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Najpopularniejszy 
w swojej klasie.
 Nowy Caddy.

NISKA DOLNA 
KRAWĘDŹ BAGAŻNIKA
Ułatwiająca wkładanie i wyjmowanie bagażu.

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

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
WNĘTRZE
Nowa, elegancka stylistyka i poprawiona 
akustyka wnętrza.

NISKIE ZUŻYCIE PALIWA
Średnie zużycie 4,2 l/100 km w Caddy BlueMotion2).

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ  
I WSZECHSTRONNOŚĆ
Fotel obok kierowcy ze składanym oparciem, szerokie drzwi 
przesuwne, tylne siedzenia składane, pochylane i wyjmowane.

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
SYSTEMY INFOTAINMENT1)

Nowe systemy radiowe i nowe funkcje, intuicyjna 
obsługa oraz połączenie z Internetem.

Nowy Caddy
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WYJĄTKOWA 
KONCEPCJA NAPĘDU

Połączenie dwusprzęgłowej przekładni DSG  
i napędu na wszystkie koła 4MOTION1), 3).

ZOPTYMALIZOWANE 
DOSTROJENIE ZAWIESZENIA

Poprawione amortyzowanie i tłumienie drgań  
zapewniające wyższy komfort jazdy.WYSOKI POZIOM 

BEZPIECZEŃSTWA
Nowy system automatycznego hamowania  

po kolizji jako wyposażenie seryjne. INNOWACYJNE USŁUGI 
MOBILNE ONLINE1)

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

FABRYCZNY NAPĘD TGI
Efektywny i bezpieczny napęd na gaz ziemny.

JEDYNY W SWOJEJ KLASIE 
Z FABRYCZNYM NAPĘDEM NA 
WSZYSTKIE KOŁA 4MOTION1)

Doskonała trakcja, stabilność toru jazdy 
i bezpieczeństwo na zakrętach.

NOWE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE
Od aktywnego tempomatu z regulacją odległości od jadącego 

z przodu pojazdu (ACC)1) przez Front Assist z funkcją 
awaryjnego hamowania w mieście po Rear View1).

NOWA GENERACJA SILNIKÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA 
NORMY EMISJI SPALIN EURO 6

Seryjnie z BlueMotion Technology

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą. 2) Caddy BlueMotion, silnik 2.0 TDI 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  3) Kombinacja będzie dostępna w późniejszym
 terminie. Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.



Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.



Perfekcyjnie 
przygotowany 

na wszystko,
co przyniesie dzień.

W dwie osoby na zakupy, w pięć osób na letni urlop, w siedem 
osób na urodziny dziecka: nowy Caddy potrafi dostosować się 
do wszystkiego, co przynosi życie. Niezawodny i wszechstronny 
jak jego poprzednicy, teraz – w czwartej generacji – jest jeszcze 
bardziej komfortowy i oszczędniejszy. Czyni to z niego niezwykły 
samochód – mistrza wszechstronności i perfekcji.
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Pokazuje się zawsze 
z najlepszej strony. 

Nowa, wyjątkowa stylistyka.

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  
a także przód z nawet czterema  
chromowanymi listwami na osłonie  
chłodnicy, który stał się teraz bardziej  
sportowy. Nowe są także relingi dachowe, 
boczne listwy ochronne i lusterka  
zewnętrzne oraz światła tylne, które na ży-
czenie mogą być przyciemnione (zdjęcie 01). 
Mimo tych wszystkich modyfikacji Caddy 
pozostał tym, czym był zawsze: niezwykle 
wszechstronnym i praktycznym samocho-
dem dla całej rodziny.

Nowy Caddy  –  
06 // 07

Wygląd zewnętrzny



Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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Więcej miejsca 
dla dobrego

samopoczucia. 
Nowa jakość kokpitu.

Prosimy zająć miejsce. We wnętrzu na  
pasażerów czeka nawet siedem niezwykle 
wygodnych miejsc siedzących i nowy,  
starannie wykończony kokpit – na życzenie 
z kierownicą multifunkcyjną o nowej  
stylistyce. Już w wersji Trendline  
komfortową tablicę rozdzielczą zdobi  
dodatkowa listwa ozdobna. Naturalnie  
do dyspozycji jest kilka uchwytów na  
kubki, praktyczne schowki i kieszenie,  
na przykład w drzwiach i na konsoli  
środkowej. Ponadto nad kierowcą  
i pasażerem rozciąga się głęboka  
półka (zdjęcie 01), w której można 
schować także większe przedmioty.

Nowy Caddy  –  
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Wnętrze



Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.
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Nowy 
Caddy Maxi.

Pomieści siedmioro 
przyjaciół i ich bagaże.

W nowym Caddy Maxi czeka na Ciebie  
największy luksus, jaki może zaoferować 
samochód: dużo miejsca. W porównaniu  
z krótką wersją jest on o 47 cm dłuższy.  
A w wersji 7-osobowej1) te dodatkowe 
centymetry są zauważalne przede wszyst-
kim na tylnych siedzeniach i w bagażniku. 
Dla pasażerów oznacza to wygodne wsia-
danie i wysiadanie przez dwoje niezwykle 
szerokich drzwi przesuwnych2) (zdjęcie 01) 
oraz wystarczającą ilość miejsca na nogi  
i nad głową. Jednocześnie pozostaje  
nawet 530 l3) pojemności bagażnika,  
na przykład na sprzęt sportowy.

Nowy Caddy  –  
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Nowy Caddy Maxi



1) Wyposażenie seryjne Caddy Maxi Trendline. 2) Wyposażenie seryjne od wersji Caddy Trendline. 3) Wartość do wysokości tylnej półki.         Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.



* 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.
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Może 
zmieniać się 

codziennie. 
Wnętrze 

ze składanymi, 
pochylanymi 

i wyjmowanymi 
siedzeniami.

Dzień roboczy, niedziela, święto. Każdy 
dzień jest inny. Dlatego kanapy w drugim 
rzędzie nowego Caddy dają się z łatwością 
składać, pochylać a w razie potrzeby 
całkowicie zdemontować (zdjęcia 01-03). 
Dzięki temu powstaje wystarczająca ilość 
miejsca na duże zakupy czy transport mnie-
jszych mebli. Niska dolna krawędź bagażni-
ka oraz płaska podłoga ułatwiają wkładanie 
i wyjmowanie bagażu. Po raz pierwszy 
w ofercie jest także przedni prawy fotel ze 
składanym oparciem (opcja) (zdjęcie 04).  
Po pochyleniu oparcia całkowicie do przodu, 
długość wnętrza Caddy wynosi aż 3,01 m*.

  – Nowy Caddy
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Zmienność i funkcjonalność



miejsca 
siedzące

Z dwoma miejscami siedzącymi nowy 
Caddy oferuje robiącą wrażenie pojem-
ność bagażnika 3.030 litrów, a ze złożo-
nym oparciem prawego fotela nawet  
więcej. Idealne rozwiązanie, gdy trzeba  
przewieźć dużo bagażu.

Drugi rząd siedzeń jest podzielony w stosunku 2/3 do 1/3. 
Stwarza to możliwości indywidualnego wykorzystania.

Pomieści 
wszystko.

Siedem miejsc siedzących. 
Lub pojemność bagażnika 

3.030 litrów.

Zawsze dążyliśmy do uzyskania maksymalnej zmienności wnętrza. 
Dlatego w nowym Caddy tylne siedzenia można składać lub całko-
wicie demontować, częściowo nawet niezależnie od siebie. Drugi 
rząd siedzeń w razie potrzeby można także pochylić do przodu. 
Wnętrze dopasowuje się zatem do Twoich potrzeb, niezależnie  
od tego, jak niezwykłe by one były.

1) Wyposażenie seryjne od wersji Caddy Maxi Trendline.  2) Wartość mierzona na wysokości tylnej półki.

miejsca 
siedzące

miejsca 
siedzące



Po złożeniu i pochyleniu do przodu drugiego 
rzędu siedzeń pojemność bagażnika wynosi 
2.852 litry.

