
Nowy Caddy Samochody
Użytkowe



Profesjonalista w każdej dziedzinie. 

 Nowy Caddy.

JEDYNY
w swojej klasie  
z fabrycznym  
napędem na wszystkie koła

4MOTION3)
. Optymalna 

trakcja, stabilność toru jazdy i bez-
pieczeństwo na zakrętach.

Innowacyjne mobilne

USŁUGI 
ONLINE3)

Dzięki Car-Net App-Connect  
i Car-Net Guide & Inform.

Fabryczny

NAPĘD TGI
Efektywny i bezpieczny  
napęd na gaz ziemny  
(CNG).

Wyjątkowa

KONCEPCJA
NAPĘDU
Połączenie dwusprzęgłowej  
przekładni automatycznej DSG  
i napędu na wszystkie koła 4MOTION3), 4).

DŁUGA
PRZESTRZEŃ  
ŁADUNKOWA
Z opcjonalnym pakietem  
Flexsitz Plus nawet 3070 mm  
w Caddy Maxi.

NAJWYŻSZA 
ŁADOWNOŚĆ
w swojej klasie.
Opcjonalnie do 1005 kg  
w nowym Caddy Maxi Furgon5).  

NOWA GENERACJA
SILNIKÓW
spełniających normę  
emisji spalin Euro 6.  
Seryjnie z technologią
BlueMotion.

NAJNIŻSZE 
ZUŻYCIE  
PALIWA 
w swojej klasie. Średnio od 3,8 l/100 km  
w Caddy BlueMotion1).

NOWE SYSTEMY
WSPOMAGAJĄCE
Od aktywnego tempomatu 
z regulacją odległości od jadącego 
pojazdu (ACC) przez Front Assist 
z funkcją awaryjnego hamowania 
w mieście2) po Rear View3).

Nowy standard w dziedzinie

BEZPIECZEŃSTWA
Pierwszy w swojej klasie z seryjnymi 
poduszkami powietrznymi dla kie-
rowcy i pasażera, bocznymi podusz-
kami chroniącymi głowy oraz syste-
mem automatycznego hamowania 
po kolizji.

PRZEMYŚLANY  
SYSTEM
SCHOWKÓW
Nawet 17 schowków, półek i kieszeni  
w całym wnętrzu.

Maksymalna

FUNKCJONALNOŚĆ
I WSZECHSTRONNOŚĆ
Nowy fotel pasażera ze składanym 
oparciem, szerokie drzwi 
przesuwne, tylne siedzenia 
składane, pochylane i wyjmowane.



NAJBARDZIEJ
EKONOMICZNY
CADDY W HISTORII
Niskie koszty użytkowania (Total Cost of Ownership)  
od momentu zakupu do momentu sprzedaży. 

Nowym Caddy będziesz jeździł tak oszczędnie, jak prawie  
żadnym innym małym samochodem dostawczym. Wynika to  
z najniższego zużycia paliwa w swojej klasie, długich okresów 
między przeglądami i wymianą oleju, jakości Volkswagena 
minimalizującej potrzebę napraw oraz dużej wartości odsprzedaży 
w porównaniu z innymi miejskimi samochodami dostawczymi. 

1) Caddy Furgon BlueMotion 2.0 TDI o mocy 102 KM (75 kW): zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 4,9 a 4,7, w cyklu pozamiejskim między 3,7 a 3,2, w cyklu mieszanym między 4,1 a 3,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 109 a 99.  2) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą dla Caddy i Caddy 
Maxi z silnikami spełniającymi normę Euro 6.  3) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  4) Kombinacja dostępna w późniejszym terminie.  5) Z kierowcą. Maksymalna ładowność Caddy Maxi Furgon bez kierowcy wynosi 930 kg. Jako opcja dostępne jest podwyższenie ładowności dla wybranych silników.   
Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Od lat

LIDER
w segmencie miejskich  
samochodów dostawczych.
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NOWY CADDY KOMBI

Każdy dzień przynosi niezliczone wyzwania, które często wymagają szyb-
kich, ale zawsze profesjonalnych rozwiązań. Nowy Caddy Furgon i nowy 
Caddy Kombi to dwa samochody, które będą Ciebie optymalnie wspierać 
w prawie każdej sytuacji. Funkcjonalne i wszechstronne jak nigdy, zwrotne 
i kompaktowe miejskie samochody dostawcze oferują wszystko, co jest 
potrzebne dla pokazania klientom swojego profesjonalizmu.

 Nowy Caddy. 

 Sprosta prawie każdemu zadaniu.



NOWY CADDY FURGON

Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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Robi dobre wrażenie na wszystkich klientach. 

 Nowa stylistyka.
Nieważne, w jakiej branży pracujesz: nowy Caddy zawsze budzi zaufanie i świadczy o pro-
fesjonalizmie. Jego wyostrzone, precyzyjne linie, dynamiczny przód nadwozia i nowy tył 
przyciągają spojrzenia. Tylna klapa nowego Caddy Kombi posiada seryjnie dużą szybę, 
w nowym Caddy Furgon tylna klapa w całości jest wykonana z blachy. Na życzenie dostęp-
ny jest także Caddy Furgon z oknem w tylnej klapie. Kolejne atrakcyjne elementy to chro-
mowana listwa w osłonie chłodnicy, wyraziste przednie reflektory – na życzenie w wersji 
biksenonowej, oraz opcjonalnie przyciemnione tylne światła (zdjęcie 01).

01
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Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.





Wygodnie do pracy. Komfortowo po pracy. 

 Nowe wnętrze. 
Nie tylko na zewnątrz, lecz również w środku nowy Caddy został 
konsekwentnie udoskonalony. Nowy, starannie wykończony kokpit 
posiada między innymi czytelny zestaw wskaźników (zdjęcie 01) 
i dobrze leżącą w dłoni, spłaszczoną kierownicę z możliwością regu-
lacji i dopasowania do naturalnej pozycji siedzącej. Ergonomiczny 
kształt siedzeń, na życzenie obszytych specjalną, wytrzymałą tapi-
cerką, duża ilość miejsca na nogi i nad głowami oraz poprawiona 
akustyka wnętrza również przyczyniają się do podwyższenia kom-
fortu jazdy. Specjalnie wyprofilowane i opatentowane zagłówki za-
pewniają pasażerom większe bezpieczeństwo.

Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

01

Nowy Caddy 08 | 09Wnętrze



KIESZEŃ W DRZWIACH

OTWARTA PÓŁKA, NA ŻYCZENIE Z GNIAZDEM 12 V

PÓŁKA NA TELEFON KOMÓRKOWY Z GNIAZDEM 12 V

OPCJONALNA SZUFLADA POD SIEDZENIAMI

UCHWYTY NA KUBKI W KONSOLI ŚRODKOWEJ



Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

OTWARTY PODRĘCZNY SCHOWEK

OTWARTA PÓŁKA

Perfekcyjnie zorganizowany.  
Nawet przy napiętym terminarzu. 

Przemyślany system schowków.

01

W Twoim zawodzie wszystko musi mieć swoje miejsce. Dlatego 
wyposażyliśmy nowego Caddy w system schowków obejmujący wiele 
różnej wielkości półek, kieszeni i wnęk. Na przykład nad kierowcą  
i pasażerem rozpościera się duża półka (zdjęcie 01). Niewidoczna  
z zewnątrz, pomieści rękawice robocze, drugie śniadanie lub laptop.  
W kieszeniach w drzwiach można przewozić 1-litrowe butelki  
a w konsoli środkowej wbudowane są cztery uchwyty na kubki. Po raz 
pierwszy przed pasażerem znajdują się dwa otwarte schowki podręczne 
(w samochodach z klimatyzacją schowek podręczny jest zamykany  
i podświetlany). Czyli zawsze wszystko znajdzie swoje miejsce.

Nowy Caddy 10 | 11System schowków



90°

180° 180°

90°

Wsiadanie, wysiadanie. Załadunek, rozładunek. Drzwi samochodu 
dostawczego są wiele razy dziennie otwierane i zamykane. 
Dlatego w nowym Caddy stosowane są wyłącznie zawiasy, szyny 
i klamki spełniające najwyższe wymagania. Również niska dolna 
krawędź przestrzeni ładunkowej i liczne warianty drzwi przema-
wiają na korzyść Caddy. Nowego Caddy można w pełni dostoso-
wać do indywidualnych wymagań, wybierając na przykład wersję 
bez przesuwnych drzwi i bez okien w tylnej części nadwozia lub 
w pełni przeszkloną wersję pasażerską z przyciemnionymi szybami 
i drugimi, szerokimi drzwiami przesuwnymi. Tylna klapa posiada 
seryjnie system zamykania softtouch i otwiera się po wciśnięciu 
przycisku, co znacznie poprawia wygodę otwierania.

KLAPA

TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi dwuskrzydłowe  
z kątem otwarcia

180°
i możliwością 
zablokowania  
w różnych pozycjach.

 Szybki i łatwy załadunek. Ze wszystkich stron. 

 Szerokie drzwi przesuwne i nowe 
rozwiązania tylnych drzwi.

Przeszklona tylna klapa dla Caddy Furgon i Kombi1)

Przeszklone drzwi dwuskrzydłowe (⅔ do ⅓) dla Caddy Furgon i Kombi Drzwi dwuskrzydłowe (⅔ do⅓) z wypełnieniem z tworzywa sztucznego 

dla Caddy Furgon3)

Blaszana tylna klapa dla Caddy Furgon2)

nawet dwoje 
przesuwnych 
drzwi

12 | 13 Nowy Caddy  Tylna część nadwozia



1) Wyposażenie seryjne w Caddy Kombi.  2) Wyposażenie seryjne w Caddy Furgon.  3) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.  Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą





Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Zawsze znajdzie się rozwiązanie.  

 Nowy Caddy Furgon  
i nowy Caddy Kombi.

Nowy Caddy 14 | 15Modele 



Duży a mimo to kompaktowy: nowy Caddy Furgon może pochwalić się przestrzenią 
ładunkową robiącą wrażenie swoją pojemnością i ładownością. Już z krótkim rozstawem 
osi pojemność wynosi 3,2 m3, a opcjonalny pakiet Flexsitz Plus pozwala ją powiększyć do 
3,7 m3. Dostęp do przestrzeni ładunkowej zapewnia seryjna, wykonana w całości z blachy 
tylna klapa oraz przesuwne drzwi bez okien po stronie pasażera. Podłoga w przestrzeni 
ładunkowej jest płaska a drzwi przesuwne sięgają aż do krawędzi dachu. Brak okien 
chroni ładunek przed spojrzeniami z zewnątrz i zmniejsza ryzyko włamania.

Pojemność do 3,7 m3, ładowność 762 kg  
i sześć zaczepów w bagażniku. 

 Nowy  
Caddy Furgon.



Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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 Funkcjonalny jak żaden inny. 
 Trzy rodzaje podłogi w przestrzeni ładunkowej. Cztery różne 
ścianki działowe. Różnorodne możliwości mocowania ładunku.

Nowy Caddy Furgon oferuje przestronną przestrzeń ładunkową dającą się w pełni 
dostosować do indywidualnych potrzeb. Seryjnie posiada zamkniętą ściankę działową, 
żebrowaną podłogę w kolorze nadwozia i sześć zaczepów do mocowania ładunku.  
Na życzenie dostępne są trzy inne ścianki działowe oraz dwie solidne wykładziny 
podłogowe, w tym podłoga ze sklejki drewnianej o grubości 10 mm z powierzchnią 
antypoślizgową. U naszych partnerów od zabudów można zamówić inne wykładziny,  
na przykład specjalną podłogę, do której można przykręcać regały i wyposażenie 
warsztatowe. W ten sposób nowy Furgon może szybko stać się w pełni funkcjonalnym 
samochodem serwisowym dla instalatorów i innych fachowców z różnych branż.



05 07

01   Szyny ułatwiające mocowanie ładun-
ku1), 2). Stabilne, metalowe szyny są zamon-
towane w połowie wysokości bocznych 
ścian przestrzeni ładunkowej. Do pakietu 
należą także cztery pasy do mocowania 
wraz z zaczepami.
02   Zaczepy. W przestrzeni ładunkowej 
znajduje się sześć składanych zaczepów 
zamocowanych na stałe do podłogi samo-
chodu. Nowy Caddy Maxi Furgon ma na-
wet osiem zaczepów. Pozwalają one bez-
piecznie unieruchomić pasami mocującymi 
narzędzia i materiał. 

