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Najbolj priljubljen  
v svojem razredu.
Caddy.

NIZEK SPODNJI ROB 
PRTLJAŽNIKA.
Za lažje natovarjanje in raztovarjanje.

DOVRŠENA OBLIKA.
Izrazitejše linije, dinamičen sprednji del  
in markanten zadek.

KAKOVOSTNA
NOTRANJOST.
Eleganten notranji dizajn in izboljšana 
notranja akustika.

NIZKA PORABA GORIVA.
V povprečju 4,2 l/100 km pri modelu Caddy BlueMotion.2)

MAKSIMALNO 
FUNKCIONALEN IN PRILAGODLJIV.
Sovoznikov sedež s poklopnim naslonjalom, široka drsna vrata ter  
zadnji sedeži, ki se jih lahko podre, poklopi in izgradi.

NAJSODOBNEJŠI 
MULTIMEDIJSKI SISTEMI.1)

Pametne funkcije, enostavno upravljanje  
in odlična povezljivost.

EDINSTVEN  
KONCEPT POGONA.

Kombinacija menjalnika z dvojno sklopko 
DSG in štirikolesnega pogona 4MOTION.1)

IZBOLJŠANA NASTAVITEV 
PODVOZJA.

Izboljšano vzmetenje in blaženje  
za še prijetnejšo vožnjo.

VISOKO MERILO 
VARNOSTI.

Serijska funkcija večnaletnega zaviranja.

INOVATIVNE MOBILNE  
SPLETNE STORITVE.1)*

Z moduloma Car-Net App-Connect  
in Car-Net Guide & Inform.

TOVARNIŠKO VGRAJEN 
POGON TGI.

Učinkovita in varna vožnja  
z zemeljskim plinom (CNG).3)

EDINI V SVOJEM RAZREDU NA 
VOLJO S TOVARNIŠKO VGRAJENIM 

OPCIJSKIM ŠTIRIKOLESNIM 
POGONOM 4MOTION.

Optimalna vlečna sila, smerna stabilnost in varnost v ovinkih.

NAPREDNI 
ASISTENČNI SISTEMI.

Od avtomatskega uravnavanja razdalje ACC1) s sistemom za 
nadzor prometa Front Assist in mestno funkcijo zaviranja v sili, 

asistence za ohranjanje smeri Lane Assist1), 
sistema za prepoznavanje prometnih znakov 1), 

do kamere za vzvratno vožnjo Rear View1).

NAJNOVEJŠI MOTORJI  
Z EMISIJSKO STOPNJO EURO 6.

Serijsko z BlueMotion Technology.

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Caddy TDI BlueMotion 2.0 TDI s 75 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna 5,1, izvenmestna 4,0, kombinirana 4,4. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: 116.   3) Caddy in Caddy Maxi, motor 1.4 TGI z 81 kW, poraba goriva v kg/100 km (m³/100 km): mestna med 5,7 in 5,5  
(8,7 in 8,4), izvenmestna med 4,0 in 3,6 (6,1 in 5,5), kombinirana med 4,6 in 4,3 (7,0 in 6,6). Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 126 in 118.         * Nekatere storitve Car-Net zaenkrat še niso na voljo za slovenski trg. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.         
Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.



Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

  –  Caddy
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Kazalo

Odlično 
pripravljen

na vsakodnevne situacije. 

Dva po nakupih ali pet na morje ali sedem na otroški rojstni dan: 
Caddy je dorasel najrazličnejšim življenjskim situacijam. Zanesljiv, 
prilagodljiv in vsestranski kot njegovi predhodniki, zdaj – v četrti 
generaciji – pa tudi udobnejši in varnejši. Zato je to prav poseben 
avto – dovršen multitalent.

Glavne značilnosti. 06 Zunanjost. 
08 Notranjost. 
10 Caddy Maxi. 
12 Prilagodljivost.
16 Multimedijski sistemi.
20 Varnostni sistemi.
22 Asistenčni sistemi.

Pogonske tehnologije. 24 Motorji, podvozje in menjalniki.
26 BlueMotion Technology.
28 Caddy TDI BlueMotion.
30 Caddy TGI BlueMotion.
32 Štirikolesni pogon 4MOTION.

Izbira modelov. 34 Pregled paketov opreme.
34 Caddy Trendline.
36 Caddy Comfortline.
38 Caddy Highline.
40 Pregled serijske opreme.

Oprema. 42 Barve lakov.
44 Platišča in pnevmatike.
46 Zunanjost.
48 Notranjost in udobje.
52 Sedežne prevleke in dekorativni elementi.
54 Caddy Beach.
56 Caddy Alltrack.
58 Specialna oprema.
60 Originalna dopolnilna oprema Volkswagen. 
62 Mobilne spletne storitve.
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Zunanjost

Vedno  
se pokaže  

z najlepše plati.
Markanten dizajn.

Ni pomembno, s katere strani ga pogledate: 
Caddy navdušuje z elegantnimi površinami, 
natančnimi, dinamičnimi linijami in številnimi 
markantnimi detajli. Še zlasti linearno 
oblikovani zadek in bolj športna zasnova 
sprednjega dela z do štirimi kromiranimi 
okrasnimi letvami sta zdaj še bolj dovršena. 
Prav posebno podobo dajejo vozilu tudi 
vitka zunanja ogledala, elegantni sprednji 
žarometi in jasno izoblikovane zadnje luči, 
po želji v zatemnjeni izvedbi (sl. 01). Kljub 
temu Caddy ostaja to, kar je vedno bil: 
izrazito praktičen in vsestranski avto za  
vso družino.

Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Notranjost

Obilo prostora  
za prijetno 

počutje. 
Notranjost na najvišjem nivoju.

Namestite se. V notranjosti Caddyja vas 
pričakuje do sedem izjemno udobnih 
sedežev in kakovostno izdelana armaturna 
plošča – po želji z večfunkcijskim usnjenim 
volanom s športnim dizajnom. Že pri izvedbi 
Trendline komfortno armaturno ploščo 
dodatno krasi privlačna dekorativna letev. 
Vozilo je seveda opremljeno tudi z več držali 
za pijačo in praktičnimi predali, na primer v 
vratih in sredinski konzoli. Poleg tega se 
neposredno nad voznikovim in sovoznikovim 
sedežem razteza globoka stropna galerija 
(sl. 01), v katero lahko pospravite tudi večje 
predmete. Omeniti velja tudi klimatsko 
napravo, radijski sistem Composition Audio 
s 4 zvočniki, električni pomik stekel ter 
električno nastavljiva in ogrevana ogledala.

Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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01

Caddy Maxi

Caddy  
Maxi.

Dovolj velik za sedem 
prijateljev.  

In za vse njihove 
potrebščine.

Caddy Maxi vas pričakuje z največjim 
razkošjem, ki ga lahko ponudi avto:  
z izjemno prostornostjo. Od kratke izvedbe 
je daljši za 47 cm. To pa se pri 7-sedežni 
postavitvi še posebej pozna na zadnjih 
sedežih in v prtljažniku. Za potnike to 
pomeni udobno vstopanje in izstopanje 
skozi dvoje zelo širokih drsnih vrat (sl. 01) 
ter več kot dovolj prostora za glavo in noge. 
Obenem pa v prtljažniku ostane še do 530 l1) 
prostora, na primer za športno opremo.

1) Podatek v litrih se nanaša na višino do zadnje police.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.



* Dolžina notranjosti do armaturne plošče pri podrtih naslonjalih v drugi in tretji sedežni vrsti ter podrtem naslonjalu sovoznikovega sedeža v modelu Caddy Maxi.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

  –  Caddy
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Prilagodljivost

Vsak dan  
se na novo  

prilagodi. 
Notranjost s sedeži, ki se jih lahko 

podre, poklopi in izgradi.

Delovnik, nedelja, praznik. Vsak dan je 
drugačen. Zato je drugo sedežno vrsto  
v Caddyju mogoče enostavno podreti, 
poklopiti naprej in po potrebi celo izgraditi 
iz vozila (sl. 01–03). Tako dobite dovolj 
prostora za večje nakupe ali manjše kose 
pohištva. Nizek spodnji rob prtljažnika in 
ravno prtljažno dno pri tem poskrbita, da 
sta natovarjanje in raztovarjanje kar se da 
enostavna. Novost v ponudbi notranje 
opreme je tudi opcijski sovoznikov sedež  
s poklopnim naslonjalom (sl. 04). Če 
naslonjalo poklopite naprej v vodoravni 
položaj, lahko v Caddy zložite predmete,  
ki v dolžino merijo kar 3,01 m*.



sedeža

sedeži

Kot dvosedežnik se Caddy ponaša z 
impresivnimi 3.030 litri prtljažnega 
prostora – če podrete naslonjalo 
sovoznikovega sedeža, pa je prostora  
še več. Idealno, če imate veliko prtljage.

Druga sedežna vrsta je deljiva v razmerju ⅔ : ⅓.  
Tako dobimo zelo individualne možnosti uporabe.

Dovolj prostora 
za vse.

Sedem sedežev. Ali do 3.030 litrov 
prtljažnega prostora.

