6)

Moonrock/szara/
czarna Titan

tapicerka tkaninowa

Pandu6)

czarna Titan

tapicerka tkaninowa

Pilion5)

czarna Titan

tapicerka tkaninowa

1) Wyposażenie seryjne we wszystkich modelach.   2) Wyposażenie dodatkowe dla wszystkich modeli.   3) Wyposażenie seryjne w Caddy Conceptline.   4) Wyposażenie seryjne w Caddy Trendline.   5) Wyposażenie seryjne w Caddy Beach. Wyposażenie dodatkowe 
dla Caddy Trendline.   6) Wyposażenie seryjne w Caddy Comfortline.   7) Wyposażenie dodatkowe dla Caddy Conceptline, Trendline i Comfortline.   8) Wyposażenie seryjne w Caddy Highline.   9) Wyposażenie dodatkowe dla Caddy Comfortline i Highline. 9  |  10      Nowy Caddy



Dane techniczne

  

Silnik Skrzynia biegów Moc
maks.
w kW (KM)

Norma emisji 
spalin

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa1)

cykl miejski/ pozamiejski/ 
mieszany,
w l/100 km

Emisja CO2

cykl mieszany,  
w g/km

Klasa 
efektywności

Caddy

2.0 l TDI Blue-Motion 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 olej 
napędowy

4,9/3,8/4,2 109 A

2.0 TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 olej 
napędowy

5,3/4,1/4,6 120 – 119 A

2.0 TDI BMT 7-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 olej 
napędowy

5,8 – 5,7/4,6 – 4,5/5,0 131 – 130 B

Caddy Maxi

2.0 TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 olej 
napędowy

5,5 – 5,4/4,2/4,7 123 – 122 A

2.0 TDI BMT 7-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 olej 
napędowy

5,9/4,7 – 4,6/5,1 134 – 133 B

BMT = BlueMotion Technology   DSG = przekładnia dwusprzęgłowa DSG

1) Pojemność zbiornika paliwa ok. 60 l, AdBlue® ok. 9 l.  

Podane wartości zostały ustalone zgodnie z zalecaną procedurą pomiarową. Dane nie odnoszą się do konkretnego samochodu i nie są częścią oferty – zostały podane, aby umożliwić porównanie samochodów rożnego typu.  Poziom zużycia paliwa i emisji CO2 samochodu zależy nie 
tylko od efektywnego wykorzystania paliwa przez samochód – wpływa na to również sposób jazdy oraz inne nietechniczne czynniki (np. warunki otoczenia). Wyposażenie dodatkowe i akcesoria (np. elementy montowane do nadwozia, opony) mogą wpłynąć na zmianę istotnych parame-
trów samochodu, na przykład masy, oporu toczenia i aerodynamiki, a tym samym na zużycie paliwa i osiągi jezdne. Podawany zakres wartości zużycia paliwa i emisji CO2 zależy od wybranego rozmiaru opon i opcjonalnego wyposażenia dodatkowego. Wskazówka zgodnie z dyrektywą 
1999/94/WE w aktualnie obowiązującej wersji: Dodatkowe informacje o oficjalnym zużyciu paliwa i emisji CO2 nowych samochodów osobowych oferowanych w  Polsce dostępne są nieodpłatnie w punktach sprzedaży. Klasy efektywności energetycznej ocenia się na podstawie emisji 
CO2 z uwzględnieniem masy pustego pojazdu.  Pojazdy odpowiadające wartości średniej zaliczane są do klasy D.  Pojazdy uzyskujące rezultaty lepsze od średniej zaliczane są do klasy A+, A, B lub C. Samochody z wartościami słabszymi od średniej przypisywane są do klasy E, F lub G.

Polub nas.
www.facebook.com/volkswagensamochodyuzytkowe
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