03   Podłoga ze sklejki drewnianej1), 2). Dopasowana dokładnie do 
kształtu podłogi płyta ze sklejki o grubości 10 mm jest wielokrot-
nie lakierowana i pokryta antypoślizgową i wodoszczelną war-
stwą. Dwa wycięcia umożliwiają łatwy dostęp do środkowych za-
czepów w podłodze. 
04   Wykładzina gumowa1). Warstwa ochronna ze zmywalnego 
tworzywa sztucznego jest dokładnie dopasowana do żeber podło-
gi. Gumowy materiał dobrze izoluje termicznie i ogranicza hałas. 
Dostępna także dla nowego Caddy Kombi.

  Pakiet zabezpieczeń transportowych (bez ilustracji)1), 2). Dzięki 
wytrzymałej podłodze ze sklejki drewnianej i wbudowanym szy-
nom ładunek w przestrzeni bagażowej może być stabilnie unieru-
chomiony. Okładzina sięgająca do wysokości ramy dachu chroni 
ściany przed uszkodzeniem.  

05   Zamknięta ścianka działowa. Sięgająca wysokości dachu 
ścianka całkowicie oddziela przestrzeń ładunkową od kabiny kie-
rowcy, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa biernego.  
Zamontowana jest na stałe do elementów karoserii samochodu  
i spełnia wymagania DIN 75410-3. 
06   Ścianka działowa z oknami1). Sięgająca do dachu ścianka 
działowa posiada dwa okna pozwalające obserwować ładunek. 

07   Skrzynka do przestrzeni ładunko-
wej1), 2). W umieszczonej z prawej strony 
nad nadkolem skrzynce można przewozić 
małe narzędzia, rękawice i kamizelki 
ostrzegawcze. Dostępna także dla nowego 
Caddy Kombi.   
08   Kratka ochronna1), 2). Stabilna kratka 
z czarnego, stalowego splotu zabezpiecza 
tylne drzwi dwuskrzydłowe przy transpo-
rcie dużych i ciężkich przedmiotów a do-
datkowo chroni wnętrze przed włamaniem. 
Dostępna także dla nowego Caddy Kombi.

02 04

1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  2) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.         Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

0301
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Inteligentne rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo ładunku
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4.2–4.7 m3
 Pojemność przestrzeni ładunkowej    

3.2– 3.7 m3
 Pojemność przestrzeni ładunkowej  

Przestrzeń  
ładunkowa 
większa  
nawet o

31 %
Caddy Maxi  
jest o 470 mm 
dłuższy

Długość  
samochodu Caddy 
4.408 mm

Ładowność1) 

1.005 kg 

Długa przestrzeń ładunkowa. Duża masa holowanej przyczepy. Najlepsza ładowność. 

  Nowy Caddy Maxi Furgon.
Każdy, kto często przewozi ciężkie lub duże ładunki, doceni dużą 
ładowność i pojemność przestrzeni ładunkowej nowego Caddy 
Maxi Furgon. W porównaniu z nowym Caddy Furgon z krótkim roz-
stawem osi, jego pojemność jest o 1 m3 większa i wynosi 4,2 m3. 
Z opcjonalnym pakietem Flexsitz Plus pojemność wynosi nawet 
4,7 m3 przy łącznej długości 3,07 m. Taka długość umożliwia na 

przykład bezpieczny transport przedmiotów o długości 3 m. 
W prawidłowym zabezpieczeniu ładunku pomoże osiem zaczepów 
do mocowania  w podłodze. Odpowiednie pasy zabezpieczające 
i siatki dostępne są na życzenie u Partnerów Volkswagena. A jeżeli 
4,7 m3 nie wystarczy, nowym Caddy można dodatkowo holować 
hamowaną przyczepę o masie do 1.500 kg.



Długość przestrzeni  
ładunkowej2), 3) 2600 mm 

(po stronie pasażera)

Długość przestrzeni 
ładunkowej2), 3) 3070 mm 

(po stronie pasażera)

Długość przestrzeni  
ładunkowej3) 1779 mm  

(od ścianki oddzielającej)

Długość przestrzeni 
ładunkowej3) 2249 mm  

(od ścianki oddzielającej)

1 miejsce siedzące

2 miejsca siedzące

2 miejsca siedzące

1 miejsce siedzące

NOWY CADDY MAXI FURGON

NOWY CADDY FURGON

PAKIET FLEX PLUS

Z pakietem Flexsitz Plus wystarczy kilka ruchów, aby zwiększyć pojemność o 0,5 m3. W tym celu należy 
całkowicie złożyć prawy fotel i otworzyć o 90° drzwi w ściance działowej. Powstanie pozioma powierzch-
nia powalająca na przewożenie ładunku o długości 2600 mm (w Caddy Furgon) i 3070 mm (w Caddy Maxi 
Furgon). Ścianka działowa oparta o konsolę środkową zapewnia kierowcy optymalną ochronę.

Inne elementy wyposażenia seryjnego Caddy Furgon podane są na stronach 32-33.

Nowego Caddy można przystosować do 
indywidualnych wymagań, zmieniając go 
w samochód – chłodnię lub samochód – warsztat. 
Przykłady zabudów na bazie Furgonu 
przedstawione są na stronie 28 i kolejnych  
oraz w Internecie na www.vwuzytkowe.pl

 Zabudowy  

1) Z kierowcą. Maksymalna ładowność Caddy Maxi Furgon bez kierowcy wynosi 930 kg. Jako opcja dostępne jest podwyższenie ładowności dla wybranych silników.  2) Z opcjonalnym pakietem Flexsitz Plus.  3) Długość przestrzeni bagażowej mierzona na wysokości podłogi w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, 
między ostatnim rzędem siedzeń i tylną pokrywą (przy złożonych siedzeniach między tylną ścianą siedziska a tylną pokrywą). Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.  
Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

dla profesjonalistów
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Żaden inny samochód w tej klasie nie łączy tak perfekcyjnie wszechstronności, zmienności 
i solidności, jak nowy Caddy Kombi. Odporne na ślady zużycia wnętrze można na życzenie 
rozbudować do siedmiu miejsc siedzących, lecz jeżeli trzeba dostarczyć towary lub materiał, 
wystarczy kilka ruchów, by zmienić Caddy Kombi w samochód 2-osobowy z przestrzenią 
bagażową 3,2 m3. Mniejsze przedmioty można również szybko i bezpiecznie schować. 
Laptop znajdzie miejsce na dużej półce nad głową kierowcy i pasażera, bloczek faktur leży 
pod ręką w jednym z dwóch schowków podręcznych a rękawice robocze są schowane 
w dostępnych jako opcja siatkach na bagaż.

Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

 Nawet siedem miejsc siedzących.  
Wiele schowków. I najwyższa jakość. 

 Nowy  
 Caddy Kombi.
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Każde zlecenie klienta jest inne. Dlatego nowy Caddy Kombi jest tak zmienny. W ciągu kilku 
minut można go zmienić z wygodnego, 5-osobowego samochodu osobowego w pełno-
wartościowy samochód dostawczy lub – dzięki opcjonalnemu prawemu fotelowi ze skła-
danym oparciem – w samochód pozwalający przewozić długie ładunki. Możliwości konfi-
guracji wnętrza jest wiele. Podstawą zmienności są oddzielnie składane i pochylane 
siedzenia w przestrzeni pasażerskiej, które w razie potrzeby można wymontować. Jeżeli 
ktoś w nowym Caddy Kombi chce przewozić nie tylko pasażerów, lecz także materiał i na-
rzędzia, może na życzenie wyposażyć przestrzeń pasażerską w antypoślizgową gumową 
wykładzinę podłogową, mocną siatkę oddzielającą lub regulowaną kratkę oddzielającą.  
Ładunek jest mocowany pasami lub siatkami do czterech zaczepów w podłodze.

 Maksymalna zmienność  
na co dzień. 
 Nowy fotel pasażera ze składanym oparciem.  
Uniwersalne wnętrze. Przemyślane w każdym detalu.



01   Fotel pasażera ze składanym oparciem1). Dla nowego Caddy  
Kombi dostępny jest na życzenie przedni fotel ze składanym oparciem.  
Po pochyleniu oparcia całkowicie do przodu, można przewozić  
przedmioty o maksymalnej długości do 3,01 m2).

02   Składana i pochylana 3-osobowa kanapa. W drugim rzędzie siedzeń 
znajduje się pojedyncze siedzenie i 2-osobowa kanapa. Obie części można 
niezależnie od siebie składać, pochylać i wyjmować. Po całkowitym wy-
montowaniu drugiego rzędu powstaje ciągła, płaska powierzchnia podłogi.

03   Regulowana kratka działowa1). Stabilna kratka działowa może być  
zamontowana w dwóch pozycjach: za drugim rzędem siedzeń do słupka C 
lub za drugim rzędem siedzeń złożonym do przodu.

1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.  2) Długość wnętrza na wysokości złożonych oparć drugiego i trzeciego rzędu siedzeń i złożonego prawego przedniego fotela do krawędzi tablicy rozdzielczej Caddy Maxi.        Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

12
wariantów siedzeń od 2 do 7 osób

01 02 03

POCHYLANIE, SKŁADANIE, WYMONTOWANIE
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340
litrów dodatko-
wej pojemności1)

Caddy Maxi  
jest o 470 mm 
dłuższy

Długość  
samochodu  
Caddy  
4408 mm

 Długie wnętrze. Największa zmienność. Najlepszy w swojej klasie.  

  Nowy Caddy Maxi Kombi.
Większe zadania wymagają większych pojazdów. Dlatego nowy Caddy Kombi 
dostępny jest także w przedłużonym wariancie: jako nowy Caddy Maxi Kombi. 
Seryjnie posiada pięć komfortowych miejsc siedzących i bagażnik o pojemności 
1.600 l z sześcioma zaczepami do mocowania bagażu, a dzięki wielofunkcyjnej 
tylnej kanapie oferuje wiele możliwości konfiguracji. W zależności od tego, jakie 
zadanie jest do wykonania, można złożyć lub pochylić tylną kanapę dzieloną w 
stosunku ⅔ do ⅓ względnie całkowicie ją wymontować. Po wymontowaniu po-
jemność przestrzeni bagażowej z płaską podłogą wynosi 4.130 l. 

Jako opcja dostępne są drzwi przesuwne po stronie kierowcy oraz trzeci rząd 
siedzeń. O bezpieczeństwo podczas jazdy dbają trójpunktowe pasy bezpie-
czeństwa oraz specjalnie wyprofilowane, opatentowane zagłówki przy 
wszystkich miejscach siedzących. Kierowca i pasażer są seryjnie chronieni nie 
tylko czołowymi poduszkami powietrznymi, lecz także bocznymi poduszkami 
chroniącymi głowy – w końcu bezpieczeństwo w miejscu pracy ma zawsze 
najwyższy priorytet.



2 miejsca siedzące

2 miejsca siedzące

3 miejsca siedzące

3 miejsca siedzące

4 miejsca siedzące

4 miejsca siedzące

2 miejsca siedzące

2 miejsca siedzące

5 miejsc siedzących

5 miejsc siedzących

7 miejsc siedzących

7 miejsc siedzących

dł. przestrzeni bagażowej2) 

1,781 mm
dł. przestrzeni bagażowej2) 

1,093 mm
dł. przestrzeni bagażowej2) 

1,093 mm
dł. przestrzeni bagażowej2) 

1,353 mm
dł. przestrzeni bagażowej2) 

1,093 mm
dł. przestrzeni bagażowej2) 

314 mm

dł. przestrzeni bagażowej2) 
1,567 mm

dł. przestrzeni bagażowej2) 
1,567 mm

dł. przestrzeni bagażowej2) 
1,823 mm

dł. przestrzeni bagażowej2) 
1,567 mm

dł. przestrzeni bagażowej2) 
734 mm

NOWY CADDY MAXI KOMBI

NOWY CADDY KOMBI

Inne elementy wyposażenia seryjnego Caddy Kombi podane są na stronach 32-33. 

1) Pojemność w litrach do wysokości tylnej półki przy wbudowanym trzecim rzędzie siedzeń.  2) Długość przestrzeni bagażowej mierzona na wysokości podłogi w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, między ostatnim rzędem siedzeń i tylną pokrywą (przy złożonych siedzeniach między tylną ścianą siedziska a tylną 
pokrywą). Zwracamy uwagę, że są to przybliżone wartości a wymiary mogą się różnić ze względu na tolerancje produkcyjne.  Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

dł. przestrzeni bagażowej2) 
2,250 mm

Samochód operacyjny straży pożarnej lub pojazd 
ekip remontujących drogi – nowy Caddy może być 
dostosowany do indywidualnych wymagań. Przy-
kłady zabudów na bazie nowego Caddy Kombi 
przedstawione są na stronie 28 i kolejnych oraz 
w Internecie na www.vwuzytkowe.pl 

Zabudowy 

dla profesjonalistówno
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Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Specjalne zabudowy czynią 
nowego Caddy jeszcze 
bardziej funkcjonalnym.