3-osobowa kanapa wyposażona jest w cztery uch-
wyty ISOFIX do fotelików dziecięcych na skrajnych 
miejscach siedzących i dzięki temu w pełni nadaje 
się do przewożenia dzieci.

Nowy Caddy Maxi jest o 47 cm dłuższy i dysponuje 
dodatkowo bagażnikiem o pojemności 340 l2)

miejsc 
siedzących

miejsc 
siedzących1)

  –  Nowy Caddy
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Zmienność i warianty siedzeń



1) Wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacyjnym 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.vwuzytkowe.pl.  2) 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.    
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Doskonale połączony 
z siecią – dzięki 

nowym systemom
Infotainment.

Nowe systemy radiowe i nawigacyjne, 
nowe mobilne usługi online.

W nowym Caddy będziesz chętnie spędzał 
czas. Wysokiej klasy systemy radiowe  
i nawigacyjne najnowszej generacji  
zachwycają łatwością obsługi i jakością 
dźwięku. 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 doty-
kowy systemu radiowego lub nawigacyj-
nego i pozwala na ergonomiczną i bez-
pieczną 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-commercial-vehicles-
-carnet.com/pl/pl/main/true. Dodatkowo 
nowoczesne systemy ogrzewania i klima-
tyzacji tworzą we wnętrzu właściwy kli-
mat, uprzyjemniający każdą podróż. 

  – Nowy Caddy
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02 04 05

 | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe

Infotainment.

01   System radiowy „Composition Audio”. System obejmuje 
monochromatyczny wyświetlacz TFT, cztery głośniki o mocy  
2 x 20W, port kart SD, złącze AUX-IN i USB oraz na życzenie złą-
cze Bluetooth do telefonów komórkowych.     | TL |
02   System radiowy „Composition Colour”. System obejmuje kolo-
rowy wyświetlacz TFT o przekątnej 12,7 cm (5 cali), napęd CD od-
twarzający pliki MP3 i WMA, sześć głośników o mocy 4 x 20W, port 
kart SD, złącze AUX-IN oraz podwójny tuner z podwójną anteną dba-
jący o optymalną jakość odbioru radiowego. Złącze Bluetooth do te-
lefonów komórkowych dostępne jest jako opcja.   | TL | CL | HL |

03   System radiowy „Composition Media”. System obejmuje koloro-
wy wyświetlacz TFT o przekątnej 16,5 cm (6,33 cala), ekran dotyko-
wy z czujnikami zbliżeniowymi, napęd CD czytający format MP3 
i WMA, sześć głośników o mocy 4 x 20W, podwójny tuner z podwój-
ną 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-Connect1).     | TL | CL | HL |
04   Usługi mobilne online Car-Net Guide & Inform2). Wyjątko-
wy komfort oferują usługi mobilne online Car-Net Guide & In-
form. Jako konsekwentne rozszerzenie samochodowego syste-
mu nawigacyjnego, Car-Net Guide & Inform pobiera przez 
Internet aktualne informacje. Na przykład gdy utworzy się ko-
rek, 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.     | TL | CL | HL |
05   System nawigacji „Discover Media”. Dodatkowo do funkcji systemu radiowego Com-
position Media wbudowany jest drugi port kart SD, przeznaczony na kartę SD z mapami do 
nawigacji. Dla zainstalowanych map Europy dostępne są na stronie Volkswagena bezpłat-
ne aktualizacje Volkswagen MapCare. W połączeniu z opcjonalnymi mobilnymi usługami 
online Car-Net Guide & Inform pobierane są stale z Internetu aktualne dane i informacje2).     
| TL | CL | HL |
Funkcja obsługi głosowej (bez ilustracji)3). Większy komfort i bezpieczeństwo dzięki funkcji 
obsługi głosowej telefonu, nawigacji i funkcji audio bez zdejmowania rąk z kierownicy. Po-
nadto możliwa jest obsługa przy użyciu poleceń głosowych prawie wszystkich menu i funkcji 
na ekranie systemu radiowego lub nawigacyjnego.   | TL | CL | HL |

1) Wyposażenie dodatkowe za dopłatą w połączeniu z systemem radiowym Composition Media i systemem nawigacji Disco-
ver 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 Interne-

Nowy Caddy  –  
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06   Kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą. Wyjątkowo dobrze leży w dłoniach i oferu-
je wysoki komfort obsługi. Posiada przyciski pozwalające obsługiwać np. system radiowy 
lub nawigacyjny, telefon komórkowy lub tempomat.     | TL | CL | HL |
Wyświetlacz wielofunkcyjny (bez ilustracji). Pokazuje aktualne informacje, między inny-
mi godzinę, pozostały zasięg, temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa lub zale-
cany bieg, pozwalający poprawić efektywność jazdy.     | TL | CL |
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus (bez ilustracji)4). Oprócz funkcji wyświetlacza wie-
lofunkcyjnego, pozwala na regulację opcjonalnego dodatkowego ogrzewania wodnego 
oraz opcjonalnego pakietu Light & Vision. W połączeniu z systemem nawigacji wyświe-
tlane są także piktogramy ze strzałkami.     | TL | CL | HL |

07   Volkswagen Media Control5). Umożliwia pasażerom siedzą-
cym w drugim lub trzecim rzędzie siedzeń wykorzystanie smart-
fonu lub tabletu jako pilota dla systemu nawigacji Discover Me-
dia, wygodne sterowanie systemem audio przez połączenie 
WLAN lub przeniesienie do systemu nawigacji trasy wyszukanej 
w Google Maps.     | TL | CL | HL |

08   Złącze telefoniczne Comfort6). 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 połączyć 
telefon z gniazdem USB, znajdującym się również we wnęce.      
| TL | CL | HL |
Złącze do telefonu komórkowego (bez ilustracji). Dzięki bezprze-
wodowemu połączeniu Bluetooth można bezpiecznie i wygodnie 
prowadzić rozmowy telefoniczne podczas jazdy, korzystając z mi-
krofonu i głośników samochodowych. W zależności od wyposaże-
nia, sterowanie następuje przez wyświetlacz wielofunkcyjny Plus 
lub ekran dotykowy systemu radiowego.     | TL | CL | HL |

tem. Więcej informacji na stronie www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de. 2) 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. 3) Dostępne w połączeniu z systemem radiowym Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media 4) Wyposażenie seryjne w Caddy TGI BlueMotion i Caddy z napędem na wszystkie koła 4MOTION. 5) Kompatybilne z iOS i Android. 
Przepisy zabraniają kierowcy korzystania z funkcji Volkswagen Media Control podczas jazdy 6) Dostępne w połączeniu z systemami radiowymi Composition Colour i Composition Media oraz systemem nawigacji Discover Media.
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Bezpieczeństwo 
zgodne z najnowszym 

stanem techniki.
Bogaty pakiet technologii nowego Caddy.

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 niebez-
piecznych 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) po-
duszki chroniące głowy zapewniają pasażerom na skrajnych siedzeniach drugiego rzędu optymal-
ną ochronę.