Običajna prilagodljivost za nas ni dovolj. Zato je pri Caddyju mogoče 
zadnje sedeže poklopiti in jih v celoti odstraniti iz vozil – nekatere 
celo posamično. Sedeže v drugi vrsti lahko po potrebi celo dvakrat 
poklopite naprej. Notranjost se tako lahko prilagaja vašim željam – 
pa naj bodo te še tako neobičajne.

1) Podatek v litrih se nanaša na višino do zadnje police.

sedeži

 –  Caddy
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Prilagodljivost

sedežev sedežev

Če drugo sedežno vrsto podrete in dvakrat 
poklopite naprej, se prostornina prtljažnega 
prostora poveča na 2.852 l.

Trisedežna zadnja klop ima na obeh zunanjih 
sedežih štiri pritrdišča ISOFIX, zato lahko nanjo 
namestite otroške sedeže.

Caddy Maxi je od osnovnega daljši za 47 cm in ima 
dodatnih 340 l1) prostora za prtljago.



1) Dodatna oprema za doplačilo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Media in radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Združljivo s tehnologijami MirrorLinkTM, CarPlayTM in Android AutoTM. Preverite, ali je vaša prenosna naprava združljiva z vmesnikom Car-Net App-Connect.  
Uporaba aplikacij za Car-Net App-Connect poteka izključno preko vašega mobilnega telefona. Bodite pozorni na vaše pogodbene pogoje, ki se navezujejo na prenos podatkov in uporabo interneta. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila oziroma jih poiščite na 
spletni strani www.volkswagen-carnet.com     2) Na voljo samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Uporaba je od četrtega leta naprej plačljiva. Uporabnik za vzpostavitev internetne povezave potrebuje lasten prenosni WLAN-usmerjevalnik (npr. pametni telefon s funkcijo za 

  –  Caddy
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01

Multimedijski sistemi

vzpostavitev dostopne točke) ali primeren USB-ključ za UMTS (npr. Volkswagnov CarStick) ter lastno SIM-kartico z opcijo za internetni prenos podatkov.     
* Nekatere storitve Car-Net zaenkrat še niso na voljo za slovenski trg. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.     
Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Odlična povezljivost – 
najsodobnejši 

multimedijski sistemi.
Elegantni radijski in navigacijski sistemi, 

pametne mobilne spletne storitve.

Caddy je opremljen tako, da boste v njem  
z veseljem preživljali svoj čas. Najnovejša 
generacija visokokakovostnih radijskih in 
navigacijskih sistemov prepriča z 
enostavnim upravljanjem in dobrim 
zvokom. Seveda lahko s sistemom v vozilu 
povežete tudi svoj pametni telefon ali 
tablični računalnik – opcijska mobilna 
spletna storitev Car-Net App-Connect1) (sl. 
01) vam omogoča, da izbrane aplikacije 
prezrcalite na zaslon radijskega ali radijsko-
navigacijskega sistema ter tam ergonomsko 
in varno upravljate funkcije pametnega 
telefona. Po želji so na voljo tudi mobilne 
spletne storitve Car-Net* Guide & Inform2), 
ki med drugim omogočajo še udobnejšo 
navigacijo. Za več informacij se obrnite na 
izbranega partnerja Volkswagen 
Gospodarska vozila ali obiščite spletno 
stran www.volkswagen-carnet.com.  
Poleg tega sodobni sistemi za ogrevanje  
in klimatiziranje vozila skrbijo, da je vožnja 
čim bolj prijetna.
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

01 03

02 04 05

Multimedijski sistemi

Multimedijski sistemi.

01   Radijski sistem Composition Audio. Sistem ima mono kromat ski 
zaslon TFT, izhodno moč 2 x 20 W, štiri zvočnike, režo za SD-kartice, 
vtičnico AUX-IN in vhod USB ter po želji Bluetooth vmesnik za 
povezavo z mobilnim telefonom.     | TL |

02   Radijski sistem Composition Colour. Sistem ima 12,7 cm  
(5 palcev) velik barvni zaslon TFT, CD-enoto s funkcijo predvajanja 
MP3- in WMA-datotek, izhodno moč 4 x 20 W, šest zvočnikov, režo 
za SD-kartice, vtičnico AUX-IN, USB s podporo za iPhone, iPad in 
iPod in dvojni sprejemnik s primerjal nikom antenskega signala za 
najboljši možni radijski sprejem. Opcijsko je na voljo Bluetooth 
vmesnik za povezavo z mobilnim telefonom.      
| TL | CL | HL |

03   Radijski sistem Composition Media. Sistem ima 16,5 cm  
(6,33 palca) velik barvni zaslon TFT, ki je občutljiv na dotik in 
opremljen s senzorjem približevanja, CD-enoto s funkcijo predvajanja 
MP3- in WMA-datotek, izhodno moč 4 x 20 W, šest zvočnikov, 
dvojni sprejemnik s primerjalnikom antenskega signala za najboljši 
možni radijski sprejem, režo za SD-kartice, vtičnico AUX-IN, USB s 
podporo za iPhone, iPad in iPod in Bluetooth vmesnik za povezavo  
z mobilnim telefonom. Za ta radijski sistem je opcijsko na voljo 
mobilna spletna storitev Car-Net App-Connect.1)     | TL | CL | HL |

04   Mobilne spletne storitve Car-Net* Guide & Inform.2) Še posebej 
visoko raven udobja zagotavljajo številne mobilne spletne storitve 
iz paketa Car-Net Guide & Inform. Gre za sistematično nadgradnjo 
navigacijskega sistema v vozilu, ki preko interneta stalno posodablja  
aktualne informacije. Poiščete lahko bližnje bencinske servise z 
najugodnejšimi cenami goriva ali parkirne hiše s prostimi parkirnimi 
mesti v vaši neposredni okolici – in še veliko več.     | TL | CL | HL |

05   Radijsko-navigacijski sistem Discover Media. Poleg funkcij radijskega sistema 
Composition Media ima še dodatno režo za SD-kartice, v katero je vstavljena SD-kartica z 
zemljevidi. Nameščeno kartografijo za Evropo lahko posodabljate s storitvijo Volkswagen 
MapCare. V kombinaciji z mobilnimi spletnimi storitvami Car-Net* Guide & Inform so 
preko interneta nenehno na voljo aktualni podatki in informacije.2)     | TL | CL | HL |

Glasovno upravljanje (brez slike).3) Sistem glasovnega upravljanja zagotavlja višjo raven 
udobja in varnosti: voznik lahko telefonske, navigacijske in avdio funkcije upravlja, ne da  
bi roke odmikal z volana. Poleg tega je z glasovnimi ukazi na zaslon radijskega ali radijsko-
navigacijskega sistema mogoče priklicati domala vse menije in prikaze.     | TL | CL | HL |

1) Dodatna oprema za doplačilo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Media in radijsko-navigacijskim sistemom 
Discover Media. Združljivo s tehnologijami MirrorLinkTM, CarPlayTM in Android AutoTM. Preverite, ali je vaša prenosna naprava 
združljiva z opcijo Car-Net App-Connect. Uporaba aplikacij za Car-Net App-Connect poteka izključno preko vašega mobilnega 
telefona. Bodite pozorni na vaše pogodbene pogoje, ki se navezujejo na prenos podatkov in uporabo interneta. Za več 
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08
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06   Večfunkcijski usnjeni volan. Ta izvedba volana omogoča dober oprijem in enostavno 
uporabo različnih funkcij. S tipkami lahko npr. upravljate radijski oz. navigacijski sistem, 
mobilni telefon ali tempomat.     | TL | CL | HL |

Večfunkcijski usnjeni volan s prestavnimi tipkami (obrez slike). Za vozila z DSG menjalnikom 
omogoča športno prestavljanje s pomočjo prestavnih tipk.     | TL | CL | HL |

07   Večfunkcijski prikazovalnik (brez slike). Na njegovem zaslonu je mogoče spremljati 
aktualne informacije, med drugim akcijski radij, zunanjo temperaturo, povprečno porabo 
goriva in priporočeno prestavo za varčnejši način vožnje.     | TL | CL |

Večfunkcijski prikazovalnik Plus  (brez slike).4) Poleg funkcij osnovnega večfunkcijskega 
prikazovalnika zajema tudi uravnavanje opcijskega dodatnega vodnega grelnika in izbiranje 
nastavitev za opcijski paket Luči & vidljivost. Poleg tega v kombinaciji z navigacijskim 
sistemom omogoča udobno navigacijo z usmerjevalnimi puščicami.     | TL | CL | HL |

08   Večfunkcijski prikazovalnik „Premium“. Poleg funkcij večfunkcijskijskega 
prikazovalnika Plus prikazuje na 3D visoko ločljivem zaslonu animirano vodenje po menijih.