 Tutaj pasuje wszystko. Co do najmniejszego detalu. 

 Profesjonalne zabudowy  
 dla nowego Caddy.

Obojętnie, w jakiej branży działasz: aby profesjonalnie wykonywać swoje zadania, 
potrzebujesz samochodu, który zawsze będzie Ciebie perfekcyjnie wspierał. Dlatego 
Volkswagen Samochody Użytkowe w ścisłej współpracy z wiodącymi wykonawcami 
zabudów oferuje bogaty wybór samochodów specjalnych na bazie nowego Caddy.  
Oba warianty modelu mogą być fabrycznie wyposażone w opcjonalne złącze elektryczne 
do zewnętrznego wykorzystania. Furgon może mieć na życzenie zwiększoną o 180 kg 
ładowność i wzmocnione zawieszenie. Zasadniczo możliwości wykonania zabudów są 
nieograniczone.
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01   Caddy – warsztat. Dwa wbudowane 
regały z różnej wielkości szufladami  
i skrzynkami, dodatkowe oświetlenie 
LED oraz szyna z pasem do mocowania 
na ściance działowej zmieniają Caddy 
Maxi Furgon w idealny samochód serwi-
sowy dla elektryków, instalatorów i in-
nych rzemieślników.

02   Caddy – chłodnia. Skuteczna izolacja 
przestrzeni ładunkowej oraz urządzenie 
chłodnicze połączone z fabrycznym kom-
presorem klimatyzacji dają optymalne wa-
runki do transportu towarów wymagają-
cych temperatur od +2°C do +8°C. 
Przestrzeń ładunkowa jest już przygotowa-
na do wbudowania podwójnej podłogi. Sa-
mochód spełnia wymagania normy  

HACCP i optymalnie nadaje się do przewo-
żenia artykułów spożywczych ulegających 
szybko zepsuciu oraz środków farmaceu-
tycznych i weterynaryjnych. Pojemność 
Caddy wynosi 20 skrzyń E2, a Caddy Maxi – 
32 skrzynie.

03   Caddy – samochód operacyjny straży 
pożarnej. Zabudowa obejmuje instalację 
sygnalizacji specjalnej DBS 4000 dla straży 
pożarnej z niebieskimi światłami LED na 
dachu, przygotowanie do montażu radia 
cyfrowego, dwie diodowe niebieskie lampy 
naprzemienne w osłonie chłodnicy oraz re-
gulowaną kratkę działową w przestrzeni 
pasażerskiej.

04   Caddy dla remontowych służb drogo-
wych. Pokryty lakierem w kolorze poma-
rańczowym i oklejony pasami odblaskowy-
mi Caddy Maxi Kombi posiada także tablicę 
z migającą strzałką na dachu (LP15/2-LED) 
i dwie lampy diodowe sygnalizacji ostrze-
gawczej.

01

Płaska podłoga stanowi 
doskonałą podstawę dla wie-
lu zabudów specjalnych.
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02

04

03

02

Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Na dachu można za-
montować przystawki  
o masie do 100 kg.



Tak zróżnicowane, jak Twoja praca. 
Wyposażenie seryjne.
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Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 
Caddy Furgon.
Wyposażenie zewnętrzne

 – 15- lub 16-calowe obręcze stalowe1) z osłoną piasty
 – tylna klapa bez okna, wykonana w całości z blachy
 – Caddy Maxi Furgon o 47 cm dłuższy, niż Caddy Furgon

Wyposażenie wnętrza
 – tapicerka tkaninowa Austin
 – pełna ścianka działowa
 – pojemność przestrzeni ładunkowej Caddy Furgon 3,2 m3

 – pojemność przestrzeni ładunkowej Caddy Maxi Furgon 4,2 m3

Wyposażenie funkcjonalne
 – pakiet elektryczny: elektrycznie sterowane szyby w kabinie 
kierowcy, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka  
zewnętrzne

Bezpieczeństwo
 – sześć zaczepów do mocowania ładunku w Caddy Furgon
 – osiem zaczepów do mocowania ładunku w Caddy Maxi  
Furgon

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 
Caddy Kombi.
Wyposażenie zewnętrzne

 – 15- lub 16-calowe obręcze stalowe1) z osłoną piasty
 – tylna klapa z szybą ogrzewaną
 – boczne okna w przestrzeni pasażerskiej, z lewej i prawej  
strony

 – Caddy Maxi Kombi dłuższy o 47 cm niż Caddy Kombi

Wyposażenie wnętrza
 – tapicerka tkaninowa Austin
 – 3-osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, oddzielnie 
składana, pochylana i wyjmowana

 – wykładzina dywanowa na podłodze przestrzeni pasażerskiej 
i ładunkowej

Wyposażenie funkcjonalne
 –  tempomat z ogranicznikiem prędkości
 – opcja zwalniania blokady oparcia dla lewego przedniego 
fotela

 – pakiet elektryczny: elektrycznie sterowane szyby w kabinie 
kierowcy, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka  
zewnętrzne

Bezpieczeństwo
 – cztery zaczepy do mocowania ładunku w Caddy Kombi
 – sześć zaczepów do mocowania ładunku w Caddy Maxi Kombi
 – wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
 – asystent podjazdu

Wyposażenie seryjne wszystkich 
wersji nowego Caddy.
Wyposażenie zewnętrzne

 – reflektory halogenowe H4
 – osłona chłodnicy z chromowaną listwą ozdobną
 – boczne listwy ochronne
 – przesuwne drzwi z prawej strony, szerokość 701 mm
 – szyby termoizolacyjne, zielone

 

Wyposażenie wnętrza
 – poprawiona akustyka wnętrza
 – kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
 – przemyślany system schowków z półką dachową
 – wykładzina dywanowa w kabinie kierowcy

Wyposażenie funkcjonalne
 – system Start-Stop (w wersjach Euro 6)
 – tylna pokrywa z system zamykania softtouch
 – elektroniczny immobiliser
 – centralny zamek z pilotem
 – ogrzewanie z mechaniczną regulacją
 – gniazdo 12 V w konsoli środkowej

Bezpieczeństwo
 – system automatycznego hamowania po kolizji
 – system stabilizacji toru jazdy ESP
 – EDS, ABS, ASR
 – asystent hamowania
 – poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera i boczne  
poduszki chroniące głowy

 – specjalnie wyprofilowane i opatentowane zagłówki
 – sygnalizacja braku zapięcia pasów bezpieczeństwa na  
przednich siedzeniach

 – Servotronic (wspomaganie układu kierowniczego  
w zależności od prędkości jazdy)

 – światła dzienne

1) W zależności od wersji.  2) Wyposażenie seryjne dodatkowe do nowego Caddy Furgon.         Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.



Oszczędniejsze i mocniejsze. 

 Nowa generacja  
silników spełniających  
normę emisji spalin  
Euro 6*.

*dotyczy wersji kombi, 1) Caddy, 1.2 TSI o mocy 84 KM (62 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu 
miejskim między 7,2 a 6,8, w cyklu pozamiejskim między 5,1 a 4,7, w cyklu mieszanym między 5,9 
a 5,5. Emisja CO2 w g/km: w cyklu pozamiejskim między 137 a 127. Klasa efektywności: C (Kombi). 
2) Caddy i Caddy Maxi, 1.4 TSI o mocy 92 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 
7,6 a 6,4, w cyklu pozamiejskim między 5,3 a 5,0, w cyklu pozamiejskim między 6,2 a 5,6. Emisja CO2 
w g/km: w cyklu pozamiejskim między 143 a 128. Klasa efektywności: C do B (Kombi). 3) Caddy, 2.0 
TDI o mocy 55 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 5,7 a 5,3, w cyklu pozamiej-
skim między 4,2 a 3,9, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 4,4. Emisja CO2 w g/km w cyklu pozamiej-
skim między 123 a 114. Klasa efektywności: B do A (Kombi). 4) Caddy i Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 
75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,0 a 5,2, w cyklu pozamiejskim między 
4,8 a 3,9, w cyklu pozamiejskim między 5,3 a 4,4. Emisja CO2 w g/km: w cyklu pozamiejskim między 
137 a 114. Klasa efektywności: B do A (Kombi). 5) Caddy i Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 90 kW, zużycie 
paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,7  a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 4,9 a 4,7, 
w cyklu pozamiejskim między 5,6 a 5,3.  Emisja CO2 w g/km: w cyklu pozamiejskim między 146 
a 139. Klasa efektywności: B (Kombi). 6) Caddy - Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa 
w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,3 a 6,0, w cyklu pozamiejskim między 4,6 a 4,2, w cyklu 
pozamiejskim między 5,2 a 4,9. Emisja CO2 w g/km: w cyklu pozamiejskim między 136 a 127. Klasa 
efektywności: B (Kombi). 7) Połączenie dostępne w późniejszym terminie. 8) BlueMotion technology 
dostępne do wybranych silników jako opcja.

W nowym Caddy montowana jest generacja niezwykle spokojnie 
pracujących, oszczędnych silników. Każdy z tych silników jest wyposażony 
seryjnie w rozwiązania BlueMotion Technology i spełnia wymagania normy 
emisji spalin Euro 6.
 
Do wyboru jest łącznie sześć różnych stopni mocy: od kompaktowego  
1.2 TSI o mocy 84 KM (62 kW) po mocny 2.0 TDI o mocy 150 KM (110 kW). 
Cechą wspólną wszystkich silników jest precyzyjny wtrysk pod wysokim 
ciśnieniem, duża moc już przy niskich prędkościach obrotowych oraz 
niewysokie koszty eksploatacji i przeglądów przez cały okres użytkowania. 
Ponadto nowy Caddy oferuje zoptymalizowane dostrojenie zawieszenia, 
podnoszące komfort jazdy.
 
Dla Caddy Furgon i Caddy Maxi Furgon nadal dostępne są także 
sprawdzone silniki TDI spełniające normę Euro 51).
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DLA SILNIKÓW  
102 KM, 125 KM  
I 150 KM8) 

Nowe silniki TDI. Oszczędne, 2-litrowe silniki wysokoprężne 
z bezpośrednim wtryskiem Common Rail i turbodołado-
waniem są dostępne w różnych stopniach mocy. Szcze-
gólnie wersje 75 KM i 102 KM robią wrażenie wyjątkowo 

niskimi wartościami zużycia paliwa i emisji CO2. Silnik 102 KM i 150 KM7) może być na 
życzenie połączony z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Silnik 122 KM 
jest dostępny tylko ze stałym napędem na wszystkie koła 4MOTION.

Automatyczna dwusprzęgłowa przekładnia DSG.  
6-biegowa (102 KM, 150 KM7)) lub 7-biegowa (125 KM) 
przekładnia dzięki inteligentnemu sterowaniu  
w idealnym momencie zmienia przełożenie na przygo-
towany wcześniej kolejny bieg. Możliwa jest także ma-
nualna zmiana biegu.

Nowe silniki TSI.  
Połączenie bezpośre-
dniego wtrysku 
i turbodoładowania 
sprawia, że oba silniki 
pracują spokojnie, są 
bardzo efektywne 
i mocne mimo 
niewielkiej pojemności. 
Silnik benzynowy 1.4 l 
jest pierwszym 
silnikiem TSI dostępnym 
z automatyczną 
dwusprzęgłową 
przekładnią DSG8).

Większa siła, mniejsze spalanie. Nowe silniki TDI w bezpośre-
dnim porównaniu ze swoimi poprzednikami spalają nawet o 1,2 
l/100 km mniej paliwa – i to przy takiej samej mocy (102 KM). 
W codziennej eksploatacji oznacza to, iż nowym Caddy Furgon 
na zbiorniku 55 l, jadąc w zalecany, oszczędny sposób, możesz 
dojechać prawie o 180 kilometrów dalej.

Silniki
z technologią BlueMotion.