*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.      
| TL | CL | HL |

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

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

System automatycznego hamowania po kolizji*. Po 
kolizji inicjuje proces hamowania, aby w idealnym 
przypadku uniknąć kolejnych zderzeń. System akty-
wuje się, gdy dwa niezależne od siebie czujniki wy-
kryją zderzenie. Po krótkim hamowaniu samochód 
zostaje stopniowo przyhamowany do prędkości 10 
km/h, przy czym kierowca może w każdej chwili prze-
jąć kontrolę nad pojazdem.  | TL | CL | HL |

System zapobiegający poślizgowi kół napędza-
nych (ASR) zapobiega buksowaniu kół.     
| TL | CL | HL |

Sygnalizacja zapięcia pasów bezpieczeństwa. 
Sygnalizuje, czy kierowca oraz – po raz pierwszy 
– pasażer siedzący z przodu zapięli pasy bezpie-
czeństwa. W przypadku niezapięcia pasów, po 
uruchomieniu silnika następuje sygnalizacja 
optyczna, po rozpoczęciu jazdy – sygnalizacja 
akustyczna. | TL | CL | HL |

Poduszki powietrzne. Nowy Caddy jest wyposażony 
seryjnie w poduszki czołowe dla kierowcy i siedzą-
cego obok niego pasażera oraz w boczne poduszki 
chroniące głowy. Poduszki chroniące głowy zapew-
niają pasażerom siedzącym na skrajnych siedzeniach 
drugiego rzędu ochronę w przypadku zderzenia 
bocznego.   | TL | CL | HL |

  – Nowy Caddy
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Komfort 2.0 – nowe 
systemy wspomagające.

Spokojna podróż każdego dnia.

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.

Kamera cofania „Rear View”1). Ułatwia parkowanie, wyświe-
tlając 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. | TL | CL | HL |

System rozpoznający zmęczenie kierowcy1). W przypadku stwier-
dzenia zachowania kierowcy mogącego być oznaką zmęczenia, sys-
tem sygnalizacją optyczną i akustyczną sugeruje przerwanie jazdy  
w celu odpoczynku.    | TL | CL | HL |

Asystent hamowania. Rozpoznaje prędkość, z jaką wciskany jest 
pedał hamulca. W przypadku ostrego hamowania prędzej gene-
rowane jest maksymalne ciśnienie hamowania.     | TL | CL | HL |

Światła dzienne. Włączają się automatycznie po przekręceniu  
zapłonu i redukują ryzyko wypadku przy dziennym świetle.     
| TL | CL | HL |

Asystent ruszania pod górę. Zapobiega staczaniu się samochodu 
na wzniesieniach i znacznie ułatwia ruszanie.    | TL | CL | HL |

Wskaźnik ciśnienia w oponach. Ostrzega w przypadku stwier-
dzenia nieprawidłowości i sugeruje kierowcy możliwie jak  
najszybsze sprawdzenie ciśnienia w oponach.     | TL | CL | HL |

Tempomat z ogranicznikiem prędkości1). Utrzymuje stałą,  
ustawioną prędkość powyżej 30 km/h, względnie ogranicza 
prędkość maksymalną do indywidualnie ustawionej wartości.     
| TL | CL | HL |

ParkPilot1). Podczas parkowania ostrzega akustycznie przed 
rozpoznanymi przeszkodami za samochodem i pokazuje na 
wyświetlaczu odległość do przeszkody2).          
| TL | CL | HL |

 | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe

Nowy Caddy  –  
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Automatyczna regulacja odległości ACC1). 
Automatycznie dopasowuje prędkość do 
prędkości jadącego z przodu pojazdu i utrzy-
muje wybraną przez kierowcę odległość, nie 
przekraczając ustawionej prędkości maksy-
malnej. Obejmuje system obserwacji otocze-
nia Front Assist.    | TL | CL | HL |

System obserwacji otoczenia „Front Assist”  
z funkcją awaryjnego hamowania w mieście3), 1). 
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.   | TL | CL | HL |

System regulacji świateł drogowych Light As-
sist. 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.     | TL | CL | HL |

Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycz-
nego doświetlania zakrętów. Zapewniają 
optymalną widoczność przy złej pogodzie. 
Przy skręcaniu reflektor po stronie skrętu 
oświetla pobocze.     | TL | CL | HL |

Asystent parkowania „Park Assist”1). Jest  
w stanie zaparkować (także w kilku ma-
newrach) poprzecznie i równolegle do osi 
drogi. Po włączeniu biegu wstecznego sa-
mochód samodzielnie dokonuje skrętów. 
Kierowca musi obsługiwać tylko pedał 
sprzęgła, gazu i hamulca.    | TL | CL | HL |

1) W granicach możliwości systemu. 2) W zależności od wersji systemu radiowego lub nawigacyjnego. Dostępny od wersji Composition Colour lub wyższej. 3) Do 30 km/h.
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Nowe silniki 
spełniające normę 

emisji spalin Euro 6.
Oszczędne i mocne.

W nowym Caddy zastosowano generację 
silników zachwycających swoją spokojną 
pracą i oszczędnością. Każdy z nich jest 
wyposażony seryjnie w rozwiązania  
BlueMotion Technology i spełnia wyma-
gania normy emisji spalin Euro 6. Siła 
jest przenoszona na przednie koła przez 
płynnie pracującą, 5- lub 6-biegową  
manualną przekładnię. Naturalnie nadal 
wybrane silniki dostępne są z automa-
tyczną przekładnią dwusprzęgłową DSG. 

01 Dwusprzęgłowa przekładnia automa-
tyczna DSG. 6-biegowa (102 KM, 150 
KM1)) względnie 7-biegowa przekładnia 
(125 KM) dzięki inteligentnemu sterowa-
niu we właściwym momencie zmienia 
bieg na przygotowany już uprzednio ko-
lejny bieg. Rezultat: wysoki komfort jaz-
dy bez przerywania siły ciągu. Na życze-
nie można zmieniać biegi również przez  
lekkie przesunięcie dźwigni selekcyjnej.

1) Kombinacja dostępna w późniejszym terminie. 2) Caddy 2.0 TDI o mocy 55 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 5,5, w cyklu pozamiejskim 
między 4,1 a 4,0, w cyklu mieszanym 4,6. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 120 a 119. Klasa efektywności: B do A. 3) Caddy i Caddy Maxi 
2.0 TDI o mocy 75 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 5,9 a 5,3, w cyklu pozamiejskim między 4,7 a 4,1, w cyklu mieszanym między 
5,1 a 4,6. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 134 a 119. Klasa efektywności: B do A. 4) Caddy i Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 90 kW, zużycie 
paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,6 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 4,9 a 4,8, w cyklu mieszanym między 5,6 a 5,4. Emisja CO2 w g/km: 
w cyklu mieszanym między 146 a 143. Klasa efektywności: B. 5) Caddy i Caddy Maxi 2.0 TDI o mocy 110 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 
między 6,1 a 6,0, w cyklu pozamiejskim między 4,4 a 4,3, w cyklu mieszanym między 5,0 a 4,9. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między  132 a 129. 
Klasa efektywności: B. 6) Caddy, 1.2 TSI o mocy 62 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 7,0, w cyklu pozamiejskim 4,8, w cyklu mieszanym 
5,6. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym 131. Klasa efektywności: C. 7) Caddy i Caddy Maxi 1.4 TSI o mocy 92 kW, zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu 
miejskim 7,3 a 6,7, w cyklu pozamiejskim między 5,3 a 5,1, w cyklu mieszanym między 6,0 a 5,8. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 138 
a 133. Klasa efektywności: C do B.

Nowy Caddy  –  
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Nowe silniki TDI. Oszczędne silniki TDI o pojemności 2,0 l z turbodoładowaniem i bezpo-
średnim wtryskiem Common Rail dostępne są w różnych stopniach mocy. Na życzenie sil-
nik 102 KM i 150 KM1) mogą być połączone z dwusprzęgłową przekładnią automatyczną 
DSG. Silnik 122 KM jest dostępny tylko z napędem na wszystkie koła 4MOTION. 

2.0 l TDI 75 KM (55 kW)2)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 4,6 L/100KM

EMISJA CO2: OD 119 G/KM

2.0 l TDI 122 KM (90 kW)4)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 5,4 L/100KM

EMISJA CO2: OD 143 G/KM

2.0 l TDI 150 KM (110 kW)5)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 4,9 L/100KM

EMISJA CO2: OD 129 G/KM

DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG1)

2.0 l TDI 102 KM (75 kW)3)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA: 
OD 4,6 L/100KM

EMISJA CO2: OD 119 G/KM

DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG.