09   Volkswagen Media Control.5) Vaš pametni telefon ali tablični 
računalnik lahko postane daljinski upravljalnik za navigacijski 
sistem Discover Media. Tako lahko na primer z zadnjih sedežev 
preko WLAN-povezave upravljate funkcije avdio sistema. Ali pa 
navigacijsko pot, ki ste jo našli s pomočjo storitve Google Maps, 
prenesete na barvni zaslon TFT in iz druge ali tretje sedežne vrste 
zaženete funkcijo navigiranja.     | TL | CL | HL |

Paket Connectivity (brez slike). Preko vhoda USB lahko priključite 
zunanje podatkovne nosilce, na primer MP3-predvajalnik. Poleg 
tega vmesnik za mobilni telefon omogoča Bluetooth funkcijo 
prostoročnega telefoniranja. Če se odločite za radijski sistem 
Composition Media ali za radijsko-navigacijski sistem Discover 
Media, je paket Connectivity vključen že v serijsko opremo.      
| TL | CL | HL | 

10   Vmesnik za mobilni telefon Comfort.6) Poseben predal za 
mobilni telefon vzpostavi brezžično povezavo z zunanjo anteno  
in tako zagotavlja optimalno sprejemanje in oddajanje signala 
mobilne telefonije. Tudi polnjenje je povsem enostavno: uporabnik 
mora le priključiti telefon na vhod USB, ki je prav tako integriran v 
predal.     | TL | CL | HL |

Vmesnik za mobilni telefon (brez slike). Z brezžičnim Bluetooth 
vmesnikom lahko med vožnjo varno in udobno telefonirate preko 
mikrofona in zvočnikov v vozilu. Upravljanje glede na izbrano 
opremo poteka preko večfunkcijskega prikazovalnika Plus ali 
zaslona na dotik.     | TL | CL | HL |

informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.     2) Na voljo samo v kombinaciji z radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Uporaba je od četrtega leta naprej plačljiva. Uporabnik za vzpostavitev internetne povezave potrebuje lasten prenosni WLAN-usmerjevalnik (npr. pametni 
telefon s funkcijo za vzpostavitev dostopne točke) ali primeren USB-ključ za UMTS (npr. Volkswagnov CarStick) ter lastno SIM-kartico z opcijo za internetni prenos podatkov.     3) Na voljo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Media in radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media.     4) Serijska oprema za 
Caddy TGI BlueMotion in Caddy s štirikolesnim pogonom 4MOTION.     5) Aplikacija je združljiva z operacijskima sistemoma iOS in Android. Voznik funkcij aplikacije Volkswagen Media Control ne sme uporabljati med vožnjo, saj bi s tem kršil prometne predpise.     6) Na voljo v kombinaciji z radijskima sistemoma Composition 
Colour in Composition Media ter radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media.     * Nekatere storitve Car-Net zaenkrat še niso na voljo za slovenski trg. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.



Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

  –  Caddy
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Varnostni sistemi

Varnost na 
najsodobnejši ravni.

Obsežni paket tehnološke 
opreme za Caddy.

Da bi se vsaka vožnja končala tako sproščeno, kot se začne, je Caddy opremljen s številnimi varnostnimi 
sistemi, ki lahko preventivno posežejo v kritične situacije. Vsa vozila so serijsko opremljena s funkcijo 
večnaletnega zaviranja, ki v primeru naleta vozilo sunkoma upočasni do hitrosti 10 km/h, da ne bi 
prišlo do posledičnih trčenj. Če pa se trčenju vendarle ni več mogoče izogniti, so tu prvič serijsko 
vgrajene zračne varnostne zavese, ki nudijo optimalno zaščito potnikoma na zunanjih sedežih v  
drugi vrsti.

* V okviru sistemskih omejitev.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Elektronski stabilizacijski program.*  
Z načrtnim zaviranjem posameznih koles 
preprečuje podkrmiljenje ali prekrmiljenje.      
| TL | CL | HL |

Antiblokirni sistem (ABS).* Prepreči 
blokiranje koles in ohrani vodljivost vozila.      
| TL | CL | HL |

Funkcija večnaletnega zaviranja.* Če pride 
do naleta, sproži postopek zaviranja, da v 
idealnem primeru prepreči posledična 
trčenja. Funkcija večnaletnega zaviranja  
se aktivira, če dva medsebojno neodvisna 
senzorja zaznata prometno nesrečo. Po 
kratkem pojemku funkcija upočasni vozilo  
do hitrosti 10 km/h, pri čemer lahko voznik 
kadarkoli ponovno prevzame nadzor.      
| TL | CL | HL |

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR). 
Preprečuje, da bi katero od koles izgubilo stik  
s podlago.     | TL | CL | HL |

Opozorilnik za nepripet varnostni pas. Opozorilnik 
za nepripet varnostni pas po zagonu motorja z 
optičnim in akustičnim signalom po potrebi pozove 
voznika in prvič tudi sovoznika, naj se pripneta z 
varnostnim pasom.      
| TL | CL | HL |

Varnostne blazine. Caddy je serijsko opremljen  
s čelnima varnostnima blazinama za voznika in 
sovoznika ter s stranskima varnostnima blazinama 
za glavo. Zračne varnostne zavese v primeru 
bočnega trčenja nudijo zaščito potnikoma na 
zunanjih sedežih v drugi vrsti.



01   ParkPilot.1) Med postopkom parkiranja voznika z
akustičnimi signali opozarja na zaznane ovire za vozilom in
na zaslonu tudi optično prikazuje oddaljenost od ovir.2)     

| TL | CL | HL |

02   Kamera za vzvratno vožnjo Rear View.1) Pomaga pri 
parkiranju, s tem da snema območje za vozilom in sliko
predvaja na zaslonu radijskega ali radijsko-navigacijskega
sistema2). Pri tem se na zaslonu dodatno izrišejo še statične 
pomožne črte. Kamera za vzvratno vožnjo je lahko vgrajena 
samo v kombinaciji z zadnjimi dvižnimi vrati.     | TL | CL | HL |

01

02
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Asistenčni sistemi

Udobje 2.0 –  
asistenčni sistemi.

Vsak dan sproščeno na pot.

Caddy je po želji mogoče opremiti s številnimi inovativnimi 
asistenčnimi sistemi, ki stalno analizirajo vožnjo, da bi po potrebi 
lahko posegli v delovanje vozila.1) Tako bo vam in vašim sopotnikom 
pri vožnji še bolj udobno.

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC.1) 
Samodejno prilagaja hitrost spredaj vozečemu 
vozilu in pri tem vzdržuje razdaljo, ki jo je 
predhodno nastavil voznik. Pri tem ne prekorači 
nastavljene hitrostne omejitve. ACC vključuje 
tudi sistem za nadzor prometa Front Assist.      
| TL | CL | HL |

Sistem za nadzor prometa Front Assist z 

mestno funkcijo zaviranja v sili3).1) Z radarskim 
sistemom prepozna kritično zmanjšanje varno-
stne razdalje in pomaga skrajšati zavorno pot. 
Voznika na nevarno situacijo najprej opozori z 
optičnimi in akustičnimi signali, nato pa še z 
zavornim sunkom.     | TL | CL | HL |

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika.1) Z optičnimi in akustičnimi signali vozniku
priporoči postanek, takoj ko med vožnjo zazna znake, ki nakazujejo voznikovo utrujenost.
| TL | CL | HL |

Zavorna asistenca. Zaznava, s kolikšno hitrostjo voznik pritisne na zavorni pedal. 
Pri nenadnem refleksnem zaviranju ali zaviranju v sili poskrbi, da se hitreje vzpostavi
maksimalni zavorni tlak.     | TL | CL | HL |

Dnevne luči. Dnevne luči se avtomatsko vključijo ob vklopu kontakta in med vožnjo 
podnevi zmanjšujejo nevarnost nezgode.     | TL | CL | HL |

Asistenca za speljevanje na klancu. Na strmini preprečuje, da bi vozilo ušlo navzdol. S
tem zagotavlja udobno upravljanje vozila pri speljevanju.     | TL | CL | HL |

Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik. Pri padcu tlaka voznika pozove, naj čim prej preveri 
tlak v pnevmatikah.     | TL | CL | HL |

Tempomat z omejevalnikom hitrosti.1)  Od 30 km/h naprej ne glede na vzpon ali spust 
ohranja želeno hitrost vožnje oz. omejuje najvišjo hitrost na individualno nastavljeno
vrednost.     | TL | CL | HL |

Sistem za prepoznavanje prometnih znakov. Prepozna prometne znake in informira
voznika.     | TL |L CL |L HL |L

Avtomatski vklop/izklop dolgih luči Light 

Assist. Avtomatsko zasenči svetlobni snop 
dolgih luči, ko zazna nasproti ali spredaj vozeča 
vozila, da ne zaslepi drugih voznikov.  Če je 
sistem aktiviran, se pri hitrosti nad 60 km/h in 
v popolni temi dolge luči vključijo samodejno. 
Avtomatski vklop/izklop dolgih luči je mogoč 
samo v kombinaciji s paketom Luči & vidljivost 
ter večfunkcijskim prikazovalnikom Plus.      
| TL | CL | HL |

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno 

prilagodljivih luči. V slabih vremenskih pogojih 
skrbita za optimalno vidljivost. Ko zavijate, se 
vklopi sprednja meglenka na notranji strani 
ovinka in s funkcijo smerno prilagodljive luči 
osvetli rob cestišča.     | TL | CL | HL |

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park 

Assist.1) Omogoča samodejno parkiranje na 
bočna in prečna parkirna mesta, pri čemer 
vključuje funkcijo večkratnega korigiranja. Ko 
voznik prestavi v vzvratno prestavo, sistem 
prevzame nalogo vrtenja volana. Voznik mora 
le še upravljati sklopko, dodajati plin in 
zavirati.     | TL | CL | HL |

1) V okviru sistemskih omejitev.     2) Odvisno od izvedbe radijskega ali radijsko-navigacijskega sistema. Na voljo od radijskega sistema Composition Colour naprej.      3) Do hitrosti 30 km/h.