TDITSI
1.2 l TSI  
84 KM (62 kW)2)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 5,5 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 127 G/KM

DSG
Tylko 

4.4 l/100 km

2.0 l TDI  
150 KM (110 kW)7)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 4,9 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 127 G/KM
 
DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG8)

2.0 l TDI  
75 KM (55 kW)4)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 4,4 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 114 G/KM

2.0 l TDI  
122 KM (90 kW)6)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 5,3 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 139 G/KM

2.0 l TDI  
102 KM (75 kW)5)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 4,4 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 114 G/KM
 
DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG

1.4 l TSI  
125 KM (92 kW)3)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 5,6 L/100 KM
EMISJA CO2: OD 128 G/KM 
 
DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG



Oszczędzaj inteligentnie – 
z BlueMotion Technology. 
Znacznie obniżone zużycie paliwa   
dzięki licznym innowacjom.

01

Modele Volkswagenów z seryjną* BlueMotion Technology realizują 
założenia strategii „Think Blue.”, zakładającej tworzenie jak 
najefektywniejszych samochodów, które przez swój cały cykl życia 
możliwie jak najmniej obciążają środowisko naturalne. Cel ten 
osiągamy między innymi dzięki precyzyjnie dopasowanym do siebie 
rozwiązaniom z pakietu BlueMotion Technology, które obniżają 
zużycie paliwa i ograniczają emisję CO2.

01   System Start-Stop. Wspiera efektywny sposób jazdy i wyłącza 
silnik na biegu jałowym. Pozwala to na obniżenie zużycia paliwa, 
przede wszystkim w ruchu miejskim.

  System odzyskiwania energii hamowania (rekuperacja)  
(bez ilustracji). Przy hamowaniu pozyskiwana jest energia tarcia  
i zamieniana przez prądnicę w energię elektryczną magazynowaną 
w akumulatorze i wykorzystywaną następnie do zasilania  
odbiorników elektrycznych i podczas przyspieszania.

  Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia  
(bez ilustracji). Wykonane ze specjalnej mieszanki ograniczającej 
odkształcenia opony podczas jazdy, co ogranicza zużycie paliwa.

Certyfikat ekologiczny.

Certyfikatem ekologicznym Volkswagen wyróżnia 
samochody i technologie, które w porównaniu ze swoimi 
poprzednikami wykazują lepsze parametry związane  
z ochroną środowiska.

Specjalne jednostki kontrolują spełnianie norm ISO 
14040 oraz ISO 14044 dotyczących zarządzania 
środowiskowego. Sprawozdania dotyczą nie tylko 
poziomu zużycia paliwa oraz emisji szkodliwych gazów, 
ale również cyklu życia samego produktu – w przypadku 
Caddy od jego produkcji poprzez eksploatację aż po 
ponowne wykorzystanie. Oznacza to, że w obliczeniach 
pod uwagę bierze się nawet takie wartości, jak zużycie 
energii podczas montażu czy planowany recykling.
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*Tylko z nowymi silnikami spełniającymi normę emisji spalin Euro 6.  Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.



Średnie zużycie paliwa od 

3,8 l    
na 100 km1)
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1) Caddy Furgon BlueMotion, 2.0 TDI o mocy 102 KM (75 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 4,9 a 4,7, w cyklu pozamiejskim między 3,7 a 3,2, w cyklu mieszanym między 4,1 a 3,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu miejskim między 109 a 99.  2) Opcja ograniczenia prędkości jest dostępna tylko w połączeniu 
z opcjonalnym systemem obserwacji otoczenia Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście.  3) Drzwi przesuwne są dostępne jako wyposażenie dodatkowe za dopłatą, ścianka działowa bez okna oraz fotel pasażera są dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 4) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.  
Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Tworząc Caddy Furgon TDI BlueMotion stworzyliśmy samochód, 
który zużywa jeszcze mniej paliwa, niż jego poprzednik. Ze 
średnim spalaniem 3,8 l oleju napędowego na 100 km i emisją 
CO2 w cyklu mieszanym od 99 g/km wyznacza on nowe, 
nieosiągnięte dotychczas standardy. W tym celu ograniczyliśmy 
nowego Caddy Furgon TDI BlueMotion do tego, co najważniejsze: 
miejsce pracy kierowcy, duża powierzchnia ładunkowa bez ścianki 
działowej oraz brak drzwi przesuwnych zmniejszyły jego masę  

i poprawiły oszczędność. Prędkość maksymalna samochodu  
z silnikiem 2.0 TDI o mocy 102 KM (75 kW) jest ograniczona do 90 
km/h2). Dostępny jest także Caddy Furgon TDI BlueMotion w 
wariancie z ograniczeniem prędkości maksymalnej2) do 100 km/h.  
Jego 2-litrowy silnik 102 KM (75 kW) zużywa niewiele więcej 
paliwa, mianowicie średnio 3,9 l/100 km i emituje 102 g/km CO2.  
Oba samochody posiadają dłuższą przestrzeń ładunkową ze 
względu na brak ścianki działowej.

01

02

03

Wersja specjalna:
Caddy Furgon TDI BlueMotion.

Elementy wyposażenia seryjnego:  

Wyposażenie zewnętrzne
 – 15-calowe obręcze stalowe z osłonami piasty

Wyposażenie wnętrza
 – zwiększona pojemność ładunkowa (brak ścianki 
działowej, brak fotela pasażera)3)

 – dwie dające się w pełni wykorzystać ściany boczne  
w przestrzeni ładunkowej (brak drzwi przesuwnych)3)

01   Tapicerka tkaninowa Austin
02   Wyświetlacz wielofunkcyjny4)

03   Asystent podjazdu 

  System Start-Stop

  Obniżone zawieszenie

   Poprawiona aerodynamika (lusterka zewnętrzne  
z samochodu osobowego)

  Zoptymalizowane przełożenie skrzyni biegów

   Zmodyfikowane oprogramowanie zarządzające pracą 
silnika

Inne elementy wyposażenia seryjnego Caddy Furgon TDI BlueMotion podane są 
na stronach 32-33.

Najoszczędniejszy 
i z emisją CO2 od 99 g/km – najbardziej ekologiczny 
samochód w swojej klasie. Nowy Caddy Furgon TDI BlueMotion.



Napęd TGI. 4-cylindrowy silnik o pojemności skokowej  
1,4 litra, mocy 110 KM (81 kW) i z momentem obrotowym 
200 Nm jest dostępny dla nowego Caddy Furgon i nowego 
Caddy Kombi, zarówno z krótkim, jak i długim rozstawem 
osi. Jego spalanie w cyklu mieszanym wynosi średnio od  
4,0 kg/100 km CNG2).

 Nowy Caddy TGI BlueMotion. 
Bezpiecznie i tanio na gaz ziemny.

Ekologiczne oszczędzanie najlepiej udaje się z nowym Caddy TGI BlueMotion. Spala on niezwykle efektywnie 
zarówno Compressed Natural Gas (CNG)1), jak i benzynę. Przy pełnych obu zbiornikach, silnik po uruchomieniu 
zaczyna pracować w tańszym trybie na CNG. Przy braku tego paliwa, system zarządzania pracą silnika podczas 
jazdy automatycznie przełącza na doprowadzanie benzyny. Oprócz oszczędności przynosi to także wymierny wkład 
w ochronę środowiska, bowiem ze średnim zużyciem od 4,0 kg CNG na 100 km i emisją CO2 od 109 g/km, Caddy 
TGI BlueMotion wysuwa się na czołową pozycję w swojej klasie2).

Pełna pojemność przestrzeni  

ładunkowej do 4.2 m3
dzięki technice podpodłogowej

1. Oszczędność przy tankowaniu: CNG jest średnio 
o ponad 30% tańszy, niż olej napędowy czy benzyna.

2. Oszczędność przez efektywność: CNG ma bardzo 
wysoką wartość energetyczną i spala się efektywniej, 
niż olej napędowy czy benzyna.

3. Oszczędność przez ulgi w opłatach: wiele gmin  
i dostawców energii wspiera zakup samochodu na  
gaz ziemny. 

W SUMIE OSZCZĘDZAMY NAWET

50%

OSZCZĘDNOŚCI.

KOSZTÓW  EKSPLOATACYJNYCH.

1,259 mm 
Caddy Maxi

1,244 mm 
Caddy

1,168 mm
Caddy Maxi

1,170 mm
Caddy

2,249 mm
Caddy Maxi

1,179 mm
Caddy

Przedstawione punkty wymiarów są przykładowe i nie stanowią rzeczywistych punktów 
wymiarowania. Zdjęcie przedstawia Caddy Maxi Furgon z opcjonalną kratką oddzielającą.
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Cztery stalowe zbiorniki CNG. Odporne na wysokie 
temperatury, ekstremalnie wytrzymałe zbiorniki CNG 
posiadają zawory z potrójnym zabezpieczeniem i są 
przymocowane specjalnymi obejmami do podłogi 
samochodu. Łączna pojemność zbiorników gazu 
ziemnego nowego Caddy TGI BlueMotion to 26 kg  
a Caddy Maxi TGI BlueMotion – 37 kg.

Technika podpodłogowa. Zarówno zbiorniki CNG,  
jak i przewody paliwowe są trwałe połączone ze 
spodem podłogi samochodu. Dzięki temu pojemność 
przestrzeni ładunkowej nie uległa zmniejszeniu i nie ma 
ograniczeń odnośnie wyposażenia.

Zbiornik benzyny. Wszystkie modele TGI posiadają  
13-litrowy zbiornik rezerwowy.

1) Dopuszczalne paliwa: gaz ziemny, biometan i metan z prądu ekologicznego.   2) Caddy i Caddy Maxi 1.4 TGI o mocy 110 KM (81 kW), zużycie paliwa w kg/100 km (m3/100 km): w cyklu miejskim między 5,3 a 5,0 (8,1 a 7,7), w cyklu pozamiejskim między 3,7 a 3,4 (5,6 a 5,2), w cyklu mieszanym między 
4,3 a 4,0 (6,5 a 6,1). Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 117 a 109. Klasa efektywności: A do A+ (Kombi).        Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Wyjątkowa możliwość kombinacji3):
silnik TDI spełniający normę Euro 6
+ dwusprzęgłowa przekładnia DSG
+ napęd na wszystkie koła 4MOTION

Nowy Caddy z opcjonalnym napędem na wszystkie koła 4MOTION perfekcyjnie wykonuje 
swoją pracę, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Jego zalety kierowca 
doceni szczególnie na mokrych, zaśnieżonych lub zabłoconych drogach (zdjęcie 01).  
W takich przypadkach sprzęgło wielopłytkowe Haldex 5 przenosi siłę napędową na  
koła z lepszą trakcją (zdjęcie 02), poprawiając w sposób wyczuwalny stabilność, 
bezpieczeństwo na zakrętach.
 
Stały napęd na wszystkie koła poprawia także zachowanie się samochodu  
holującego przyczepę, na przykład w połączeniu z mocnym silnikiem wysokoprężnym 
z turbodołado-waniem o mocy 122 KM (90 kW)1). Dla kierowców ceniących jeszcze 
większy komfort jazdy, oferowane jest połączenie silnika 2.0 TDI 150 KM (110 kW)2) 
z przekładnią DSG i napędem na wszystkie koła 4MOTION3). W segmencie kompaktowych 
miejskich samochodów dostawczych, Caddy jest jedynym samochodem dostępnym 
z taką kombinacją.

 Lepsza trakcja. Przy każdej pogodzie. 

 Jedyny w swojej klasie 
 z fabrycznym 4MOTION.

02

01

4 DSG
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1) Caddy i Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 122 KM (90 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,7 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 4,9 a 4,7, w cyklu mieszanym między 5,6 a 5,3. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 146 a 139. Klasa efektywności: B (Kombi). 2) Caddy i Caddy Maxi, 2.0 TDI 
o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,3 a 6,0, cyklu pozamiejskim między 4,6 a 4,2, w cyklu mieszanym między 5,2 a 4,9. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 136 a 127. Klasa efektywności: B (Kombi). 3) Kombinacja dostępna w późniejszym terminie. 
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.



Wyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi
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 Bezpiecznie na drodze. Także w krytycznych sytuacjach. 

 Nowe systemy 
poprawiające bezpieczeństwo.

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. Do wyposażenia 
seryjnego należy system automatycznego hamowania po kolizji. Po zderzeniu 
przyhamowuje on stopniowo samochód do prędkości 10 km/h, aby uniknąć 
ewentualnych kolejnych kolizji. Jeżeli jednak dojdzie do zderzenia, seryjne (po raz 
pierwszy) poduszki chroniące głowy oraz specjalnie wyprofilowane, opatentowane 
zagłówki zapewniają pasażerom optymalną ochronę. Dzięki nim nowy Caddy 
Furgon pod względem bezpieczeństwa wyznacza nowy standard w swojej klasie.