1.4 l TSI 125 KM (92 kW)7)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA: 
OD 5,8 L/100KM

EMISJA CO2: OD 133 G/KM

DOSTĘPNY TAKŻE Z DSG.

1.2 l TSI 84 KM (62 kW)6)

ŚREDNIE ZUŻYCIE PALIWA:  
OD 5,6 L/100KM

EMISJA CO2: OD 131 G/KM

Nowe silniki TSI. Połączenie bezpośredniego wtrysku paliwa i turbodoładowania sprawia, 
że te spokojnie pracujące silniki benzynowe są wyjątkowo efektywne i mocne. Ponadto 
silnik 1,4 l jest pierwszym silnikiem TSI dostępnym z dwusprzęgłową przekładnią DSG.
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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.

Daj dobry przykład.
Mniejsza emisja dzięki seryjnej 

technologii BlueMotion. 

Modele Volkswagenów z technologią  
BlueMotion realizują założenia strategii 
„Think Blue.”, zakładającej tworzenie jak naj-
efektywniejszych samochodów, które przez 
swój cały cykl życia możliwie jak najmniej 
obciążają środowisko naturalne. Dlatego 
każdy silnik spełniający normę emisji spalin 
Euro 6 jest wyposażony seryjnie w system 
Start-Stop, system odzyskiwania energii ha-
mowania, asystenta podjazdu oraz opony 
zoptymalizowane pod kątem oporów tocze-
nia. To nasz wkład w odpowiedzialność za 
środowisko naturalne i zachowanie go dla 
przyszłych pokoleń. 

System odzyskiwania energii hamowania 
(rekuperacja). Przy hamowaniu pozyskiwana 
jest energia tarcia i zamieniana przez prąd-
nicę w energię elektryczną, wykorzystywaną 
następnie do zasilania odbiorników elek-
trycznych.

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

Nowy Caddy  –  
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Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą



Średnie zużycie paliwa tylko

4.2 l
na 100 km*

Nowy Caddy  –  
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*Caddy BlueMotion, 2.0 TDI o mocy 102 KM (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.
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Oszczędny
jak nigdy dotąd.
Caddy TDI BlueMotion.

Tworząc nowego Caddy TDI BlueMotion stworzyliśmy samo-
chód, który zużywa jeszcze mniej paliwa, niż jego poprzednik. 
Ze średnim spalaniem 4,2 l oleju napędowego na 100 km i emi-
sją CO2 w cyklu mieszanym 109 g/km wyznacza on nowe, nie-
osiągnięte dotychczas standardy1). 

W nowym Caddy TDI BlueMotion Trendline, zastosowaliśmy 
obok licznych innowacyjnych technologii, jak system Start Stop 
i system odzyskiwania energii hamowania, także wiele innych 
elementów, które sprawiają, że ekologiczna jazda jest jeszcze 
bardziej opłacalna.

01

02

Wyposażenie nowego Caddy Trendline TDI BlueMotion.

01  Tempomat z ogranicznikiem prędkości
02  Wyświetlacz wielofunkcyjny
03  Asystent podjazdu

 – System Start-Stop
 – System odzyskiwania energii hamowania (rekuperacja)
 – Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia
 – Zoptymalizowana aerodynamika
 – Obniżone zawieszenie
 – Zmodyfikowane oprogramowanie sterujące silnika

Nadwozie
 – Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki w kolorze nadwozia, 
zderzak z tworzywa sztucznego

 – Osłona chłodnicy z chromowaną listwą
 – Drugie drzwi przesuwne z lewej strony, szerokość 701 mm

Wnętrze
 – Komfortowa tablica rozdzielcza z aplikacjami dekoracyjnymi  
Cortina Gloss

 – Konsola środkowa z podłokietnikiem i trzema uchwytami na kubki
 – Schowek podręczny podświetlany, z zamykaną pokrywą
 – Komfortowe przednie siedzenia ze schowkiem, fotel kierowcy  
z regulacją wysokości

Wyposażenie funkcjonalne
 – System radiowy Composition Audio z czterema głośnikami
 – Elektrycznie otwierane/zamykane szyby i elektrycznie regulowane 
lusterka zewnętrzne

Bezpieczeństwo
 – Bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie przyciemniane

Inne elementy wyposażenia seryjnego Caddy TDI BlueMotion podane są na stronach 40-41.
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Nowy Caddy TGI
BlueMotion.

Bezpiecznie na gaz ziemny – 
dla dobra środowiska.

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 środo-
wiska, bowiem ze średnim zużyciem od 4,1 kg CNG na 100 km 
i emisją CO2 od 112 g/km, Caddy TGI BlueMotion wysuwa się na 
czołową pozycję w swojej klasie2).

Zbiornik gazu CNG jest umieszczony pod podłogą, dzięki czemu  
w żaden sposób nie zmniejsza przestrzeni ładunkowej3).

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% KOSZTÓW  
EKSPLOATACYJNYCH.

1,233 mm

1,120 mm
2,250 mm
Caddy MaxiCaddy

1,781 mm

Napęd TGI. 4-cylindrowy, rzędowy silnik o pojemności skokowej 
1,4 litra, mocy 110 KM (81 kW) i z momentem obrotowym 200 Nm 
jest dostępny dla wszystkich wersji wyposażenia nowego Caddy  
i nowego Caddy Maxi. Jego spalanie w cyklu mieszanym wynosi 
średnio od 4,1 kg/100 km CNG2).

Nowy Caddy  –  
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Zbiornik benzyny. Wszystkie modele TGI posiadają 

13-litrowy zbiornik rezerwowy.
Technika podpodłogowa. Zarówno zbiorniki CNG, jak i prze-

wody paliwowe są trwałe połączone ze spodem podłogi sa-

mochodu. Dzięki temu bagażnik nie uległ zmniejszeniu.

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 5,2 (8,1 a 7,9), w cyklu pozamiejskim między 3,6 a 3,5 (5,6 a 5,4), w cyklu mieszanym między 4,3 a 4,1  
(6,5 a 6,3). Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 116 a 112. Klasa efektywności: A do A+. 3) Zdjęcie przedstawia Caddy Maxi Comfortline. Przedstawione punkty wymiarów są przykładowe i nie stanowią rzeczywistych punktów wymiarowania.
Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

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 ziemne-
go nowego Caddy TGI BlueMotion to 25 kg a Caddy Maxi 
TGI BlueMotion – 37 kg.



1) Caddy i Caddy Maxi 2.0 TDI o mocy 122 KM (90 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,6 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 4,9 a 4,8, w cyklu mieszanym między 5,6 a 5,4. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 146 a 143. Klasa efektywności: B. 2) Kombinacja będzie dostępna 
w późniejszym terminie.         Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.
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Wyjątkowe połączenie: 
DSG i 4MOTION

Optymalna trakcja na drogach i poza nimi.
Zostaw miasto za sobą, ciesz się naturą.  
Nowym Caddy z opcjonalnym napędem na 
wszystkie koła 4MOTION dojedziesz do  
najpiękniejszych miejsc ciesząc się po dro-
dze optymalną trakcją i jeszcze większym 
bezpieczeństwem na zakrętach. Zalety tego 
napędu poznasz szczególnie na mokrych lub 
zaśnieżonych drogach czy nierównych na-
wierzchniach. O zaletach stałego napędu na 
wszystkie koła przekonasz się także holując 
przyczepę, na przykład samochodem z moc-
nym silnikiem wysokoprężnym z turbodoła-
dowaniem i mocą 122 KM (90 kW)1). A jeżeli 
ktoś chce jeszcze bardziej podwyższyć  
komfort jazdy, może wybrać silnik 2.0 TDI 
150 KM (110 kW) i połączyć dwusprzęgłową 
przekładnię automatyczną DSG z napędem 
na wszystkie koła 4MOTION2).