Asistenca za ohranjanje smeri „Lane Assist“. 1) 
Aktivno pomaga pri ohranjanju smer vozila in 
zvočno ter preko izpisa na večfunkcijskem 
prikazovalniku opozarja voznika.      
| TL | CL | HL |
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Motorji, podvozje in menjalniki

Najnovejši motorji  
z emisijsko stopnjo 

Euro 6.
Varčni z gorivom.  

Zmogljivi na cesti.

V Caddyju vas pričakuje generacija 
motorjev, ki navdušujejo z uglajenim tekom 
in varčnim delovanjem. Vsi motorji so 
serijsko opremljeni s paketom ukrepov za 
večjo učinkovitost BlueMotion Technology 
in vsi izpolnjujejo zahteve emisijske stopnje 
Euro 6. Moč motorja se na sprednji kolesni 
par prenaša preko 5- oz. 6-stopenjskega 
ročnega menjalnika. Izbrane motorje je 
seveda še vedno mogoče kombinirati z 
menjalnikom z dvojno sklopko DSG.

01   Menjalnik z dvojno sklopko DSG. 
6-stopenjski menjalnik (75 kW1), 110 kW2))  
oz. 7-stopenjski menjalnik (92 kW3)) ima 
inteligentno prestavno avtomatiko in vedno 
prestavi v idealnem trenutku. Pri tem je 
naslednja prestava vsakokrat pripravljena 
že vnaprej. Rezultat je udobna vožnja brez 
prekinitev v prenosu vlečne sile. Po želji 
lahko s kratkim pomikom izbirne ročice 
kadarkoli prestavite tudi ročno.

Emisijska stopnja: Euro 6. 
Navedene vrednosti so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Podatki se ne navezujejo na eno samo, individualno vozilo in niso 
sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Na določanje porabe goriva in emisij CO₂ posameznega vozila poleg 
njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki (npr. zunanji pogoji). Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, 
širše pnevmatike itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter poleg vremenskih pogojev in prometnih 
razmer vplivata na porabo goriva in vozne zmogljivosti. Poraba goriva in emisije CO₂ so navedene v razponu, saj so odvisne od izbrane velikosti pnevmatik 
in od izbrane dodatne opreme. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, 
emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.vw-gospodarska.si 
Zaradi dodatne opreme se lahko spremeni masa vozila, posledično pa tudi poraba goriva in emisije CO₂. 

1) Caddy in Caddy Maxi, motor 2.0 TDI s 75 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 5,8 in 5,1, 
izvenmestna med 4,8 in 4,0, kombinirana med 5,1 in 4,4. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 134 in 116.   
2) Caddy in Caddy Maxi, motor 2.0 TDI s 110 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 6,4 in 5,7, 
izvenmestna med 5,3 in 4,4, kombinirana med 5,7 in 5,0. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 150 in 131.   
3) Caddy in Caddy Maxi, motor 1.4 TSI z 92 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 7,2 in 6,7, 
izvenmestna med 5,3 in 5,1, kombinirana med 5,9 in 5,8. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 136 in 132.   
4) Caddy in Caddy Maxi, motor 1.0 TSI s 75 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 7,6 in 6,6, 
izvenmestna med 5,1 in 4,9, kombinirana med 5,7 in 5,5. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 130 in 126.   
5) Caddy, motor 1.2 TSI z 62 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna 7,6, izvenmestna 5,2, kombinirana 6,1. 
Emisija CO2 v g/km, kombinirana: 140.  
6) Caddy in Caddy Maxi, motor 2.0 TDI z 90 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 7,0 in 6,8, 
izvenmestna med 5,2 in 5,1, kombinirana med 5,9 in 5,7. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 154 in 150.   
7) Caddy, motor 2.0 TDI s 55 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna 5,7, izvenmestna 4,3, kombinirana 4,8. 
Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 127 in 126. 

Varčni motorji TDI. Varčni 2,0-litrski  
turbodizelski motor z direktnim 
vbrizgavanjem preko skupnega voda je na 
voljo v različno močnih izvedbah. Motorja 
s 75 kW1) in 110 kW2) sta po želji lahko 
kombinirana z menjal nikom z dvojno 
sklopko DSG. Motor z močjo 90 kW6) je na 
voljo s štirikolesnim pogonom 4MOTION. 
Edinstveno kombinacijo menjal nika DSG  
in pogona 4MOTION omogoča motor z 
močjo 110 kW2) .

2.0 TDI (55 kW)7)

POVPREČNA PORABA:
OD 4,8 L/100 KM

EMISIJA CO2: OD 126 G/KM

2.0 TDI (90 kW)6)

POVPREČNA PORABA:
OD 5,7 L/100 KM

EMISIJA CO2: OD 150 G/KM

NA VOLJO SAMO S POGONOM 4MOTION

2.0 TDI (110 kW)2)

POVPREČNA PORABA:
OD 5,0 L/100 KM

EMISIJA CO2: OD 131 G/KM

NA VOLJO TUDI Z MENJALNIKOM DSG 
TER Z MENJALNIKOM DSG IN POGONOM 
4MOTION

2.0 TDI (75 kW)1)

POVPREČNA PORABA:
OD 4,4 L/100 KM

EMISIJA CO2: OD 116 G/KM

NA VOLJO TUDI Z MENJALNIKOM DSG

1.4 TSI (92 kW)3)

POVPREČNA PORABA:
OD 5,8 L/100 KM

EMISIJE CO2: OD 132 G/KM

NA VOLJO TUDI Z MENJALNIKOM DSG

1.2 TSI (62 kW)5)

POVPREČNA PORABA:
OD 6,1 L/100 KM

EMISIJE CO2: OD 139 G/KM

1.0 TSI (75 kW)4)

POVPREČNA PORABA:
OD 5,5 L/100 KM 

EMISIJE CO2: OD 126 G/KM

Sodobni motorji TSI. Kombinacija 
direktnega vbrizgavanja goriva in 
turbopolnilnika pri bencinskih motorjih 
zagotavlja uglajeno, izjemno učinkovito in 
zelo dinamično delovanje. Še posebej novi 
1,0-litrski motor TSI prepriča z varčno 
porabo goriva. Poleg tega je z 1,4-litrskim 
motorjem prvič na voljo TSI, za katerega je 
mogoče naročiti menjalnik z dvojno 
sklopko DSG.
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BlueMotion Technology

Bodite  
dober zgled.

Serijski ukrepi BlueMotion Technology 
za manjšo porabo goriva. 

Modeli Volkswagen z oznako BlueMotion Technology sledijo načelu 
"Think Blue." Vsi novi motorji z emisijsko stopnjo Euro 6 so zato 
serijsko opremljeni s sistemom start-stop, sistemom za regeneracijo 
zavorne energije, asistenco za speljevanje na klancu in pnevmatikami 
z izboljšanimi kotalnimi lastnostmi. 

Regeneracija zavorne energije  (rekuperacija) (brez slike). Pri 
zaviranju nastaja energija trenja, ki jo generator pretvarja v 
električno energijo. Ta je nato na voljo za električne porabnike.

01   Sistem start-stop. Sistem v prostem teku izključi motor in vam 
pomaga pri varčnem načinu vožnje, saj je predvsem v mestnem 
prometu z njegovo podporo mogoče zmanjšati porabo goriva.

Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Caddy TDI BlueMotion

Povprečno samo

4,4 l
na 100 km*

Caddy TDI BlueMotion za slovenski trg ima odbijače lakirane v barvi vozila.
* Caddy BlueMotion 2.0 TDI s 75 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna 5,1, izvenmestna 4,0, kombinirana 4,4. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: 116.   

** Za naročilo modela Caddy TDI BlueMotion veljajo določene omejitve (vozilo npr. nima rezervnega kolesa). Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.   Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Varčen
kot še nikoli doslej.
Caddy TDI BlueMotion.

Z modelom Caddy TDI BlueMotion smo razvili vozilo, ki v primerjavi 
s predhodnikom porabi še manj goriva. Povprečno porabi 4,4 l 
dizelskega goriva na 100 km, njegova emisija CO2 (kombinirana) 
pa znaša 116 g/km, kar pomeni, da je to celo najbolj varčni osebni 
Caddy, kar smo jih kdaj izdelali.* Oprema Caddyja TDI BlueMotion 

temelji na izvedbi Trendline, poleg tega pa vključuje še številne 
inovativne tehnologije, med drugim sistem start-stop in 
regeneracijo zavorne energije, ter veliko opreme za še boljše 
udobje pri vožnji.