*W granicach możliwości systemu.  Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy(ESP)*. 
Zapobiega podsterowności i nadsterowności 
poprzez odpowiednie przyhamowanie 
poszczególnych kół.     | F | K |

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)*.  
Zapobiega blokowaniu się kół i zapewnia w ten 
sposób zachowanie kontroli nad samochodem.     
| F | K |

Elektroniczna blokada mechanizmu 
różnicowego (EDS)*. Rozdziela siłę napędową  
na koła, na których nie występuje poślizg.     
| F | K |

System zapobiegający poślizgowi kół 
napędzanych (ASR)*. Zapobiega buksowaniu kół.     
| F | K |

System automatycznego hamowania po 
kolizji*. Po kolizji inicjuje proces hamowania, 
aby w idealnym przypadku uniknąć kolejnych 
zderzeń. Hamulec multikolizyjny aktywuje 
się, gdy dwa niezależne od siebie czujniki 
wykryją zderzenie. Po krótkim hamowaniu 
samochód zostaje stopniowo przyhamowany 
do prędkości 10 km/h, przy czym kierowca 
może w każdej chwili przejąć kontrolę nad 
pojazdem.     | F | K |

Sygnalizacja braku zapięcia pasów bezpieczeństwa. 
Sygnalizuje, czy kierowca oraz – po raz pierwszy – 
pasażer siedzący z przodu zapięli pasy bezpieczeństwa. 
W przypadku niezapięcia pasów, po uruchomieniu 
silnika następuje sygnalizacja optyczna, po rozpoczęciu 
jazdy – sygnalizacja akustyczna.     | F | K | 

Poduszki powietrzne. Poduszki czołowe dla kierowcy 
i pasażera oraz po raz pierwszy seryjne boczne poduszki 
chroniące głowy optymalnie chronią siedzących z przodu 
pasażerów przed skutkami zderzenia czołowego 
i bocznego. Poduszkę pasażera można dezaktywować 
kluczykiem.     | F | K |



Wyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi

Komfort w miejscu pracy. Dla nas to oczywista sprawa. 

 Nowe systemy wspomagające.

02   Kamera cofania Rear View1). Ułatwia parkowanie, 
wyświetlając na ekranie systemu radiowego lub 
nawigacyjnego2) ograniczony obraz obszaru za samochodem. 
Dodatkowe statyczne linie pomocnicze ułatwiają manewr 
parkowania. Kamera cofania dostępna jest tylko w połączeniu 
z tylną pokrywą.     | F | K |

01   ParkPilot1). Podczas parkowania ostrzega akustycznie 
przed rozpoznanymi przeszkodami za samochodem i pokazuje 
na wyświetlaczu odległość do przeszkody2).    | F | K |

System rozpoznający zmęczenie kierowcy1). W przypadku stwierdzenia 
zachowania kierowcy mogącego być oznaką zmęczenia, system 
sygnalizacją optyczną i akustyczną sugeruje przerwanie jazdy w celu 
odpoczynku.     | F | K | 

Asystent hamowania. Rozpoznaje prędkość, z jaką wciskany jest pedał 
hamulca. W przypadku ostrego hamowania prędzej generowane jest 
maksymalne ciśnienie hamowania.     | F | K |

Światła dzienne. Włączają się automatycznie po włączeniu zapłonu 
i redukują ryzyko wypadku przy dziennym świetle.     | F | K |

Asystent ruszania pod górę3). Zapobiega staczaniu się samochodu na 
wzniesieniach i znacznie ułatwia ruszanie.     | F | K |

Wskaźnik ciśnienia w oponach1). Ostrzega w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości i sugeruje kierowcy możliwie jak najszybsze 
sprawdzenie ciśnienia w oponach.     | F | K |

Tempomat z ogranicznikiem prędkości1), 3), 4). Utrzymuje stałą, ustawioną 
prędkość powyżej 30 km/h względnie ogranicza prędkość maksymalną do 
indywidualnie ustawionej wartości.     | F | K | 

Nowy Caddy może być wyposażony na życzenie w liczne, innowacyjne systemy 
wspomagające. Analizują one w sposób ciągły przebieg jazdy, aby w razie konieczności 
móc pomocniczo ingerować1). Dzięki nim zarówno kierowca, jak i pasażerowie, 
podróżują bardziej komfortowo.
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1) W granicach możliwości systemu.  2) W zależności od wersji systemu radiowego lub nawigacyjnego. Dostępny od wersji Composition Colour lub wyższej.  3) Tylko dla Caddy i Caddy Maxi z silnikami Euro 6.  4) Wyposażenie seryjne w Caddy Furgon z silnikiem Euro 6 i mocą powyżej 80 kW. 5) Do 30 km/h.   
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Automatyczna regulacja odległości ACC1), 3). 
Automatycznie dopasowuje prędkość do 
prędkości jadącego z przodu pojazdu 
i utrzymuje wybraną przez kierowcę odległość, 
nie przekraczając ustawionej prędkości 
maksymalnej. Obejmuje system obserwacji 
otoczenia Front Assist.     | F | K |

System obserwacji otoczenia Front Assist z funk-
cją awaryjnego hamowania w mieście1), 3), 5).  
Przy użyciu systemu radarowego rozpoznaje 
krytyczne odległości od jadącego z przodu po-
jazdu i pomaga skrócić drogę hamowania.  
W przypadku rozpoznania zagrożenia ostrzega 
kierowcę akustycznie i optycznie oraz krótkim 
szarpnięciem hamulców.    | F | K |

Reflektory przeciwmgielne z funkcją 
statycznego doświetlania zakrętów. 
Zapewniają optymalną widoczność przy złej 
pogodzie. Przy skręcaniu reflektor po stronie 
skrętu oświetla pobocze.   | F | K |

Asystent parkowania Park Assist1). Jest 
w stanie zaparkować (także w kilku 
manewrach) poprzecznie i równolegle do osi 
drogi. Po włączeniu biegu wstecznego 
samochód samodzielnie dokonuje skrętów. 
Kierowca musi obsługiwać tylko pedał 
sprzęgła, gazu i hamulca.    | F | K |

System regulacji świateł drogowych Light 
Assist. W przypadku rozpoznania jadącego 
przed Caddy lub nadjeżdżającego z przeciwka 
pojazdu automatycznie zmienia światła 
z drogowych na mijania. Po włączeniu systemu, 
przy prędkości 60 km/h i pełnej ciemności, 
automatycznie włączane są światła drogowe. 
Light Assist jest dostępny tylko w połączeniu 
z pakietem Light & Vision i wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym Plus.     | F | K |



1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. Kompatybilne z technologiami MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie końcowe jest kompatybilne z Car-Net App-Connect. Korzystanie  
z Car-Net App-Connect następuje wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki umowy z operatorem dotyczące transmisji danych i połączenia z Internetem. Więcej informacji na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de.  2) Tylko w połączeniu z systemem nawigacji Discover 



Samochód użytkowy musi teraz spełniać o wiele więcej zadań, niż 
przed kilkoma laty. Wprawdzie nadal powinien tanio transportować 
materiały i sprzęt, bezpiecznie przewozić pracowników i służyć jako 
wygodne miejsce podczas przerw w pracy. Jednak coraz częściej 
jest także mobilnym biurem. Dlatego nowego Caddy można 
wyposażyć w liczne inteligentne rozwiązania komunikacyjne, które 
pozwolą w trasie przyjmować zlecenia i szybko znaleźć najkrótszą 
drogę do klienta. Naturalnie możesz także włączyć swój smartfon 
lub tablet do systemu samochodu – dostępna jako opcja usługa 
online Car-Net App-Connect1) (zdjęcie 01) przenosi wybrane 
aplikacje na ekran dotykowy systemu radiowego lub nawigacyjnego 
i pozwala na ergonomiczną i bezpieczną obsługę funkcji smartfona. 
Na życzenie dostępna jest także mobilna usługa online Car-Net 
Guide & Inform2), która między innymi umożliwia jeszcze bardziej 
komfortową nawigację. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
http://volkswagen-comercial-vehicles-carnet.com/pl/pl/main/true

Biuro możesz mieć zawsze przy sobie.  
Obojętnie, gdzie jesteś.  

 Doskonale połączony  
z siecią dzięki nowym 
 systemom Infotainment.

01

Media. Korzystanie od drugiego roku za dopłatą. Do połączenia z Internetem konieczny jest mobilny router WLAN klienta (np. smartfon z funkcją hotspot) lub odpowiedni modem USB (np. Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM klienta z opcją transmisji danych. 
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Wyposażenie seryjne     Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi

  Funkcja obsługi głosowej (bez ilustracji)1). Większy komfort 
i bezpieczeństwo dzięki funkcji obsługi głosowej telefonu, nawi-
gacji i funkcji audio bez zdejmowania rąk z kierownicy. Ponadto 
możliwa jest obsługa przy użyciu poleceń głosowych prawie 
wszystkich menu i funkcji na ekranie systemu radiowego lub  
nawigacyjnego.     | F | K |

  Volkswagen Media Control (bez ilustracji)2). Umożliwia wyko-
rzystanie smartfonu lub tabletu jako pilota dla systemu nawigacji 
Discover Media, wygodne sterowanie z kabiny pasażerskiej syste-
mem audio przez połączenie WLAN lub przeniesienie do systemu 
nawigacji trasy wyszukanej w Google Maps.  | F | K |

  Złącze do telefonu komórkowego (bez ilustracji). Dzięki bez-
przewodowemu połączeniu Bluetooth można bezpiecznie i wygod-
nie prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy, korzystając 
z mikrofonu i głośników samochodowych. W zależności od wyposa-
żenia, sterowanie następuje przez wyświetlacz wielofunkcyjny Plus 
lub ekran dotykowy systemu radiowego.    | F | K |

01   Złącze telefoniczne Comfort3). Specjalna wnęka na telefon ko-
mórkowy dysponuje bezprzewodowym połączeniem z anteną ze-
wnętrzną w celu optymalizacji jakości nadawania i odbioru sieci ko-
mórkowej. Również ładowanie jest bardzo łatwe: wystarczy połą-
czyć telefon z gniazdem USB, znajdującym się również we wnęce.        
| F | K |       

02   Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą. Wyjątkowo dobrze leży w dłoniach  
i oferuje wysoki komfort obsługi. Posiada przyciski pozwalające obsługiwać np. system 
radiowy lub nawigacyjny, telefon komórkowy lub tempomat.      | F | K |

  Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus (bez ilustracji). Oprócz funkcji wyświetlacza wie-
lofunkcyjnego, pozwala na regulację opcjonalnego dodatkowego ogrzewania wodnego 
oraz opcjonalnego pakietu Light & Vision. W połączeniu z systemem nawigacji wyświetla-
ne są także piktogramy ze strzałkami.      | F | K |

  Wyświetlacz wielofunkcyjny (bez ilustracji). Pokazuje aktualne informacje, między in-
nymi godzinę, pozostały zasięg, temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa lub zale-
cany bieg, pozwalający poprawić efektywność jazdy.      | F | K |

01
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1) Dostępne w połączeniu z systemem radiowym Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media.  2) Kompatybilne z iOS i Android. Przepisy zabraniają kierowcy korzystania z funkcji Volkswagen Media Control podczas jazdy.  3) Dostępne z systemami radiowymi Composition Colour i Composition Media 
oraz systemem nawigacji Discover Media. 4) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Discover Media. Kompatybilne z technologiami MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Prosimy sprawdzić, czy dane urządzenie końcowe jest 
kompatybilne z Car-Net App-Connect. Korzystanie z Car-Net App-Connect następuje wyłącznie przez telefon komórkowy. Prosimy zwrócić uwagę na warunki umowy z operatorem dotyczące transmisji danych i połączenia z Internetem. Więcej informacji na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de.  
5) Tylko w połączeniu z systemem nawigacji Discover Media. Korzystanie od drugiego roku za dopłatą. Do połączenia z Internetem konieczny jest mobilny router WLAN klienta (np. smartfon z funkcją hotspot) lub odpowiedni modem USB (np. Volkswagen CarStick) w połączeniu z kartą SIM klienta z opcją transmisji 
danych.