02 Sposób działania napędu na wszystkie koła 4MOTION. Przy trudnych  
nawierzchniach sprzęgło wielopłytkowe Haldex 5 natychmiast przenosi siłę  
napędową na koła z lepszą trakcją. W ten sposób przyczynia się do znacznie  
spokojniejszego zachowania się samochodu, większego bezpieczeństwa na  
zakrętach i bardziej precyzyjnego prowadzenia pojazdu.

01 Dolna krawędź bagażnika. Dzięki nie zajmującej 
wiele miejsca lokalizacji napędu na wszystkie koła 
krawędź bagażnika pozostała na niewielkiej 
wysokości.  

  – Nowy Caddy
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Napęd na wszystkie koła 4MOTION
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Nowy Caddy 
Trendline. 

Małe zmiany – duży efekt.

W nowym Caddy Trendline widać miłość do detali. Obudowy lusterek zewnętrznych, 
klamki i osłony drzwi przesuwnych w kolorze nadwozia podnoszą estetykę zewnętrzną. 
Dodatkowe drzwi przesuwne po stronie kierowcy ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. 
A seryjne poduszki powietrzne chroniące głowy przy skrajnych siedzeniach drugiego 
rzędu zapewniają pasażerom jeszcze większe bezpieczeństwo.

01  Kokpit. Komfortowa tablica rozdzielcza z aplikacją dekoracyjną Cortina Gloss  
posiada zamykany na kluczyk schowek podręczny. Tapicerka siedzeń z tkaniny  
Kutamo w kolorach tytanowo-czarnym i Moonrock lub tytanowo-czarnym  
i niebieskim perfekcyjnie harmonizuje z wnętrzem.
02  System radiowy Composition Audio. Zintegrowane złącze USB pozwala  
na podłączenie smartfonu.
03  Elektrycznie otwierane i zamykane szyby. Wystarczy wcisnąć przycisk, by cieszyć  
się świeżym powietrzem.

Więcej elementów wyposażenia seryjnego Caddy Trendline podanych jest na stronach 40-41. 
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Nowy Caddy 
Comfortline. 

Dobre samopoczucie 
zagwarantowane.

Do wyposażenia seryjnego wersji Comfortline należy wiele ele-
mentów, które czynią jazdę samochodem jeszcze przyjemniejszą. 
Na przykład na zewnątrz: sportowe obręcze ze stopu metali  
lekkich, lakierowane elementy nadwozia i czarny reling dachowy. 
A wewnątrz: skórzana kierownica, regulowany środkowy podło-
kietnik, składane stoliki w drugim rzędzie siedzeń oraz system  
radiowy Composition Colour. 

01  Kokpit. Komfortową tablicę rozdzielczą zdobi aplikacja Dark 
Silver Brushed. Siedzenia pokryte są ponadczasową tkaniną Pandu.
02  Klimatyzacja. Płynna regulacja zapewnia zawsze przyjemną 
temperaturę we wnętrzu.
03  Chromowane listwy ozdobne. Trzy chromowane listwy na 
osłonie chłodnicy zdobią przód nadwozia. 

Więcej elementów wyposażenia seryjnego Caddy Comfortline podanych jest na stronach 40-41.
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Nowy Caddy 
Highline.

Stworzony dla 
specjalnych wymagań.

Poznaj nowego Caddy w wersji high-class. Ekskluzywne obręcze 
ze stopu metali lekkich, srebrne relingi dachowe i liczne chro-
mowane aplikacje przykuwają wzrok. Także wnętrzu nie można 
nic zarzucić. Wyposażenie seryjne obejmuje między innymi pa-
kiet Light & Vision, system rozpoznający zmęczenie kierowcy 
i wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą, z której można ob-
sługiwać system radiowy Composition Colour.

01  Kokpit. Wysokiej klasy tapicerka siedzeń z Alcantary w kolo-
rze tytanowo-czarnym oraz aplikacje dekoracyjne Carbon  
Charcoal nadają wnętrzu elegancki charakter.
02  Klimatyzacja Climatronic. Dzięki jej 2-strefowej regulacji we 
wnętrzu panuje zawsze dobry klimat.
03  ParkPilot. Przy parkowaniu pomagają akustyczna sygnaliza-
cja przeszkody za samochodem oraz optyczna prezentacja na 
ekranie systemu radiowego

Więcej elementów wyposażenia seryjnego Caddy Highline podanych jest na stronach 
40-41.
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Wyposażenie seryjne 
wszystkich wersji 

nowego Caddy.
Wyposażenie zewnętrzne

 – przesuwne drzwi z prawej strony, szerokość 701 mm
 – niska krawędź bagażnika 

Wyposażenie wnętrza
 – drugi rząd siedzeń, dzielony, z możliwością składania  
w stosunku 2/3 do 1/3

 – przemyślana koncepcja schowków z półką dachową
 – 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 
 – tylna klapa z systemem zamykania softtouch 

Bezpieczeństwo
 – system obserwacji otoczenia Front Asist z funkcją  
awaryjnego hamowania w mieście

 – system automatycznego hamowania po kolizji 
(hamulec multikolizyjny)

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

 – poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
 – boczne poduszki powietrzne chroniące głowy 
 – specjalnie wyprofilowane, opatentowane zagłówki
 – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP 
 – EDS, ABS, ASR
 – światła do jazdy w dzień
 – asystent hamowania
 – cztery lub sześć zaczepów w bagażniku
 – astystent podjazdu

Nowy Caddy  –  
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Zestawienie wyposażenia seryjnego



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 w drzwiach w kolorze nadwozia

 – boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia
 – szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym, z przodu, szyby  
z dodatkową powłoką zaciemniającą z tyłu

 – ochrona chłodnicy, lakierowana, z trzema chromowanymi listwami
 – drugie drzwi przesuwne, z lewej, szerokość 701 mm
 – relingi dachowe, czarne

Wyposażenie wnętrza
 – tapicerka tkaninowa Pandu
 – tablica 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  
i rozkładanymi stolikami dla drugiego rzędu siedzeń

 – 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 sześcioma głośnikami
 – wyświetlacz wielofunkcyjny

Bezpieczeństwo
 – pakiet Light & Vision
 – kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów na skrajnych  
siedzeniach w drugim rzędzie

 – reflektory przeciwmgielne 

Wyposażenie zewnętrzne
 – stalowe obręcze kół z pełnymi kołpakami
 – reflektory halogenowe H4
 – obudowy lusterek zewnętrznych, osłona przesuwnych drzwi 
i klamki w drzwiach w kolorze nadwozia, zderzaki z tworzywa 
sztucznego

 – 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
 – tablica 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 czterema głośnikami
 – wyświetlacz wielofunkcyjny

Bezpieczeństwo
 – bezpieczne lusterko wsteczne, manualnie przyciemniane
 – kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów na skrajnych 
siedzeniach w drugim rzędzie

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego 

Caddy Trendline.
Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego

Caddy Comfortline.
Dodatkowe wyposażenie seryjne nowego

Caddy Highline.
Wyposażenie zewnętrzne

 – obręcze ze stopu metali lekkich, 16-calowe Fortaleza
 – podwójne reflektory halogenowe H7
 – obudowy lusterek zewnętrznych, zderzaki, osłona drzwi przesuw-
nych i klamki w drzwiach i pokrywie bagażnika w kolorze nadwozia

 – boczne listwy ochronne w kolorze nadwozia, z chromowaną listwą 
ozdobną

 – szyby termoizolacyjne w odcieniu zielonym z przodu,  szyby  
z dodatkową powłoką zaciemniającą z tyłu

 – 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
 – tablica 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, szufladami i rozkładanymi  
stolikami dla drugiego rzędu siedzeń

 – elementy skórzane (kierownica, gałka dźwigni zmiany biegów, 
dźwignia hamulca ręcznego)

 – pakiet Chrom 2 (pokrętło świateł, przyciski regulacji lusterek  
i otwierania/zamykania szyb) 

Wyposażenie funkcjonalne
 – 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 
 – system rozpoznający zmęczenie kierowcy 

Bezpieczeństwo
 – pakiet Light & Vision
 – kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów na skrajnych  
siedzeniach w drugim rzędzie

 – reflektory przeciwmgielne
 – ParkPilot 

Strona Strona Strona



Wyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Lakiery

Lakiery podstawowe Lakiery metaliczne

Biały Candy | B4 | lakier uniwersalny     | TL | CL | HL |

Brązowy Chestnut | H4 | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Czerwony Cherry | 4B | lakier uniwersalny     | TL | CL |

Pomarańczowy Honey | 4V | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Srebrny Reflex | 8E | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Zielony Bambusgarden | 3T | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |



Lakier perłowy

Zdjęcie przedstawia wyposażenie dodatkowe dostępne za dopłatą.