01

02

Oprema modela Caddy Trendline TDI BlueMotion.**

01   Tempomat z omejevalnikom hitrosti
02   Večfunkcijski prikazovalnik
03   Asistenca za speljevanje na klancu

 – Sistem start-stop
 – Regeneracija zavorne energije (rekuperacija)
 – Pnevmatike z izboljšanimi kotalnimi lastnostmi
 – Izboljšana aerodinamika
 – Znižano podvozje

Zunanjost
 – Ohišji zunanjih ogledal, odbijača in vratne kljuke lakirani v barvi 
vozila

 – Zaščitna mreža hladilnika, hrapava, z eno kromirano okrasno letvijo
 – Druga drsna vrata, na levi strani, širina 701 mm

Notranjost
 – Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi Cortina Gloss
 – Sredinska konzola z naslonom za roke in tremi držali za pijačo
 – Sovoznikov predal, osvetljen, s pokrovom s ključavnico
 – Komfortna sprednja sedeža, s predalom, voznikov sedež nastavljiv 
po višini

Funkcionalnost
 – Radijski sistem Composition Audio s 4 zvočniki
 – Električni pomik stekel in električni zunanji ogledali
 – Klimatska naprava

Varnost
 – Varnostno notranje vzvratno ogledalo, možnost ročnega zasenčenja

Model Caddy TDI BlueMotion temelji na izvedbi Caddy Trendline. 
Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Trendline je navedena na straneh 40–41.

03
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Caddy TGI BlueMotion

Caddy TGI  
BlueMotion.

Za varno in ekonomično  
vožnjo na zemeljski plin.

Ste tudi vi eden tistih, ki stavijo na varčnost? Potem je idealna izbira 
za vas gospodarni Caddy TGI BlueMotion. Deluje tako na stisnjen 
zemeljski plin (CNG)1) kot tudi na bencin; ko so vse jeklenke oz. 
rezervoarji polni, se vedno zažene v režimu na zemeljski plin, s čimer 
so zagotovljeni kar najnižji stroški za gorivo. Ko je ves zemeljski plin 
porabljen, krmilna elektronika motorja med vožnjo avtomatsko 
preklopi na bencinski pogon. Takšen način delovanja ni le praktičen, 
temveč tudi učinkovit. Kajti Caddy TGI BlueMotion s povprečno 
porabo le 4,3 kg CNG na 100 km in emisijo CO2 od 118 g/km prekaša 
vsa druga vozila v svojem razredu.2)

Prostornina prtljažnika ostane enaka, ker so jeklenke za CNG 
ekonomično vgrajene pod dnom vozila.3)

1. Varčujte pri točenju goriva: CNG je v 
povprečju cenejši od dizelskega goriva  
ali bencina.

2. Varčujte z učinkovitostjo: CNG ima zelo  
visoko energijsko vrednost in zgoreva  
učinkoviteje kot dizelsko gorivo ali bencin.

3. Varčujte z davčnimi ugodnostmi: številne občine in 
energetske družbe subvencionirajo nakup vozil s pogonom  
na zemeljski plin. 

SKUPNI PRIHRANEK ZNAŠA DO

50 % OBRATOVALNIH 
STROŠKOV.

1.233 mm

1.120 mm
2.250 mm
Caddy MaxiCaddy

1.781 mm

Pogon TGI. 4-valjni vrstni motor z 1,4-litrsko gibno 
prostornino, močjo 81 kW2) in navorom 200 Nm je na  
voljo za Caddy in Caddy Maxi z vsemi izvedbami opreme. 
Njegova kombinirana poraba znaša v povprečju od 4,3 kg 
CNG na 100 km.

Tehnika nizkega dna. Plinske jeklenke in napeljava za 
gorivo so fiksno pritrjene na spodnjo stran dna vozila.  
To pomeni, da prtljažni prostor pri TGI ni nič manjši od 
prtljažnega prostora modelov, opremljenih s klasičnim 
bencinskim ali dizelskim pogonom.

Štiri jeklenke za zemeljski plin (CNG). Izjemno robustne 
plinske jeklenke so obstojne proti vročini in opremljene z 
ventili s trojno varnostno zaščito. S posebnimi elastičnimi 
trakovi so fiksno pritrjene na dno vozila. V jeklenkah 
Caddyja TGI BlueMotion je skupno 26 kg, v jeklenkah 
Caddyja Maxi TGI BlueMotion pa 34 kg zemeljskega plina.

Rezervoar za bencin. Vsi modeli TGI imajo 13-litrski 
rezervoar za bencin, ki v prvi vrsti služi kot rezerva.

1) Za pogon vozila je mogoče uporabljati zemeljski plin, biometan in metan iz procesa ekološkega pridobivanja elektrike.     2) Caddy in Caddy Maxi, motor 1.4 TGI z 81 kW, poraba goriva v kg/100 km (m³/100 km): mestna med 5,7 in 5,5 (8,7 in 8,4), izvenmestna med 4,0 in 3,6 (6,1 in 5,5), kombinirana med 4,6 in 
4,3 (7,0 in 6,6). Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 126 in 118.         3) Na sliki je prikazan Caddy Maxi Comfortline. Prikazane merilne točke so samo primeri in ne predstavljajo dejanskih merilnih točk.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.



1) Caddy in Caddy Maxi, motor 2.0 TDI z 90 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 7,0 in 6,8, izvenmestna med 5,2 in 5,1, kombinirana med 5,9 in 5,7. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 154 in 150.   2) Caddy in Caddy Maxi, motor 2.0 TDI s 110 kW, menjalnik z dvojno sklopko DSG in štirikolesni pogon 
4MOTION, poraba goriva v l/100 km: mestna med 6,4 in 6,2, izvenmestna med 5,3 in 5,1, kombinirana med 5,7 in 5,6. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 150 in 146.   Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Štirikolesni pogon 4MOTION

Edinstvena rešitev: 
kombinacija 

menjalnika DSG in pogona 
4MOTION.

Po želji za optimalno vlečno silo 
na poteh in stranpoteh.

Privoščite si oddih od mestnega vrveža in  
se podajte v naravo. Caddy z opcijskim  
štiri kolesnim pogonom 4MOTION vas lahko 
popelje na najlepše kraje – z optimalno 
vlečno silo in izboljšano varnostjo v ovinkih. 
Prednosti stalnega štirikolesnega pogona še 
posebej dobro pridejo do izraza na mokrih in 
zasneženih cestah ter na poškodovanih 
cestiščih.

Svoje prednosti pa stalni štirikolesni pogon 
razkrije tudi pri vožnji s prikolico – na primer 
v kombinaciji z zmogljivim turbodizelskim 
motorjem z močjo 90 kW. 1) Vsi, ki si med 
vožnjo želijo še več udobja, se lahko odlo čijo 
za 2,0-litrski motor TDI (110 kW)2) ter skupaj 
z njim naročijo menjalnik z dvojno sklopko 
DSG in štirikolesni pogon 4MOTION.

02   Način delovanja štirikolesnega pogona 4MOTION. V težavnih razmerah na 
cestišču sklopka štirikolesnega pogona takoj preusmeri pogonsko moč na kolesa z 
boljšim oprijemom. S tem zagotavlja občutno bolj umirjeno vožnjo, večjo varnost v 
ovinkih in natančnejše vodenje. 

01   Spodnji rob prtljažnika. Zaradi ekonomične 
vgradnje štirikolesnega pogona ostaja odmik 
spodnjega roba od tal uporabno nizek.
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Caddy Trendline

Caddy  
Trendline. 

Majhne spremembe, 
velik učinek.

Vam lahko ponudimo malce več? Caddy Trendline vas bo prepričal s svojo ljubeznijo do 
detajlov. Za lepšo podobo njegove zunanjosti so ohišji zunanjih ogledal, odbijača, vratne 
kljuke in prekrivni element drsnih vrat lakirani v barvi vozila. Dodatna drsna vrata na 
voznikovi strani olajšujejo vstopanje in izstopanje. Serijske zračne varnostne zavese  
na zunanjih sedežih v drugi vrsti pa vašim sopotnikom zagotavljajo še večjo varnost.  
Omeni mo naj tudi klimatsko napravo, centralno zaklepanje z radijskim daljinskim  
uprav ljanjem, električno nastavljiva in ogrevana ogledala, meglenke in tempomat z 
omejevalnikom hitrosti.

01   Armaturna plošča. V komfortno armaturno ploščo z dekorativnimi elementi Cortina 
Gloss je na sovoznikovi strani integriran predal s ključavnico. Tekstilne sedežne prevleke 
Kutamo v barvah titanovo črna/mesečevo siva ali titanovo črna/modra so odlično 
usklajene z notranjostjo. 
02   Radijski sistem Composition Audio. Na integrirani vhod USB lahko priključite 
pametne telefone.
03   Električni pomik stekel. Zadošča že pritisk na tipko – in okna se samodejno odprejo 
ali zaprejo.

Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Trendline je navedena na straneh 40–41.