03   System radiowy Composition Audio. System obejmuje monochromatyczny wyświetlacz TFT, dwa głośniki  
o mocy 2 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN i USB. Złącze Bluetooth do telefonów komórkowych dostępne  
jest jako opcja.     | F | K |
04   System radiowy Composition Colour. System obejmuje kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12,7 cm 
(5 cali), napęd CD odtwarzający pliki MP3 i WMA, dwa głośniki o mocy 4 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN oraz 
podwójny tuner z podwójną anteną dbający o optymalną jakość odbioru radiowego. Złącze Bluetooth do telefo-
nów komórkowych dostępne jest jako opcja.      | F | K |
05   System radiowy Composition Media. System obejmuje kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 16,5 cm 
(6,33 cala), ekran dotykowy z czujnikami zbliżeniowymi, napęd CD czytający format MP3 i WMA, cztery głośniki 
o mocy 4 x 20W, podwójny tuner z podwójną anteną dbający o optymalną jakość odbioru radiowego, port kart 
SD, złącze AUX-IN i złącze USB oraz złącze Bluetooth do telefonów komórkowych. Do systemu tego dostępna  
jest na życzenie usługa mobilna Car-Net App-Connect4).     | F | K |

06   System nawigacji Discover Media. Dodatkowo do funkcji systemu radiowego Composition Media wbudowa-
ny jest drugi port kart SD, przeznaczony na kartę SD z mapami do nawigacji. Dla zainstalowanych map Europy do-
stępne są na stronie Volkswagena bezpłatne aktualizacje Volkswagen MapCare. W połączeniu z opcjonalnymi 
mobilnymi usługami online Car-Net Guide & Inform pobierane są stale z Internetu aktualne dane i informacje5).      
| F | K |
07   Usługi mobilne online Car-Net Guide & Inform5). Wyjątkowy komfort oferują usługi mobilne online Car-Net 
Guide & Inform. Jako konsekwentne rozszerzenie samochodowego systemu nawigacyjnego, Car-Net Guide & In-
form pobiera przez Internet aktualne informacje. Na przykład gdy utworzy się korek, system odpowiednio zmieni 
trasę. Oprócz tego możesz sprawdzić najtańsze stacje benzynowe w okolicy, wyszukać parkingi z wolnymi miej-
scami i skorzystać z wielu innych, praktycznych funkcji.      | F | K |
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Wyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi

01   Zamykany schowek podręczny. Za zamykaną na zamek pokrywą można schować 
ważne dokumenty lub cenne przedmioty. Schowek posiada oświetlenie i w połączeniu 
z opcjonalną klimatyzacją może być chłodzony.     | F | K |

  Pakiet schowków (bez ilustracji). Obejmuje zamykany schowek podręczny, 
zamykaną pokrywę półki na tablicy rozdzielczej, schowki pod przednimi siedzeniami  
oraz siatki przy belce dachu.     | K |

  Pakiet wyposażenia wnętrza (bez ilustracji). Obejmuje zamkniętą półkę na tablicy 
rozdzielczej względnie otwartą półkę z gniazdem 12V, listwę dekoracyjną Cortina Gloss, 
zamykany schowek podręczny i chromowane pierścienie przy wylotach wentylacji.      
| F |

02   Klimatyzacja. Półautomatyczna klimatyzacja posiada płynną regulację 
i dba o przyjemną temperaturę we wnętrzu.     | F | K |
03   Klimatyzacja Climatronic. Reguluje elektronicznie temperaturę 
korzystając z czujnika we wnętrzu i w sposób ciągły wyrównuje temperaturę 
w zależności od temperatury zewnętrznej. Dzięki 2-strefowej regulacji 
można oddzielnie ustawić temperaturę dla kierowcy i pasażera. Dodatkowy 
czujnik monitoruje jakość powietrza i w razie potrzeby przełącza 
automatycznie na obieg zamknięty.     | F | K |

04   Elektrycznie otwierane/zamykane szyby boczne. 
Przyciski otwierania/zamykania są wygodnie umiesz-
czone w podłokietnikach w drzwiach. Funkcja posiada 
opcję komfortowego zamykania/otwierania i zabezpie-
czenie przed zakleszczeniem. Razem z elektrycznie re-
gulowanymi i ogrzewanymi lusterkami stanowi ele-
ment pakietu elektrycznego.     | F | K | 
05   Nowe ogrzewanie przedniej szyby. Druciki grzew-
cze w przedniej szybie zapewniają dobrą widoczność 
przy niskich temperaturach i dużej wilgotności po-
wietrza. Ogrzewanie przedniej szyby jest dostępne 
tylko w połączeniu z pakietem Light & Vision.      
| F | K | 

 Komfort.
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06   Ogrzewanie siedzeń. Ogrzewa powierzchnię siedziska i oparcia 
i posiada indywidualną regulację dla kierowcy i pasażera. Po włą-
czeniu zapłonu do dyspozycji są trzy stopnie ogrzewania.      
| F | K |
07   Oświetlenie w belce dachu*. Lampka po wewnętrznej stronie 
tylnej belki dachu zapala się przy otwieraniu tylnych drzwi lub tyl-
nej pokrywy i ułatwia załadunek i rozładunek.     | F | K |

08   Lampki w tylnej pokrywie*. Diodowe lampki w tylnej pokrywie oświetlają przestrzeń 
za bagażnikiem przy otwartej klapie i ułatwiają wkładanie i wyjmowanie ładunku.      
| F | K |

  System zamykania softtouch (bez ilustracji). Przycisk przy dolnej krawędzi osłony 
oświetlenia tablicy rejestracyjnej znacznie uławia otwieranie tylnej pokrywy.     | F | K |

  Pakiet Light & Vision (bez ilustracji). Czujniki przyciemniają lusterko wsteczne przy 
zbyt jasnym strumieniu światła reflektorów samochodu jadącego z tyłu i regulują pręd-
kość pracy wycieraczek. Po zapadnięciu zmroku automatycznie włączane są reflektory. 
Pakiet obejmuje także automatyczną funkcję Leaving Home i manualną Coming Home.      
| F | K |

09    Gniazdo 12V w półce na tablicy rozdzielczej. Do podłączenia 
urządzeń takich jak np. telefony komórkowe lub laptopy, w otwartej 
półce na tablicy rozdzielczej znajduje się gniazdo 12 V.     | F | K |
10   Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej. Można do niego 
podłączyć przenośne lodówki, ładowarki do akumulatorów, np. 
wkrętarek i inne urządzenia 12 V.    | F | K | 

  Gniazdo 12V w konsoli środkowej (bez ilustracji). Umieszczone 
wygodnie w zasięgu ręki w przedniej części konsoli środkowej.      
| F | K |

  Gniazdo 12V w podłokietniku środkowym (bez ilustracji). 
W tylnej części środkowego podłokietnika znajduje się gniazdo 
12 V, z którego mogą korzystać siedzący z tyłu pasażerowie.      
| K |

*Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.
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Wyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi

01   Dodatkowa diagonalna wentylacja w przestrzeni ładunkowej1). Pasywna wentylacja przez wywietrzniki w da-
chu i w drzwiach przesuwnych jest idealnym rozwiązaniem dla rzemieślników, którzy często przewożą wydzielające 
zapach ciecze, na przykład farby i lakiery. Umieszczenie otworów wentylacyjnych po przekątnej powoduje powsta-
nie stałego, lekkiego ciągu powietrza, zapewniającego optymalną wentylację przestrzeni ładunkowej.     | F | K |   

  Pakiet optyczny 1 (bez ilustracji). Zderzaki, klamki w drzwiach i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze 
nadwozia.     | F |

  Pakiet optyczny 2 (bez ilustracji). Boczne listwy ochronne i osłony drzwi przesuwnych w kolorze  
nadwozia.     | F | 

  Pakiet optyczny 3 (bez ilustracji). Pakiet łączy pakiet optyczny 1 i 2 i obejmuje następujące elementy w kolo-
rze nadwozia: zderzaki, klamki w drzwiach, obudowy lusterek zewnętrznych boczne listwy ochronne i osłony 
drzwi przesuwnych.     | F |  

  Lakierowane zderzaki (bez ilustracji) w kolorze nadwozia.      | K |

  Przygotowanie do montażu haka holowniczego 
(bez ilustracji). Moduł sterowania rozpoznający przycze-
pę oraz odpowiednie okablowanie ułatwiają późniejsze 
zamontowanie haka holowniczego.     | F | K | 
02   Hak holowniczy, stały. Przystosowany do holowa-
nia przyczepy o masie 660 kg (bez hamulca) lub 
1500 kg (z hamulcem) i posiada system stabilizacji toru 
jazdy przyczepy.     | F | K |   
03   Hak holowniczy, zdejmowany. Zamykany hak ho-
lowniczy można zdemontować, co ułatwia manewro-
wanie przy parkowaniu.     | K | 

04   Wentylator dachowy1). Aktywny system wentylacji 
napędzany silnikiem elektrycznym. Cztery otwory za-
pewniają stałą cyrkulację powietrza i obniżają tempera-
turę w przestrzeni ładunkowej. Prosimy pamiętać, że 
montaż wentylatora może spowodować pogorszenie 
komfortu akustycznego.     | F | K |   
05   Folia ostrzegawcza1). Czerwono-białe pasy 
ostrzegawcze z przodu i z tyłu nadwozia odbijają pro-
mienie słoneczne i światła reflektorów i poprawiają 
widoczność samochodu po zmroku.     | F | K |

 Nadwozie.
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06   Reling dachowy. Dostępny w kolorze czarnym lub srebrnym. Stanowi atrakcyjny  
element stylistyczny i jest idealną podstawą do wielu przystawek, na przykład belek 
transportowych i uchwytów na drabinę. Całkowite dopuszczalne obciążenie relingu  
wynosi 100 kg.     | F | K | 
07   Klapa umożliwiająca przewożenie drabiny. Dzięki niej można bez problemu transporto-
wać długie przedmioty. Dwa teleskopy gazowe ułatwiają otwieranie i zamykanie pokrywy. 
Do unieruchomienia klapy oraz tylnych drzwi dwuskrzydłowych służy poprzeczna belka. 
W razie potrzeby można ją łatwo odblokować i złożyć w dół. Klapa do przewożenia drabiny 
dostępna jest tylko dla Caddy z krótkim rozstawem osi.     | F | K |

  Listwa ochronna na zderzak1) (bez ilustracji). Wykonana z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego listwa chroni lakierowany zderzak przed zadrapaniami przy załadunku i rozła-
dunku. Dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym matowym.     | F | K |

08   Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne. Dla 
nowego Caddy można zamówić mniejsze lusterka sa-
mochodu osobowego. Lusterka są elektrycznie regu-
lowane, ogrzewane i składane2).     | F | K |
09   Reflektory biksenonowe. Generują zarówno świa-
tła mijania, jak i drogowe i znacznie lepiej oświetlają 
drogę niż tradycyjne reflektory halogenowe, ponadto 
zużywają mniej energii. Dostępne w połączeniu z przy-
ciemnionymi kloszami tylnych świateł.     | F | K |

1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy.  2) Zdjęcie przedstawia lusterka zewnętrzne samochodu osobowego z opcjonalnym pakietem optycznym 1.

10   Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. Przy użyciu przycisku kie-
rowca może wygodnie regulować lusterka zewnętrzne lub włączyć ich ogrze-
wanie. Lusterka zewnętrzne z elektryczną regulacją wraz z elektrycznie otwie-
ranymi/zamykanymi szybami bocznymi stanowią element pakietu 
elektrycznego.     | F | K |
11   Reflektory przeciwmgielne. Podczas mgły, opadów śniegu i deszczu dbają 
o lepsze oświetlenie drogi i ułatwiają jazdę. Reflektory przeciwmgielne są 
również dostępne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów.    | F | K |
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Wyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe | F | Furgon        | K | Kombi

02 Obręcze ze stopu metali lekkich Caloundra
6 J x 15, opony 195/65 R 15.
| F | K |   

04 Obręcze ze stopu metali lekkich Bendigo 
6 J z 16, opony 205/55 R 16.
| F | K | 

01 Obręcze stalowe z kołpakiem* 
6 J z 15, opony 195/65 R 15.
| F | K |   

03 Obręcze stalowe z kołpakiem* 
6 J z 16, opony 205/55 R 16.
| F | K | 

Obręcze kół
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17"
Opony zoptymalizowane pod kątem oporów 
toczenia. Wszystkie nowe Caddy z silnikami 
najnowszej generacji są seryjnie wyposażone 
w opony letnie ograniczające zużycie paliwa. 
Różnią się one budową, składem mieszanki 
gumowej i profilem od tradycyjnych opon.      
| F | K |

Dostępne jako opcja 15-calowe lub 16-calowe specjalne opony 
posiadają polimerową warstwę na wewnętrznej stronie bieżnika, 
która uniemożliwia wnikanie małych ciał obcych, na przykład 
gwoździ. Jeżeli jednak doszłoby do uszkodzenia opony, po usunię-
ciu ciała obcego otwór wypełnia się lepką masą uszczelniającą, za-
pobiegając spadkowi ciśnienia w oponie.     | F | K |  

05 Obręcze ze stopu metali lekkich Fortaleza
6 J z 16, opony 205/55 R 16.
| F | K |

07 Obręcze ze stopu metali lekkich Canyon 
6 J z 17, w kolorze antracytowym, opony 
205/55 R 17.
| F | 

06 Obręcze ze stopu metali lekkich 
Rockhampton 
6 J z 17, opony 205/55 R 17.
| F |  

08 Obręcze ze stopu metali lekkich Canyon  
6 J z 17, w kolorze czarnym, opony  
205/55 R 17.
| F |

05 06
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*Zależnie od wyposażenia modelu.
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| F | Furgon        | K | KombiWyposażenie seryjne      Wyposażenie dodatkowe

Austin | tapicerka tkaninowa | czarna Titan | F | K |

Cortina Gloss1) | listwa dekoracyjna w desce rozdzielczej | F | 

Pilion3) | tapicerka tkaninowa | czarna Titan | F | 

TapicerkiMarathon2) | tapicerka tkaninowa  
o podwyższonej wytrzymałości |
czarna Titan | F | K |

Mesh | tapicerka ze sztucznej skóry | czarna Titan | F | K |

Aplikacje dekoracyjne, 
tapicerki i lakiery.