Black Berry | C0 | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Granatowy Starlight | 3S | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Zielony Viper | 6B | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Niebieski Acapulco | 2W | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Szary Indium | X3 | Lakier metaliczny     | TL | CL | HL |

Czarny Deep Black | 2T | lakier perłowy     | TL | CL | HL |

  – Nowy Caddy
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Koła Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 
Wszystkie nowe Caddy z silnikami najnowszej generacji  
są seryjnie wyposażone w opony letnie ograniczające zużycie 
paliwa. Są one wykonane ze specjalnej mieszanki gumowej, 
która minimalizuje odkształcenie opony podczas jazdy. Za-
leżnie od prędkości jazdy może to ograniczyć zużycie paliwa.     
| TL | CL | HL |

Opony umożliwiające kontynuację jazdy. 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 usunięciu ciała obcego otwór wypełnia się lepką 
masą uszczelniającą, zapobiegając spadkowi ciśnienia 
w oponie.     | TL | CL | HL |

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe

Obręcze kół Nowy Caddy  –  
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01 Obręcze stalowe z kołpakiem*
6 J x 15, opony 195/65 R 15      
| TL | 

02 Obręcze ze stopu metali lekkich „Caloundra”
6 J x 15, opony 195/65 R 16      
| TL | CL | HL |

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

04   Obręcze ze stopu metali lekkich „Bendigo”    
6 J z 16, opony 205/55 R 16   
| TL | CL | HL |

05  Obręcze ze stopu metali lekkich „Fortaleza”
6 J z 16, opony 205/55 R 16     
| TL | CL | HL |

06   Obręcze ze stopu metali lekkich „Rockhampton” 
6 J x 17, opony 205/55 R 17     
| TL | CL | HL |

07   Obręcze ze stopu metali lekkich w kolorze  
antracytowym „Canyon” 
6 J x 17, opony 205/55 R 17 
| TL | CL | HL |

08   Obręcze ze stopu metali lekkich w kolorze  
czarnym „Canyon” 
6 J x 17, opony 205/55 R 17     
| TL | CL | HL |

Wyposażenie seryjne w zależności od wybranego zawieszenia.
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Wyposażenie zewnętrzne

01   Reling dachowy. Reling dostępny jest w kolorze czarnym lub srebrnym. Poprawia  
estetykę samochodu i tworzy idealną podstawę do przystawek transportowych, takich 
jak belki transportowe i uchwyty na drabinę. Całkowite dopuszczalne obciążenie relingu 
wynosi 100 kg. Caddy Comfortline jest wyposażony seryjnie w czarny reling, Caddy  
Highline – w srebrny.     | TL | CL | HL |

02   Okno przesuwne można wygodnie 
otworzyć jednym ruchem ręki.  
 | TL | CL | HL |
03   Przyciemnione szyby. Dla kabiny pa-
sażerskiej dostępne są przyciemnione 
szyby boczne i szyby tylne. Zapewniają 
wysoki poziom dyskrecji w kabinie  
i doskonale chronią przed promieniami 
słonecznymi.   | TL | CL | HL |
04   Folia przeciwłoneczna1). Przepuszcza 
tylko 39% promieniowania słonecznego.  
W połączeniu z przyciemnionymi szybami 
prawie całkowicie chroni przed spojrzenia-
mi z zewnątrz.     | TL | CL | HL |

Przygotowanie do montażu haka holowniczego (bez ilustracji). Obejmuje moduł  
sterujący rozpoznający podczepienie przyczepy, odpowiednie okablowanie oraz funkcję 
stabilizacji toru jazdy przyczepy. Hak holowniczy można w każdej chwili bez problemu 
zamontować dodatkowo.     | TL | CL | HL |
Hak holowniczy stały (bez ilustracji). Przystosowany do holowania przyczepy  
o masie od 660 kg (bez hamulca) względnie 1.500 kg (z hamulcem), posiada  
funkcję stabilizacji toru jazdy przyczepy.     | TL | CL | HL |
05   Hak holowniczy zdejmowany. Zamykany na zamek hak holowniczy można z łatwością 
zdjąć, jeżeli nie jest potrzebny, co ułatwia manewrowanie przy parkowaniu. Podobnie jak 
stały hak holowniczy, jest przystosowany do holowania przyczepy o masie od 660 kg (bez 
hamulca) do 1.500 kg (z hamulcem) i posiada funkcję stabilizacji toru jazdy przyczepy.     
| TL | CL | HL |
06   Reflektory biksenonowe. Generują zarówno światła mijania, jak i drogowe i znacznie 
lepiej oświetlają drogę niż tradycyjne reflektory halogenowe, ponadto zużywają mniej 
energii. Dostępne tylko w połączeniu z przyciemnionymi światłami tylnymi.    
| TL | CL | HL |

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe

Nowy Caddy  –  
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09   Tylna klapa z oknem2). Tylną klapę można z łatwością otworzyć jedną ręką. Podniesio-
na pokrywa chroni przed deszczem i ostrym słońcem przy wkładaniu i wyjmowaniu baga-
żu. W górnej części posiada trzecie światło stopu i jest zawsze wyposażona w system za-
mykania softtouch.     | TL | CL | HL |
Listwa ochronna zderzaka (bez ilustracji)1). Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucz-
nego listwa chroni lakier zderzaka przed zadrapaniami podczas załadunku i rozładunku. 
Dostępna w kolorze czarnym i srebrnym matowym.    | TL | CL | HL |

10   Tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami3). Drzwi dwuskrzydłowe sięgające aż do pozio-
mu dachu są dzielone w stosunku 2/3 do 1/3 i pozwalają otworzyć się pod kątem 180o.  
W stanie otwartym można je pojedynczo zablokować, co pozwala na przykład na przewo-
żenie dłuższych przedmiotów. Prosimy pamiętać, że w przypadku zamówienia dwuskrzy-
dłowych drzwi tylnych, osłona oświetlenia tablicy rejestracyjnej wykonana jest z czarnego 
tworzywa sztucznego.     | TL | CL | HL |

07   Lusterka zewnętrzne, elektrycznie 
składane. Dla nowego Caddy dostępne są 
elektrycznie regulowane i ogrzewane lu-
sterka, które po zamknięciu samochodu 
automatycznie składają się. Razem z funk-
cją elektrycznego otwierania/zamykania 
szyb stanowią one element pakietu elek-
trycznego.      
| TL | CL | HL |
08   Przyciemnione tylne światła2). Stano-
wią interesujący akcent stylistyczny, nada-
jąc tyłowi nadwozia wyjątkowy charakter. 
Dostępne tylko w połączeniu z reflektora-
mi biksenonowymi.     | TL | CL | HL |

1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy. 2) Zdjęcie przedstawia Caddy 1.2 TSI o mocy 84 KM (62 kW), zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim 7,0, w cyklu pozamiejskim 4,8, w cyklu mieszanym 5,6. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 131. Klasa efektywności: C 3) Zdjęcie przedstawia  
Caddy lub Caddy Maxi, 2.0 TDI o mocy 122 KM (90 kW) z napędem na wszystkie koła 4MOTION. Zużycie paliwa w l/100 km: w cyklu miejskim między 6,6 a 6,5, w cyklu pozamiejskim między 4,9 a 5,4, w cyklu mieszanym między 5,6 a 5,4. Emisja CO2 w g/km: w cyklu mieszanym między 146 a 143. Klasa efektywności: B.
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Wnętrze i komfort