Caddy Trendline je za slovenski trg opremljen tudi s klimatsko napravo. Caddy Trendline za slovenski trg ima odbijače lakirane v barvi vozila.



Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Caddy Comfortline

Caddy  
Comfortline. 

Poudarek na dobrem počutju.

Izvedba Comfortline serijsko vključuje veliko opreme, ki vožnjo 
naredi prijetnejšo in lepšo. Začne se že pri zunanjosti – s športnimi 
aluminijastimi platišči in črnimi strešnimi letvami – ter se na impre-
siven način nadaljuje v notranjosti. Tu za čim boljše udobje skrbijo 
predvsem usnjeni elementi, nastavljiva sredinska konzola, poklopni 
mizici za drugo sedežno vrsto in radijski sistem Composition Colour. 
Za večjo varnost pa je tu paket Luči & vidljivost s senzorjem za dež.

01   Armaturna plošča. V komfortno armaturno ploščo so integrirani 
dekorativni elementi v izvedbi Dark Silver Brushed. Sedeži so 
oblečeni v brezčasne tekstilne prevleke Pandu.
02   Klimatska naprava. Z brezstopenjskim uravnavanjem ves čas 
skrbi za prijetno temperaturo v notranjosti vozila.
03   Kromirane okrasne letve. Mrežo hladilnika krasijo tri kromirane 
lamele.

Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Comfortline je navedena na straneh 40–41.
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Caddy Highline

Caddy  
Highline.

Zasnovan za  
posebne zahteve.

Privoščite si Caddy najvišjega razreda. Za njegovo izbrano po dobo 
skrbijo ekskluzivna aluminijasta platišča, srebrno lakirane 
strešne letve in številne kromirane letve. Tudi v notranjosti vas 
pričakuje najprestižnejša serijska oprema: med drugim ogrevanje 
sprednjih sedežev, sistem za zaznavanje utrujenosti voznika in 
večfunkcijski usnjeni volan, s katerim lahko upravljate radijski 
sistem Composition Colour.

01   Armaturna plošča. Notranjosti dajejo žlahten pridih  
kako vost ne sedežne prevleke Alcantara v titanovo črni barvi*  
in dekorativni elementi v izvedbi Carbon Charcoal.
02   Klimatska naprava Climatronic. Omogoča 2-consko 
uravnavanje temperature in skrbi, da je ozračje v vozilu vedno 
prijetno.
03   ParkPilot. Vozniku pri parkiranju pomaga z zvočnimi signali 
zadaj in z optičnim prikazom na zaslonu radijskega sistema.

Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Highline je navedena na straneh 40–41.

* Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic iz alkantare.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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Pregled serijske opreme

Serijska oprema  
vseh modelov Caddy. Zunanjost

 – Drsna vrata na desni in levi strani, širina 701 mm
 – Nizek spodnji rob prtljažnika
 – Ohišji zunanjih ogledal, odbijača, prekrivni element drsnih 
vrat in vratne kljuke lakirani v barvi vozila

Notranjost 

 – Druga sedežna vrsta, ki se podre in poklopi v razmerju ⅔ : ⅓
 – Premišljen odlagalni koncept, vklj. s stropno galerijo
 – Volan nastavljiv po višini in globini
 – Tekstilna talna obloga v vozniški kabini in potniškem 
prostoru

Funkcionalnost

 – Sistem start-stop 
 – Regeneracija zavorne energije
 – Pnevmatike z izboljšanimi kotalnimi lastnostmi
 – Tempomat z omejevalnikom hitrosti
 – Elektronska blokada zagona motorja 
 – Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem
 – Zadnja dvižna vrata s posebno tipko za odpiranje
 – Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
 – Električni pomik stekel
 – Rezervno kolo normalne velikosti
 – Dvigalka z orodjem

Varnost

 – Sistem za nadzor prometa Front Assist z mestno funkcijo 
zaviranja v sili

 – Funkcija večnaletnega zaviranja
 – Servotronic (servokrmiljenje, ki se prilagaja hitrosti vožnje)
 – Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika 
 – Stranski varnostni blazini
 – Patentirani vzglavniki s posebno obliko 
 – Elektronski stabilizacijski program
 – EDS, ABS, ASR
 – Dnevne luči
 – Zavorna asistenca
 – Štirje oz. šest pritrdilnih obročkov
 – Meglenke

Dodatna serijska oprema za 

Caddy Trendline.
Dodatna serijska oprema za 

Caddy Comfortline.
Dodatna serijska oprema za 

Caddy Highline.

stran stran stran

Zunanjost

 – Jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi
 – Halogenski žarometi H4
 – Stranske zaščitne letve, v črni barvi, s hrapavo površino
 – Zelena termoizolacijska zasteklitev
 – Zaščitna mreža hladilnika, hrapava, z eno kromirano okrasno letvijo

Notranjost

 – Tekstilne sedežne prevleke Kutamo
 – Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi Cortina 
Gloss

 – Sredinska konzola z naslonom za roke in tremi držali za pijačo
 – Sovoznikov predal, osvetljen, s pokrovom s ključavnico
 – Voznikov sedež nastavljiv po višini, z izvlečnim predalom

Funkcionalnost

 – Klimatska naprava
 – Radijski sistem Composition Audio s 4 zvočniki
 – Večfunkcijski prikazovalnik

Varnost

 – Varnostno notranje vzvratno ogledalo, možnost ročnega 
zasenčenja

 – Zračne varnostne zavese, za zunanja sedeža v drugi vrsti

Zunanjost

 – Aluminijasta platišča: 15-palčna Caloundra ali 16-palčna Bendigo 
 – Dvojni halogenski žarometi H7
 – Stranske zaščitne letve lakirane v barvi vozila
 – Zelena termoizolacijska zasteklitev spredaj in zatemnjena stekla 
zadaj

 – Lakirana zaščitna mreža hladilnika, s tremi kromiranimi okrasnimi 
letvami

 – Črne strešne letve

Notranjost

 – Tekstilne sedežne prevleke Pandu
 – Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi Dark Silver 
Brushed

 – Sredinska konzola z naslonom za roke, nastavljivim po višini in 
vzdolžno, ter tremi držali za pijačo

 – Sovoznikov predal, osvetljen, s pokrovom s ključavnico
 – Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini, z izvlečnim  
predalom in poklopnima mizicama za drugo sedežno vrsto

 – Usnjen volan in drugi usnjeni elementi (glava prestavne ročice,  
ročica ročne zavore)

 – Vrtljivo stikalo za luči s kromirano aplikacijo

Funkcionalnost

 – Klimatska naprava
 – Radijski sistem Composition Colour s 6 zvočniki
 – Večfunkcijski prikazovalnik

Varnost

 – Paket Luči & vidljivost s senzorjem za dež
 – Zračne varnostne zavese, za zunanja sedeža v drugi vrsti

Zunanjost

 – 16-palčna aluminijasta platišča Fortaleza
 – Dvojni halogenski žarometi H7
 – Stranske zaščitne letve lakirane v barvi vozila, s kromirano okrasno 
letvijo

 – Zelena termoizolacijska zasteklitev spredaj in zatemnjena stekla zadaj
 – Lakirana zaščitna mreža hladilnika, s tremi kromiranimi okrasnimi 
letvami 

 – Kromirana okrasna letev na spodnji mreži hladilnika
 – Kromirana okrasna letev na zadnjih dvižnih vratih
 – Srebrne strešne letve

Notranjost 

 – Sedežne prevleke Alcantara*
 – Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi Carbon Charcoal
 – Sredinska konzola z naslonom za roke, nastavljivim po višini in 
vzdolžno, ter tremi držali za pijačo

 – Sovoznikov predal, osvetljen, s pokrovom s ključavnico
 – Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiva po višini, z ledveno oporo, 
izvlečnim predalom in poklopnima mizicama za drugo sedežno vrsto

 – Usnjen volan in drugi usnjeni elementi (glava prestavne ročice, 
ročica ročne zavore)

 – Paket kromiranih elementov (stikala za luči, za nastavitev ogledal in 
za pomik stekel)

Funkcionalnost

 – Klimatska naprava Climatronic 
 – Ogrevanje sprednjih sedežev
 – Radijski sistem Composition Colour s 6 zvočniki
 – Večfunkcijski prikazovalnik Plus
 – Večfunkcijski usnjeni volan 
 – ParkPilot s parkirnimi senzorji zadaj

Varnost

 – Paket Luči & vidljivost s senzorjem za dež
 – Zračne varnostne zavese, za zunanja sedeža v drugi vrsti
 – Sprednji meglenki
 – Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

* Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic iz alkantare.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.



Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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01Barve lakov.