Aplikacje dekoracyjne
58 | 59 Nowy Caddy Aplikacje dekoracyjne, tapicerki i lakiery



Czerwony Cherry | 4B | lakier uniwersalny | F | K |

Pomarańczowy Honey | 4V | lakier metaliczny | F | K |

Szary Pure | J2 | lakier uniwersalny | F | K |Biały Candy | B4 | lakier uniwersalny | F | K |

Lakiery podstawowe

Lakiery metaliczne

Lakier perłowy

Zielony Viper | 6B | lakier metaliczny | F | K |

Zielony Bambusgarden | 3T | lakier metaliczny | F | K |Szary Indium | X3 | lakier metaliczny | F | K |

Srebrny Reflex | 8E | lakier metaliczny | F | K |

Brązowy Chestnut | H4 | lakier metaliczny | F | K |

Pomarańczowy | E3 | lakier uniwersalny | F | K |

Granatowy Starlight | 3S | lakier metaliczny | F | K | Niebieski Acapulco | 2W | lakier metaliczny | F | K | Czarny Deep Black | 2T | lakier perłowy | F | K |

Black Berry | C0 | lakier metaliczny | F | K |

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą dla Caddy Furgon i Caddy Furgon Trendline. Element pakietu wyposażenia wnętrza dla Caddy Furgon.  2) W Caddy Kombi miejsca siedzące w przestrzeni pasażerskiej są pokryte sztuczną skórą Mesh.  3) Tylko dla Caddy Furgon Trendline.  Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia 
dodatkowego dostępne za dopłatą.



| F | Furgon        | K | KombiWyposażenie seryjne     Wyposażenie dodatkowe

Nowy Caddy jest doskonałym małym samochodem transportowym, spełniającym 
praktycznie wszystkie wymagania. Jeżeli jednak czegoś by Tobie w nim brakowało,  
w ofercie Oryginalnych akcesoriów Volkswagen z pewnością znajdziesz interesujące 
rozwiązanie. Oryginalne akcesoria Volkswagen powstają we współpracy z działem  
rozwoju i stylistyki, gwarantują najwyższą jakość i są dostępne u Partnerów Volkswagena.

01   Folia ochronna na progi. Wytrzymała folia chroni lakier na 
progach przed zadrapaniem podczas wsiadania i wysiadania. 
| F | K |

02   Mata bagażnika. Lekka i elastyczna mata jest dokładnie do-
pasowana do kształtu podłogi nowego Caddy Kombi. Jej wysoka 
na 5 cm krawędź chroni przed wilgocią i brudem. Struktura po-
wierzchni zapobiega przemieszczaniu się ładunku. Jeżeli mata 
nie jest potrzebna, można ją zwinąć i schować.     | K | 

03   Wanna bagażnika. Wkład z wysokimi krawędziami jest niezwykle wytrzymały, odporny 
na działanie kwasów i idealnie nadaje się do transportu wszystkich ładunków mogących 
pozostawić ślady – na przykład brudnych narzędzi czy mokrego obuwia. Dzięki gładkiej  
powierzchni wannę można z łatwością umyć.     | F | 

  Kratka działowa (bez ilustracji). Powlekana proszkowo, czarna stalowa kratka  
w Caddy Kombi daje się łatwo zamocować za tylnymi siedzeniami i oddziela przestrzeń 
ładunkową od kabiny pasażerskiej. Zintegrowana poprzeczna kratka rozdzielająca pomaga 
utrzymać porządek w bagażniku. Zamocowanie nie wymaga wiercenia dodatkowych 
otworów.     | K | 

Oryginalne akcesoria Volkswagen.
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06   Uchwyt do drabiny. Kątowniki z ocynkowanej i powlekanej w kolorze czarnym blachy stalowej można łatwo i stabilnie zamocować 
do belek bagażnika dachowego lub belek transportowych. Drabina jest unieruchamiana pasami mocującymi do kątowników. Dostępny 
jest także zestaw wysokich kątowników do transportu kilku drabin.     | F | K |

04   Belki transportowe na reling dachowy. Dla samochodów z relingiem dachowym do-
stępne są stabilne belki transportowe z anodowanych profili aluminiowych, posiadające 
certyfikat City Crash. Belki mają nośność 95 kg, są łatwe w montażu i stanowią podstawę 
dla licznych systemów transportowych. Dzięki zamknięciu na kluczyk są dobrze chronione 
przed kradzieżą.     | F | K |
05   Belki bagażnika dachowego. Dla samochodów bez relingu dachowego dostępne są 
zamykane na kluczyk belki z anodowanego profilu aluminiowego, również z certyfikatem 
City Crash. Maksymalne dopuszczalne obciążenie belek wynosi 94 kg. Do belek można 
mocować różne systemy transportowe.     | F | K |

04

05

06
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Caddy Furgon/Furgon BlueMotion i Caddy Furgon Trendline.

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna  

w kW (KM)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/

pozamiejskim/mieszanym,  

w l/100 km

Emisja CO22)

w cyklu mieszanym,  

w g/km

Przyspieszenie
0–100 km/h (s)

Prędkość maksymalna
w km/h

1.2 l TSI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 62 (84) Euro 6 7.2 – 6.8/5.1 – 4.7/5.9 – 5.5 137 – 127 13.6 157

1.4 l TSI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 92 (125) Euro 6 7.6 – 7.2/5.3 – 5.0/6.2 – 5.8 143 – 133 10.3 185

1.4 l TSI BMT 7-biegowa DSG 92 (125) Euro 6 6.8 – 6.4/5.3 – 5.1/5.8 – 5.6 136 – 128 10.3 183

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 55 (75) Euro 6 5.7 – 5.3/4.2 – 3.9/4.7 – 4.4 123 – 114 16.4 152

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 5.5 – 5.2/4.3 – 3.9/4.7 – 4.4 123 – 114 12.0 172

2.0 l TDI BlueMotion 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 4.8 – 4.7/3.7 – 3.6/4.1 – 4.0 109 – 106 12.0 172

2.0 l TDI BMT 6-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 5.9 – 5.7/4.7 – 4.5/5.1 – 4.9 135 – 129 12.1 170

2.0 l TDI BMT 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 90 (122) Euro 6 6.7 – 6.5/4.9 – 4.7/5.5 – 5.3 146 – 139 10.8 178

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 110 (150) Euro 6 6.2 – 6.0/4.5 – 4.2/5.1 – 4.9 133 – 127 9.2 194

1.4 l TGI BlueMotion3) 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 6 5.2 – 5.0/3.6 – 3.4/4.2 – 4.0

8.0 – 7.7/5.5 – 5.2/6.4 – 6.1

115 – 109 12.2 174

1.6 l TDI 5-biegowa skrzynia manualna 55 (75) Euro 5 plus 6.6 – 6.5/5.2 – 5.1/5.7 – 5.6 149 – 147 16.7 150

1.6 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 55 (75) Euro 5 plus 5.9 – 5.8/4.9 – 4.8/5.3 – 5.2 139 – 136 16.7 151

1.6 l TDI 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 5 plus 6.6 – 6.5/5.2 – 5.1/5.7 – 5.6 149 – 147 12.2 168

1.6 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 5 plus 5.9 – 5.7/4.7 – 4.5/5.1 – 4.9 134 – 129 12.2 170

1.6 l TDI 7-biegowa DSG 75 (102) Euro 5 plus 6.6 – 6.4/5.3 – 5.1/5.8 – 5.6 152 – 147 12.3 168

2.0 l TDI 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 5 plus 7.8 – 7.7/5.7 – 5.6/6.5 – 6.4 171 – 168 12.2 170

2.0 l TDI 6-biegowa skrzynia manualna 103 (140) Euro 5 plus 7.4 – 7.3/5.3 – 5.2/6.0 – 5.9 158 – 156 10.0 186

2.0 l TDI 6-biegowa DSG 103 (140) Euro 5 plus 7.6 – 7.4/5.5 – 5.3/6.3 – 6.1 166 – 161 10.1 186

2.0 l TDI 4MOTION 6-biegowa DSG 103 (140) Euro 5 plus 8.2 – 8.1/5.8 – 5.7/6.6 – 6.5 174 – 171 10.5 183

Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi.
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Caddy Maxi Furgon i Caddy Maxi Furgon Trendline

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna  

w kW (KM)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/

pozamiejskim/mieszanym,  

w l/100 km

Emisja CO22)

w cyklu mieszanym,  

w g/km

Przyspieszenie
0–100 km/h (s)

Prędkość maksymalna
w km/h

1.4 l TSI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 92 (125) Euro 6 7.6 – 7.3/5.3 – 5.1/6.2 – 5.9 143 – 136 10.8 185

1.4 l TSI BMT 7-biegowa DSG 92 (125) Euro 6 6.8 – 6.6/5.3 – 5.2/5.8 – 5.7 136 – 132 10.8 183

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 5.7 – 5.3/4.4 – 4.0/4.8 – 4.5 127 – 117 12.5 172

2.0 l TDI BMT 6-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 6.0 – 5.7/4.8 – 4.5/5.3 – 4.9 137 – 129 12.6 170

2.0 l TDI BMT 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 90 (122) Euro 6 6.7 – 6.6/4.9 – 4.8/5.5 – 5.4 146 – 143 11.4 178

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 110 (150) Euro 6 6.3 – 6.0/4.6 – 4.2/5.2 – 4.9 136 – 127 9.6 194

1.4 l TGI BlueMotion3) 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 6 5.3 – 5.1/3.7 – 3.5/4.3 – 4.1

8.1 – 7.9/5.6 – 5.3/6.5 – 6.2

117 – 111 13.0 174

1.6 l TDI 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 5 plus 6.7 – 6.5/5.3 – 5.1/5.8 – 5.6 152 – 147 12.6 168

1.6 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 5 plus 6.0 – 5.9/4.8 – 4.7/5.2 – 5.1 136 – 134 12.6 170

1.6 l TDI 7-biegowa DSG 75 (102) Euro 5 plus 6.6 – 6.5/5.3 – 5.2/5.8 – 5.7 152 – 149 12.7 168

2.0 l TDI 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 5 plus 7.9 – 7.8/5.8 – 5.7/6.6 – 6.5 174 – 171 12.6 170

2.0 l TDI 6-biegowa skrzynia manualna 103 (140) Euro 5 plus 7.5 – 7.4/5.4 – 5.3/6.1 – 6.0 161 – 158 10.3 186

2.0 l TDI 6-biegowa DSG 103 (140) Euro 5 plus 7.6 – 7.5/5.5 – 5.4/6.3 – 6.2 164 – 166 10.4 186

2.0 l TDI 4MOTION 6-biegowa DSG 103 (140) Euro 5 plus 8.3 – 8.2/5.9 – 5.8/6.7 – 6.6 177 – 174 10.8 183

BMT = BlueMotion Technology      DSG = przekładnia dwusprzęgłowa DSG

1) Pojemności zbiorników w modelach spełniających wymagania normy emisji spalin Euro 6: zbiornik benzyny  (bez TGI) lub oleju napędowego ok. 55 l, AdBlue® (przy TDI) ok. 9 l. Pojemność zbiornika TGI: CNG ok. 26 kg (Caddy) lub ok. 37 kg (Caddy Maxi), zbiornik benzyny ok. 13 l.  Pojemność zbiornika w modelach 
spełniających wymagania normy emisji spalin Euro 5 plus: zbiornik oleju napędowego ok. 60 l. 2) 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 parametrów 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. 3) Tryb główny z CNG (dopuszczalne rodzaje paliwa to gaz ziemny, 
biometan i metan z prądu ekologicznego), napęd z benzyną tylko jako rezerwa. Dane dotyczące zużycia paliwa: wiersz 1 w kg/100 km (CNG), wiersz 2 w m3/100 km (CNG).



Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi.
Caddy Kombi

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna  

w kW (KM)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/

pozamiejskim/mieszanym,  

w l/100 km

Emisja CO22)  
w cyklu 

mieszanym,  

w g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0–100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

1.2 l TSI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 62 (84) Euro 6 7.0/4.8/5.6 131 C 14.7 157

1.4 l TSI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 92 (125) Euro 6 7.2/5.1/5.9 135 C 10.9 185

1.4 l TSI BMT 7-biegowa DSG 92 (125) Euro 6 6.7/5.2/5.8 133 B 10.9 183

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 55 (75) Euro 6 5.5/4.0/4.6 120 – 119 B – A 17.6 152

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 5.3/4.1/4.6 120 – 119 A 12.9 172

2.0 l TDI BMT 6-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 5.8 – 5.7/4.6 – 4.5/5.0 131 – 130 B 13.0 170

2.0 l TDI BMT 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 90 (122) Euro 6 6.5/4.8/5.4 143 B 11.5 178

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 110 (150) Euro 6 6.0/4.3/4.9 129 B 9.9 194

1.4 l TGI BlueMotion4) 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 6 5.2/3.6 – 3.5/4.1

7.9/5.4/6.3

113 – 112 A 12.9 174

Caddy Maxi Kombi 

Silnik Skrzynia biegów Moc
maksymalna  

w kW (KM)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

w cyklu miejskim/

pozamiejskim/mieszanym,  

w l/100 km

Emisja CO22)  
w cyklu 

mieszanym,  

w g/km

Klasa 
efektywności3)

Przyspieszenie
0–100 km/h (s)

Prędkość 
maksymalna
w km/h

1.4 l TSI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 92 (125) Euro 6 7.3/5.2/6.0 138 C 11.3 185

1.4 l TSI BMT 7-biegowa DSG 92 (125) Euro 6 6.7/5.3/5.8 133 B 11.3 183

2.0 l TDI BMT 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 5.5 – 5.4/4.2/4.7 123 – 122 A 13.3 172

2.0 l TDI BMT 6-biegowa DSG 75 (102) Euro 6 5.9/4.7 – 4.6/5.1 134 – 133 B 13.4 170

2.0 l TDI BMT 4MOTION 6-biegowa skrzynia manualna 90 (122) Euro 6 6.6/4.9/5.6 146 B 11.8 178

2.0 l TDI BMT 6-biegowa skrzynia manualna 110 (150) Euro 6 6.1/4.4/5.0 132 B 10.3 194

1.4 l TGI BlueMotion4) 6-biegowa skrzynia manualna 81 (110) Euro 6 5.3/3.6/4.3

8.1/5.6/6.5

116 A+ 13.7 174

BMT = BlueMotion Technology   DSG = przekładnia dwusprzęgłowa DSG

1) Pojemności zbiorników we wszystkich modelach spełniających wymagania normy emisji spalin Euro 6: zbiornik benzyny  (bez TGI) lub oleju napędowego ok. 55 l, AdBlue® (przy TDI) ok. 9 l. Pojemność zbiornika TGI: CNG ok. 26 kg (Caddy) lub ok. 37 kg (Caddy Maxi), zbiornik benzyny ok. 13 l. Pojemność zbiornika 
w modelach spełniających wymagania normy emisji spalin Euro 5 plus: zbiornik oleju napędowego ok. 60 l. 2) 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 parametrów 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. 3) 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. 4) Tryb główny z CNG 
(dopuszczalne rodzaje paliwa to gaz ziemny, biometan i metan z prądu ekologicznego), napęd z benzyną tylko jako rezerwa. Dane dotyczące zużycia paliwa: wiersz 1 w kg/100 km (CNG), wiersz 2 w m3/100 km (CNG).
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Przyjmowanie i utylizacja starych pojazdów
Volkswagen odpowiada na wymagania współczesnego społeczeństwa i uwzględnia je we wszystkich nowych produktach marki Volkswagen. Dotyczy to również ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Nowe Volkswageny dają 
się utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska i mogą zasadniczo być nieodpłatnie zwracane (pod warunkiem spełnienia krajowych przepisów ustawowych). Bliższych informacji o zwrocie i utylizacji używanych pojazdów 
udzielą Państwu Partnerzy Volkswagena.
 
DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® oraz TDI® są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy Volkswagen AG. Faktu, że nazwy te nie posiadają w treści tego dokumentu znaku ®, nie należy rozumieć jako brak ochrony prawnej.
 
Prezentowane w niniejszym katalogu wersje samochodów zostały uzupełnione o opcje wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą. Dekoracje przedstawione na ilustracjach nie należą do wyposażenia seryjnego. Prosimy 
pamiętać, że niektóre elementy wyposażenia dodatkowego i specjalnego muszą być powiązane z innymi elementami, z kolei inne nie mogą być ze sobą łączone oraz podlegają określonym przepisom. Volkswagen nie ponosi 
odpowiedzialności za niezgodne z zaleceniami stosowanie takiego wyposażenia. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego lub specjalnego (np. zabudowy samochodów specjalnych) mogą powodować przedłużenie czasu 
dostawy. W odniesieniu do prawidłowości i kompletności danych i wymagań związanych z łączeniem ze sobą poszczególnych elementów obowiązują wyłącznie systemy zamawiania Volkswagena. Niniejszy katalog nie przedstawia 
całego zakresu wyposażenia seryjnego i dodatkowego.
 
Klasy efektywności obowiązują tylko dla modeli osobowych.
 
Gwarancja jakości
Volkswagen udziela dwuletniej gwarancji na wszystkie nowe samochody, trzyletniej gwarancji na brak wad powłoki lakierniczej oraz dwunastoletniej gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii. Wszystkie dane dotyczące gwarancji 
obowiązują tylko w odniesieniu do samochodów marki Volkswagen zgodnie z aktualną ofertą.
 
Wszelkie dane dotyczące wyglądu, osiągów, wymiarów i masy, zużycia paliwa oraz kosztów eksploatacji odpowiadają wiedzy posiadanej w dniu przekazania katalogu do druku. Informacje o odstępstwach w innych krajach otrzymają 
Państwo od Partnerów Volkswagena. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

Uwagi ogólne.



Car-Net App-Connect1).

Ciesz się bogatszą ofertą Infotainment i połącz swój smartfon z sa-
mochodem korzystając ze złącza USB i Car-Net App-Connect. Funk-
cja Car-Net App-Connect pozwala na przeniesienie wybranych apli-
kacji ze smartfona na ekran dotykowy opcjonalnego systemu 
radiowego lub nawigacyjnego. Dzięki temu możesz wygodnie stero-
wać podczas jazdy wybranymi aplikacjami oraz specjalnymi aplika-
cjami Volkswagena, używając do tego ekranu dotykowego.

Aplikacje Volkswagena

Specjalne aplikacje Volkswagena, jak „Shared Audio”, „Drive & 
Track”, „Call & Remind”, „Sound Journey” i „My guide” (patrz zdjęcie) 
czynią każdą podróż jeszcze przyjemniejszą i ciekawszą. Aplikacje in-
formują o Twoim stylu jazdy, miejscach parkingowych w okolicy 
i przedstawiają szczegółowe propozycje interesujących celów 
uwzględniając pogodę i dane samochodu.

Car-Net Guide & Inform2).

Car-Net Guide & Inform uzupełnia opcjonalny system nawigacyjny o aktualne informacje pobierane na bieżąco z Internetu. Na przykład in-
formacje drogowe podawane w czasie rzeczywistym pozwalają ominąć tworzący się korek. Usługa Car-Net Guide & Inform udostępnia także 
informacje o najtańszych stacjach benzynowych lub o wolnych miejscach parkingowych. Dzięki niej zawsze dojedziesz szybko i bez nerwów 
do celu.

Informacje drogowe online Wiadomości

Zaoszczędź czas i nerwy dzięki przekazywanym w czasie 
rzeczywistym informacjom o natężeniu ruchu i omijaj korki 
przez dynamiczne dostosowanie trasy.

W portalu dla klientów możesz zaabonować swoje własne 
kategorie wiadomości i otrzymywać je do samochodu 
przez Newfeeds.

Stacje benzynowe Import celów online

Sprawdź stacje benzynowe w okolicy, oferujące paliwo po 
najniższych cenach. Usługa automatycznie rozpoznaje 
rodzaj paliwa, jakim napędzany jest Twój samochód.

Zaplanuj swoją podróż wygodnie w domu i prześlij dane 
przez portal dla klientów bezpośrednio do systemu na-
wigacji w samochodzie.

Miejsca parkingowe Moje cele specjalne

Zaoszczędź czas dzięki funkcji wyszukiwania parkingów 
wraz z cenami za postój oraz godzinami otwarcia3).

Zapisz w domu listy Twoich preferowanych celów w porta-
lu dla klientów i zaimportuj je do systemu nawigacji Twoje-
go samochodu.

Pogoda Raport o stanie pojazdu

Możesz zawsze znać aktualną prognozę pogody lub do-
wiedzieć się, jaka będzie pogoda w miejscu docelowym, 
gdy do niego dojedziesz.

Sprawdź aktualne informacje dotyczące przeglądów i konser-
wacji oraz informacje o usterkach w Twoim samochodzie.

Wyszukiwanie celów specjalnych online Łatwa rejestracja:

Ważne, indywidualnie wybrane informacje o usługach 
lokalnych mogą być wyświetlane bezpośrednio na ekranie 
dotykowym.

1.  Utwórz na portalu dla 
klientów Car-Net swoje 
osobiste konto.

2.  Otrzymasz kod do  
rejestracji (PIN).

Więcej informacji o Car-Net można znaleźć na stronie  
www.vwuzytkowe.pl/carnet

3.  Podaj numer  
indentyfikacyjny  
samochodu (VIN).

4.  Wprowadź PIN do systemu 
nawigacyjnego swojego 
samochodu.

Usługi mobilne online.

1) Car-Net App-Connect jest dostępna tylko z systemem radiowym Composition Media lub systemem nawigacyjnym Discover Media. Car-Net App-Connect obejmuje technologie MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Dostępność tych technologii może różnić się w poszczególnych krajach. Prosimy zwrócić 
uwagę na fakt, że Car-Net App-Connect współpracuje obecnie tylko z kilkoma modelami telefonów komórkowych dostępnych na rynku. Volkswagen ściśle współpracuje z dużymi producentami smartfonów w celu wspierania szerokiego zastosowania Car-Net App-Connect.  2) Korzystanie z usług mobilnych 
online (Car-Net) tylko z opcjonalnym systemem Discover Media. Dodatkowo potrzebne jest urządzenie mobilne (np. smartfon) z funkcją tworzenia mobilnego hotspotu WLAN. Usługi Car-Net dostępne są tylko na podstawie umowy z operatorem telefonii komórkowej i tylko w ramach zasięgu danej sieci ko-
mórkowej. W zależności od taryfy operatora, korzystanie z transmisji danych może być związane z dodatkowymi kosztami, szczególnie za granicą (opłaty za roaming). Ze względu na objętość danych przesyłanych podczas korzystania z usług Car-Net, zalecany jest stały abonament z opcją transmisji danych. 
Korzystanie z Car-Net wymaga podpisania online dodatkowej umowy z Volkswagen AG. Po odbiorze samochodu klient ma 90 dni, aby zarejestrować samochód na stronie www.volkswagen-car-net.com/portal. Dostępność usług Car-Net może różnić się w poszczególnych krajach. Usługi są dostępne przez 
uzgodniony okres obowiązywania umowy a ich treść może w tym czasie ulegać zmianom. Więcej informacji o Car-Net dostępnych jest na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de lub u Partnerów Volkswagena. Informacji o taryfach telefonii komórkowych udzielają operatorzy sieci.  3) Dostępność dla 
parkingów z odpowiednią infrastrukturą techniczną.
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