02  Tapicerka z elementami ze skóry. Gałka i osłona dźwigni zmiany biegów oraz dźwignia hamulca ręcznego obszyte skórą wprowadzają 
elegancję do wnętrza i są przyjemne w dotyku. Pakiet ten może być połączony z opcjonalną kierownicą obszytą skórą lub opcjonalną 
wielofunkcyjną kierownicą obszytą skórą.     | TL | CL | HL |
03   Gniazdo 12V w tablicy rozdzielczej. Umieszczone w półce na tablicy rozdzielczej umożliwia podłączenie np.  telefon lub tablet 
| TL | CL | HL |
Gniazdo 12V w konsoli środkowej (bez ilustracji). Gniazdo umieszczono w łatwo dostępnym miejscu na konsoli środkowej.      | TL | CL | HL |
Gniazdo 12V w środkowym podłokietniku (bez ilustracji). W tylnej części środkowego podłokietnika znajduje się gniazdo 12V, z które-
go mogą korzystać pasażerowie siedzący w drugim rzędzie.     | TL | CL | HL |
Gniazdo 12V w bagażniku (bez ilustracji). Umożliwia podłączenie przenośnych lodówek i większych urządzeń zasilanych prądem 12V. 
| TL | CL | HL |

01   Nowy rozkładany stolik dla tylnych siedzeń. Rozkładane stoliki z uchwytem na kubek 
i z łatwą do czyszczenia powierzchnią, montowane do oparcia przednich foteli, oferują pa-
sażerom siedzącym na tylnych siedzeniach dodatkowy komfort podczas długich podróży.     
| CL | HL |
Podłokietnik środkowy z regulacją wysokości (bez ilustracji) można ustawić na jed-
nym z dwóch poziomów i w ten sposób dopasować do potrzeb kierowcy i pasażera.    
| CL | HL |

 | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe
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04   Klimatyzacja. Półautomatyczna klimatyzacja posiada płynną regulację i dba o przyjemną temperaturę we 
wnętrzu. Dzięki dużym, ergonomicznym pokrętłom i przyciskom można z łatwością ustawić temperaturę, roz-
dział powietrza i siłę nawiewu także podczas jazdy.      | TL | CL |
05   Klimatyzacja „Climatronic”. Reguluje elektronicznie temperaturę korzystając z czujnika we wnętrzu i w spo-
sób ciągły wyrównuje temperaturę w zależności od temperatury zewnętrznej. Dzięki 2-strefowej regulacji moż-
na oddzielnie ustawić temperaturę dla kierowcy i pasażera. Dodatkowy czujnik monitoruje jakość powietrza 
i w razie potrzeby przełącza automatycznie na obieg zamknięty.     | TL | CL | HL |
Ogrzewanie siedzeń (bez ilustracji). Ogrzewa powierzchnię siedziska i oparcia i posiada indywidualną regulację 
dla kierowcy i pasażera. Po włączeniu zapłonu do dyspozycji są trzy stopnie ogrzewania.     | TL | CL | HL |
06   Nowe ogrzewanie przedniej szyby. Druciki grzewcze w przedniej szybie zapewniają dobrą widoczność także 
przy niskich temperaturach i dużej wilgotności powietrza. Ogrzewanie przedniej szyby jest dostępne tylko w po-
łączeniu z pakietem Light & Vision.    | TL | CL | HL |

07  Elektrycznie zamykane i otwierane szyby w drzwiach. Przyciski w podłokietnikach w drzwiach umożliwiają 
wygodne otwieranie szyb. Z funkcją komfortowego otwierania/zamykania i zabezpieczeniem przed zakleszcze-
niem. Razem z elektrycznie regulowanymi lusterkami bocznymi stanowią element pakietu elektrycznego. 
| TL | CL | HL |
08   Pakiet Light & Vision. Czujniki przyciemniają lusterko wsteczne przy zbyt jasnych reflektorach samochodu ja-
dącego z tyłu i regulują prędkość pracy wycieraczek. Po zapadnięciu zmroku automatycznie włączane są reflektory. 
Pakiet obejmuje także automatyczną funkcję Leaving Home i manualną Coming Home.     | TL | CL | HL |
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09   Siatka oddzielająca. Przy gwałtownym hamowaniu chroni 
przed przemieszczającymi się przedmiotami. Elastyczna siatka 
mocowana jest w specjalnych punktach za słupkami C i w razie 
potrzeby można ją zwinąć.     | TL | CL | HL |

10   Uchwyty do mocowania ładunku. Nowy Caddy posiada cztery, a Caddy Maxi sześć uchwy-
tów do mocowania ładunku w bagażniku. W przypadku Caddy z krótkim rozstawem osi i opcjo-
nalnym trzecim rzędem siedzeń, w bagażniku są dwa uchwyty.     | TL | CL | HL |
11   Wysuwana podłoga bagażnika. Podłogę można wysunąć na jedną z dwóch odległo-
ści, co ułatwia załadunek i rozładunek ciężkich przedmiotów. Maksymalne dopuszczalne 
obciążenie na zewnętrznej krawędzi po wysunięciu wynosi 80 kg.     | TL | CL | HL |

12   System zamykania softtouch. Przycisk przy dolnej krawędzi 
osłony oświetlenia tablicy rejestracyjnej znacznie uławia otwieranie 
tylnej pokrywy.      | TL | CL | HL |
Lampki w tylnej pokrywie (bez ilustracji)1). Diodowe lampki w tylnej 
pokrywie oświetlają przestrzeń za bagażnikiem przy otwartej klapie  
i ułatwiają wkładanie i wyjmowanie bagażu.    | TL | CL | HL |

 | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe



Pilion2) | czarna Titan     | TL |Pandu | Moonrock czarna Titan     | CL | Pandu | czarna Titan     | CL |

Simora | czarna Titan Kutamo | czarna Titan – niebieska     | TL |Kutamo | czarna Titan – Moonrock    | TL |

Mesh |czarna Titan | skóra ekologiczna     | TL | CL | Vienna | czarna Titan | skóra     | CL | HL |Alcantara | czarna Titan | tapicerka o wyglądzie skóry     | HL |

Listwy dekoracyjne

Tapicerki tkaninowe

Tapicerki skórzane i ze skóry ekologicznej 

Tapicerki i aplikacje dekoracyjne

Cortina Gloss     | TL | Dark Silver Brushed     | CL | Carbon Charcoal     | HL | Linearus     | CL | HL |

1) Może spowodować wydłużenie czasu dostawy. 2) Tylko dla Caddy Beach.

  – Nowy Caddy
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Nowy



01 02

* Wyposażenie seryjne w zależności od wybranego zawiedzenia.  Zdjęcie przedstawia elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą.

Caddy Beach Elementy wyposażenia seryjnego nowego Caddy Beach. 