01 candy bela | univerzalni lak     | TL | CL | HL |
02 češnjevo rdeča | univerzalni lak     | TL | CL |
03 zrcalno srebrna | kovinski lak      | TL | CL | HL |
04 indijevo siva | kovinski lak     | TL | CL | HL |
05 mojave bež | kovinski lak     | TL | CL | HL |

1007

  –  Caddy
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14

Barve lakov

Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskega videza barv lakov.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

06 peščeno rumena | kovinski lak     | TL | CL | HL |

07 kostanjevo rjava | kovinski lak     | TL | CL | HL |

08 black berry | kovinski lak     | TL | CL | HL |

09 bambusovo zelena | kovinski lak    | TL | CL | HL |

10 strupeno zelena | kovinski lak     | TL | CL | HL | 

11 acapulco modra | kovinski lak     | TL | CL | HL

12 zvezdno modra | kovinski lak     | TL | CL | HL |

13 fortana rdeča | kovinski lak     | TL | CL | HL |

14 globoko črna | biserni lak      | TL | CL | HL |



Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline
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Platišča in pnevmatikeCaddy  –  
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Platišča in 
pnevmatike.

Pnevmatike z izboljšanimi kotalnimi 
lastnostmi. Vsi modeli Caddy z motorji iz 
aktualne generacije so serijsko opremljeni  
z letnimi pnevmatikami, ki zagotavljajo 
manjšo porabo goriva. Izdelane so iz 
posebne gumene zmesi, ki v največji možni 
meri zmanjšuje deformacije med vožnjo. 

Glede na to, s kakšno hitrostjo vozite, lahko 
na ta način prihranite gorivo.     TL | CL | HL |

Samozatesnilne pnevmatike. Te opcijske 
15-palčne oz. 16-palčne posebne pnev-
matike imajo na notranji strani tekalne 
površine polimerni vložek, ki onemogoča 
predrtje pnevmatike zaradi manjših tujkov, 
na primer žebljev. S tem se prepreči izguba 
tlaka v pnevmatiki.     | TL | CL | HL |

05 06

07

08

01   Jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi 
pokrovi*  
6 J x 15. S pnevmatikami 195/65 R 15.      
| TL | 

02   Aluminijasta platišča Caloundra  
6 J x 15. S pnevmatikami 195/65 R 15.      
| TL | CL | HL |

03   Jeklena platišča z okrasnimi kolesnimi 
pokrovi*  
6 J x 16. S pnevmatikami 205/55 R 16.      
| TL | 

04   Aluminijasta platišča Bendigo 
6 J x 16. S pnevmatikami 205/55 R 16.      
| TL | CL* | HL |

05   Aluminijasta platišča Fortaleza 
6 J x 16. S pnevmatikami 205/55 R 16.      
| TL | CL | HL |

06   Aluminijasta platišča Rockhampton 
6 J x 17. S pnevmatikami 205/50 R 17.      
| TL | CL | HL |

07   Aluminijasta platišča Canyon 6 J x 17  
v antracitni barvi. S pnevmatikami 205/50 R 17.      
| TL | CL | HL |

08   Aluminijasta platišča Canyon 6 J x 17  
v črni barvi. S pnevmatikami 205/50 R 17.      
| TL | CL | HL |

* Odvisno od motorja.
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

01

02

03
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05
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Zunanjost

Zunanjost.

01   Strešne letve. Na voljo so v črni ali srebrni barvi. Z njimi dovršena zasnova vozila 
postane še izrazitejša, služijo pa kot idealna osnova za nadgradnje, na primer prečne 
strešne nosilce in nosilce za lestve. Strešne letve je dovoljeno obremeniti z največ 100 kg. 
Caddy Comfortline je serijsko opremljen s črnimi, Caddy Highline pa s srebrnimi strešnimi 
letvami.     | TL | CL | HL |

02   Drsni okni. Odprete ju preprosto z enim 
samim prijemom.     | TL | CL | HL |

03   Zatemnjena stekla. Za potniški prostor 
so kot dodatna oprema na voljo zatemnjena 
stekla od B-stebričkov naprej. Z njimi sta 
zagotovljeni visoka mera zasebnosti in 
izvrstna zaščita pred soncem.      
| TL | CL | HL |

04   Folija za zaščito pred soncem.1)  
V potniški prostor prepušča samo 39 % 
sončnega sevanja. Če jo kombinirate z 
zatemnjenimi stekli, dobite skoraj nepro-
sojno zasteklitev potniškega prostora.      
| TL | CL | HL |

Priprava za vlečno kljuko (brez slike). Sestavljajo jo krmilnik zaznavanja prikolice, ustrezna 
kabelska napeljava in funkcija stabiliziranja prikolice. Vlečno kljuko lahko potem povsem 
preprosto montirate naknadno.     | TL | CL | HL |

Vlečna naprava s fiksno kljuko (brez slike). Zasnovana je za vlečno obremenitev od 660 kg 
(prikolica brez zavore) do 1.500 kg (prikolica z zavoro) in je opremljena s funkcijo stabilizi-
ranja prikolice.     | TL | CL | HL |

05   Snemljiva vlečna kljuka. Vlečno kljuko, ki je opremljena s ključavnico, lahko po želji 
preprosto odstranite. Manevriranje, npr. na ozkih parkirnih mestih, bo tako bistveno eno-
stavnejše. Enako kot fiksna vlečna kljuka je zasnovana za vlečno obremenitev od 660 kg 
(prikolica brez zavore) do 1.500 kg (prikolica z zavoro) in je opremljena s funkcijo stabilizi-
ranja prikolice.     | TL | CL | HL |

06   Biksenonski žarometi. Služijo za zasenčene in dolge luči ter zagotavljajo bistveno 
boljšo osvetlitev cestišča kot klasični halogenski žarometi, poleg tega pa porabijo manj 
energije. Na voljo samo v kombinaciji z zatemnjenimi zadnjimi lučmi.     | TL | CL | HL |

 

07

08 09 10

09   Zadnja dvižna vrata z oknom.2) Lahkopomična zadnja dvižna vrata zlahka odprete z eno 
roko. Ko so odprta, pri natovarjanju in raztovarjanju nudijo zaščito pred dežjem in močnim 
soncem. Na zgornjem delu vrat je tretja zavorna luč. Zadnja dvižna vrata so pri vseh 
izvedbah opremljena s praktično tipko za odpiranje.     | TL | CL | HL |

Zaščita spodnjega roba prtljažnika (brez slike).1) Letev, ki je izdelana iz robustne plastične 
mase, med natovarjanjem in raztovarjanjem lakirani odbijač ščiti pred poškodbami. 
Izbirate lahko med črno in matirano srebrno barvo.     | TL | CL | HL |

10   Zadnja krilna vrata z oknom.3) Zadnja krilna vrata z oknom se odpirajo v razmerju ⅔ : ⅓. 
Maksimalni kot odpiranja znaša 180°. Ko so odprta, je obe vratni krili mogoče posamično 
blokirati, kar omogoča prevoz daljših predmetov. Ob naročilu zadnjih krilnih vrat je nosilec 
lučk za osvetlitev registrske tablice izdelan iz črne plastike. V kombinaciji z zadnjimi krilnimi 
vrati ni možno naročilo parkirnih sistemov s kamero.     
| TL | CL | HL |

07   Zunanji ogledali, električno poklopni. 
Caddy je lahko opremljen z električno 
nastavljivima in ogrevanima zunanjima 
ogledaloma, ki se poklopita proti vozilu 
tudi s pritiskom na tipko.     | TL | CL | HL |

08   Zatemnjene zadnje luči.2) Z njimi zadek 
dobi še bolj markanten videz in še bolj 
individualen značaj. Na voljo samo v 
kombinaciji s ksenonskimi žarometi.      
| TL | CL | HL |

1) Lahko se podaljša dobavni rok.     2) Na sliki je prikazan Caddy 1.2 TSI z 62 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna 7,6, izvenmestna 5,2, kombinirana 6,1. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 140 in 139.   3) Na sliki je prikazan Caddy ali Caddy Maxi, motor 2.0 TDI z 90 kW in štirikolesnim pogonom 4MOTION, 
poraba goriva v l/100 km: mestna med 7,0 in 6,8, izvenmestna med 5,2 in 5,1, kombinirana med 5,9 in 5,7. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 154 in 150.    
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

01 02

Notranjost in udobje

02   Usnjeni elementi. V usnje oblečeni upravljalni elementi zagotavljajo boljši občutek ob prijemu in s tem prijetnejše počutje, obenem pa 
ustvarjajo tudi vtis visoke kakovosti notranje opreme. V usnje so oblečene ročica ročne zavore ter glava in manšeta prestavne ročice. Poleg 
tega se lahko odločite za usnjeni volan (serijsko za Comfortline) ali večfunkcijski usnjeni volan (serijsko za Highline).     | TL | CL | HL |

12-voltna električna vtičnica v sredinski konzoli (brez slike). Ta vtičnica je integrirana v sprednjem delu sredinske konzole, kjer je zlahka 
dosegljiva.     | TL | CL | HL |

12-voltna električna vtičnica v sredinskem naslonu za roke (brez slike). Na zadnjem delu sredinskega naslona za roke je integrirana 
12-voltna električna vtičnica, ki je namenjena potnikom v drugi sedežni vrsti.     | TL | CL | HL |

12-voltna električna vtičnica v prtljažniku (brez slike). Za napajanje prenosnih hladilnih torb in priklop večjih 12-voltnih naprav lahko 
uporabljate električno vtičnico v prtljažniku.     | TL | CL | HL |

01   Poklopni mizici za zadnje sedeže. Praktična rešitev za daljša potovanja: poklopni mizici 
na hrbtni strani naslonjal sprednjih sedežev ponujata potnikom v drugi sedežni vrsti pri ročno 
površino za odlaganje. Mizici imata integrirano držalo za pijačo in sta enostavni za čiščenje.     
| CL | HL |

Sredinski naslon za roke z nastavljivo višino (brez slike). Sredinski naslon z dvostopenjskim 
nastavljanjem višine je mogoče  optimalno prilagoditi individualnim potrebam, kar zago tavlja 
sproščeno vožnjo.     | CL | HL |

Notranjost  
in udobje.