01 Składane łóżko
02 Zasłony na przednią szybę i mocowane  
 na magnesach zasłony szyb bocznych 

 – latarka z magnesem
 – miniaturowa latarka
 – haczyki umożliwiające niedomknięcie tylnej pokrywy  
w celu wentylacji

 – lampki diodowe w tylnej pokrywie
 – dodatkowe oświetlenie w kabinie pasażerskiej
 – fotel kierowcy i pasażera ze składanym oparciem
 – rozkładane stoliki w oparciach przednich siedzeń 

Nadwozie
 – 15- lub 16-calowe obręcze stalowe z kołpakami*
 – reflektory halogenowe H4
 – obudowy lusterek zewnętrznych i klamki w drzwiach  
w kolorze nadwozia

 – osłona chłodnicy z chromowaną listwą
 – drugie drzwi przesuwne z lewej strony, szerokość  
701 mm

 
Wnętrze

 –tapicerka tkaninowa Pilion
 –komfortowa tablica rozdzielcza z aplikacjami  
dekoracyjnymi Cortina Gloss
 –konsola środkowa z podłokietnikiem i trzema  
uchwytami na kubki
 –oświetlony schowek podręczny z zamykaną pokrywą
 –komfortowe siedzenia z przodu, ze schowkiem, fotel 
kierowcy z regulacją wysokości
 –komfortowa podsufitka w kabinie pasażerskiej  
z siatkami na bagaże 

Wyposażenie funkcjonalne 
 – system radiowy Composition Audio z czterema  
głośnikami

 – ogrzewanie z mechaniczną regulacją
 – elektrycznie otwierane/zamykane szyby boczne  
i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne 

Bezpieczeństwo
 – lusterko wsteczne, manualnie przyciemniane

 

Inne elementy wyposażenia seryjnego Caddy Beach podane są  

na stronach 40-41.

Spędzaj urlop w sposób, który na długo pozostanie we wspomnieniach – w miejscach,  
do których dociera tylko niewielu. Nowy Caddy Beach, bazujący na wersji wyposażenia 
Trendline, jest idealnie przygotowany do takich zadań. Wygodne, duże łóżko (zdjęcie 01), 
szczelna zasłona na przednią szybę oraz mocowane na magnesach zasłony bocznych szyb 
(zdjęcie 02) a także praktyczne kieszenie i torby należą do wyposażenia seryjnego.  
W połączeniu z opcjonalnym pakietem „Camping” możesz zmienić samochód w mały let-
ni domek: z namiotem o powierzchni 2,3 x 2,0 m, mocowanym do tylnej pokrywy, dwoma 
składanymi krzesłami, składanym stolikiem i siatką wentylacyjną na rozsuwane drzwi 
możesz cieszyć się każdym dniem w miejscu, w którym akurat jesteś. 

Dojedzie z Tobą na koniec świata

Nowy Caddy Beach
52 \\ 53



01

02

03

Nowy Caddy jest doskonałym samochodem rodzinnym  
i rekreacyjnym, spełniającym praktycznie wszystkie wymaga-
nia. 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   Dwustronna mata bagażnika. Miękki welur z jednej strony i tworzywo sztuczne o specjalnej fakturze zapobiegające przemieszcza-
niu się przedmiotów z drugiej strony. Dokładnie dopasowana do wymiarów bagażnika mata dwustronna sprawdza się przy transporcie 
delikatnych, brudnych lub mokrych ładunków. Mata posiada dodatkowo fartuch, który można rozłożyć w celu ochrony zderzaka przed 
uszkodzeniem podczas załadunku i rozładunku.     | TL | CL | HL |

02   Belki transportowe na reling dachowy. Dla samochodów z relingiem dachowym do-
stępne są belki transportowe wykonane z anodowanego profilu aluminiowego, z certyfi-
katem City Crash. Belki stanowiące podstawę dla wielu przystawek transportowych moż-
na z łatwością zamontować a ich dopuszczalne obciążenie wynosi nawet 95 kg. Posiadają 
także zamek zabezpieczający przed kradzieżą.     | TL | CL | HL |
Belki bagażnika dachowego (bez ilustracji). Dla samochodów bez relingu dachowego ofero-
wane są zamykane na zamek belki bagażnika dachowego z anodowanego profilu aluminio-
wego, również z certyfikatem City Crash. Maksymalne dopuszczalne obciążenie belek wynosi 
94 kg. Stanowią podstawę dla różnych systemów transportowych.     | TL | CL | HL |
03   Uchwyt na kajak. Przeznaczony do transportu kajaka sportowego o masie maksymal-
nie 25 kg, mocowany do belek transportowych lub belek bagażnika dachowego.     
| TL | CL | HL |

Oryginalne 
akcesoria 

Volkswagen

| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineWyposażenie seryjne  Wyposażenie dodatkowe

Nowy Caddy  –  
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04   Mata bagażnika. Lekka i elastyczna mata jest dokładnie dopasowana do kształtu pod-
łogi nowego Caddy lub Caddy Maxi. Jej wysoka na 5 cm krawędź chroni bagażnik przed wil-
gocią i brudem. Struktura powierzchni zapobiega przemieszczaniu się ładunku. Jeżeli mata 
nie jest potrzebna, można ją zwinąć i schować.   | TL | CL | HL |
05   Siatka bagażowa. Wytrzymała, odporna na zerwanie siatka zapobiega przemieszcza-
niu się małych i średnich przedmiotów w bagażniku. Mocowana do seryjnych zaczepów 
w bagażniku.     | TL | CL | HL |

06   System poprawiający komfort podróży. System składa się  
z modułu podstawowego mocowanego między pałąkami za-
główka przedniego siedzenia, oraz kilku modułów dodatko-
wych: uchwytu na tablet Samsung Galaxy, iPad drugiej do 
czwartej generacji, iPad Air pierwszej generacji i iPad mini  
a także rozkładanego stolika z uchwytem na kubek, wieszaka  
na odzież oraz haczyka na torbę. Dodatkowe moduły są po pro-
stu wtykane w moduł podstawowy i można je łatwo wymieniać.     
| TL | CL | HL |

07   Fotelik dla niemowląt G0 plus ISOFIX. System fotelików 
dziecięcych gwarantuje noworodkom i małym dzieciom do 15 
miesiąca życia (do 13 kg) wysoki komfort i optymalną ochronę. 
Stabilna podstawka, mocowana przez punkty ISOFIX do kon-
strukcji samochodu, tworzy solidną podstawę dla przenośnego 
fotelika dla niemowląt. Fotelik posiada możliwość indywidual-
nego ustawienia oraz pięciopunktowy pas szelkowy z regulacją 
wysokości, bezpiecznie utrzymujący dziecko w foteliku, a także 
daszek chroniący przed słońcem, uchwyt do przenoszenia 
i zdejmowany, nadający się do prania pokrowiec.     
| TL | CL | HL |

Oryginalne akcesoria Volkswagen oferowane są przez Volkswagen Zubehör GmbH, An der Trift 67, 63303 Dreieich, https://shops.volkswagen.com i są dostępne wyłącznie u Partnerów Volkswagena.



Zużycie paliwa, emisja CO2, klasy efektywności i osiągi

Caddy, Caddy Trendline/Trendline BlueMotion, Caddy Comfortline, Caddy Highline 

Silnik Skrzynia biegów Moc maksymalna
w KM (kW)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

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 BlueMotion 5-biegowa skrzynia manualna 75 (102) Euro 6 4.9/3.8/4.2 109 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 Trendline, Caddy Maxi Comfortline, Caddy Maxi Highline 

Silnik Skrzynia biegów Moc maksymalna
w KM (kW)

Norma emisji 
spalin

Zużycie paliwa1), 2)

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 = technologia BlueMotion     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.  2) Podane warto-
ści 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 pa-
liwa 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 aerodyna-
miki, 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).



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 przedsta-
wione 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 specjal-
nych) mogą powodować przedłużenie czasu dostawy. W odniesieniu do prawidłowości i kompletności danych i wymagań związanych z łączeniem ze sobą po-
szczególnych elementów obowiązują wyłącznie systemy zamawiania Volkswagena. Niniejszy katalog nie przedstawia całego zakresu wyposażenia 
seryjnego i dodatkowego. 

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

  – Nowy Caddy
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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 
komórkowej. 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.

Car-Net App-Connect1).

Ciesz się bogatszą ofertą Infotainment i połącz swój smartfon  
z samochodem korzystając ze złącza USB i Car-Net App-Connect. 
Funkcja Car-Net App-Connect pozwala na przeniesienie wybranych 
aplikacji 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  
informują 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 otwarcia.3)

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 konserwacji 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
Nowy Caddy  –  
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