03

0605

04

03   12-voltna električna vtičnica v predalu spredaj. Za električne porabnike, kot so na primer mobilni telefoni in 
prenosni računalniki, je v predalu na zgornji strani armaturne plošče integrirana 12-voltna električna vtičnica.      
| TL | CL | HL |

04   Ogrevanje vetrobranskega stekla. Električne grelne žičke, integrirane v steklo, tudi v hladnem in vlažnem 
vremenu zagotavljajo dobro vidljivost ob pogledu skozi vetrobransko steklo. Ogrevanje vetrobranskega stekla je  
na voljo samo v kombinaciji s paketom Luči & vidljivost.     | TL | CL | HL |

05   Klimatska naprava. Z brezstopenjskim uravnavanjem ves čas skrbi za prijetno temperaturo v notranjosti vozila. 
Stopinje, razvod zraka in število vrtljajev ventilatorja je tudi med vožnjo mogoče preprosto nastavljati z velikimi, 
ergonomskimi gumbi in tipkami.     | TL | CL |

06   Klimatska naprava Climatronic. Climatronic s pomočjo senzorja v notranjosti vozila elektronsko uravnava 
temperaturo in pri tem neprestano primerja dejansko temperaturo z nastavljeno vrednostjo. Sistem omogoča 
2-consko uravnavanje, kar pomeni, da voznik in sovoznik lahko izbereta različne nastavitve (do stopinje natančno). 
Senzor kakovosti zraka nadzoruje kakovost zunanjega zraka in po potrebi avtomatsko preklopi na zaprto kroženje 
zraka.     | TL | CL | HL |

Ogrevanje sedežev (brez slike). Sistem ogrevanja je integriran v sedišče in naslonjalo sprednjih sedežev. Voznik in 
sovoznik lahko nastavitve izbirata ločeno. Po vklopu kontakta so na voljo tri stopnje ogrevanja.     | TL | CL | HL | 
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

08

07 1009

Notranjost in udobje

07  Paket Luči & vidljivost. Kadar žarometi zadaj vozečega vozila svetijo premočno, senzorji 
zatemnijo notranje vzvratno ogledalo. Poleg tega v dežju uravnavajo intervale delovanja 
brisalcev. Ko se začne temniti, avtomatski vklop zasenčenih luči s funkcijo dnevnih luči 
samodejno vključi žaromete. Del paketa sta nadalje še funkcija Leaving Home in mehanska 
funkcija Coming Home.     | TL | CL | HL | 

08   Električni pomik stekel. Stikala so vgrajena v naslonih za roke 
na notranji strani vrat, kjer so zlahka dosegljiva. Opremljena so s 
funkcijo komfortnega delovanja in funkcijo omejitve sile zapiranja. 
Skupaj z električnimi zunanjimi ogledali so sestavni del serijskega 
paketa Elektrika.     | TL | CL | HL |

09   Predelna mreža. V primeru sunkovitega zaviranja zagotavlja 
pasivno zaščito pred prtljago, ki v prtljažniku ni fiksirana. Elastično 
mrežo vpnete v posebna pritrdišča za C-stebričkoma. Kadar je ne 
potrebujete, jo lahko zvijete v ohišje.     | TL | CL | HL |

10   Pomična predelna mreža. Stabilno jekleno mrežo lahko 
fiksirate v dveh položajih: takoj za drugo sedežno vrsto oz. 
neposredno za dvakrat poklopljenimi sedeži druge vrste. Robustna 
zasnova mreže zagotavlja odlično zaščito, tudi kadar je vozilo 
močno otovorjeno.      
| TL | CL | HL |

12 13

11

11   Pritrdilni obročki. Za varen prevoz prtljage ima 
Caddy vgrajene štiri, Caddy Maxi pa šest pritrdilnih 
obročkov. Če boste za Caddy s kratko medosno razdaljo 
naročili opcijsko tretjo sedežno vrsto, bosta v prtljaž-
nem prostoru le dva pritrdilna obročka.     | TL | CL | HL |

12   Izvlečno dno prtljažnika. Dno prtljažnika lahko 
izvlečete v dveh stopnjah, kar olajšuje natovarjanje in 
raztovarjanje težkega tovora oz. prtljage. Največja 
obremenitev izvlečenega dela znaša na robu 80 kg.      
| TL | CL | HL |

13   Tipka za odpiranje zadnjih dvižnih vrat. Na spodnji strani nosilca, v katerem so lučke za osvetlitev registrske 
tablice, je vgrajena tipka, ki močno poenostavlja odpiranje zadnjih dvižnih vrat.     | TL | CL | HL |

Lučke na notranji strani zadnjih dvižnih vrat (brez slike).* LED-lučke na notranji strani zadnjih dvižnih vrat 
zagotavljajo dobro osvetlitev površine pod odprtimi vrati ter s tem olajšujejo natovarjanje in raztovarjanje.      
| TL | CL | HL |

     * Lahko pride do podaljšanja dobavnega roka.
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Sedežne prevleke in dekorativni elementi

Tekstilne prevleke | Pilion1) | titanovo črna     | TL |Tekstilne prevleke | Pandu | mesečevo siva/titanovo črna     | CL | Tekstilne prevleke | Pandu | titanovo črna     | CL |

Tekstilne prevleke | Kutamo | titanovo črna/modra     | TL |Tekstilne prevleke | Kutamo | titanovo črna/mesečevo siva     | TL |

Prevleke iz umetnega usnja | Mesh | titanovo črna      | TL | CL | Usnjene prevleke | Vienna3) | titanovo črna     | CL | HL |Sedežne prevleke | Alcantara2) | titanovo črna     | HL |

Sedežne prevleke.

Dark Silver Brushed     | TL |

Checker Plate Titan     | CL |

Carbon Charcoal     | HL |

Linearus     | CL | HL |

Dekorativni elementi.

1) Na voljo samo za Caddy Beach.     2) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic iz alkantare.     3) Sredinski del sedežev in notranja stran sedežnih stranic iz usnja Vienna.     Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskega videza sedežnih 
prevlek in dekorativnih elementov.    
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* Serijska oprema glede na izbrano podvozje.     Na dekorativnih folijah se lahko, zlasti zaradi neposredne izpostavljenosti soncu, v roku od enega do treh let pojavijo sledovi obrabe in staranja.      Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Serijska oprema za Caddy Beach.

01   Zložljiva postelja

02   Natična zavesa spredaj in magnetne zavese ob straneh

 – Magnetna žepna svetilka

 – Mini žepna svetilka

 – Odzračevalni kavelj za ključavnico v zadnjih dvižnih vratih

 – LED-lučka na notranji strani zadnjih dvižnih vrat

 – Dodatna osvetlitev v potniškem prostoru 

 – Voznikov in sovoznikov sedež s poklopnim naslonjalom

 – Poklopni mizici za zadnje sedeže

Zunanjost

 – 15- ali 16-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi*

 – Halogenski žarometi H4

 – Ohišji zunanjih ogledal, odbijača in vratne kljuke lakirani v 

barvi vozila

 – Zaščitna mreža hladilnika, hrapava, z eno kromirano okrasno 

letvijo

Notranjost

 – Tekstilne sedežne prevleke Pilion

 – Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi Cortina 

Gloss

 – Sredinska konzola z naslonom za roke in tremi držali za pijačo

 – Sovoznikov predal, osvetljen, s pokrovom s ključavnico

 – Komfortna sprednja sedeža, s predalom, voznikov sedež 

nastavljiv po višini 

 – Komfortna stropna obloga v potniškem prostoru z mrežastimi 

žepi za prtljago

Funkcionalnost

 – Radijski sistem Composition Audio s 4 zvočniki

 – Klimatska naprava

 – Električni pomik stekel 

 – Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

 – Tempomat z omejevalnikom hitrosti

 – Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem

Varnost

 – Varnostno notranje vzvratno ogledalo, možnost ročnega  

zasenčenja

 – Meglenke

 – Zračne varnostne zavese

Caddy Beach temelji na izvedbi Caddy Trendline. 

Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Trendline je navedena na straneh 40–41.

Privoščite si dopust, o katerem boste še dolgo govorili – na krajih, ki jih obiščejo le 
redki. Optimalno opremo za to vam nudi Caddy Beach, ki temelji na izvedbi Trendline. 
Ta posebni model serijsko vključuje udobno, veliko ležišče (sl. 01), neprosojno natično 
zaveso za vetro bransko steklo in magnetne zavese za stranska stekla (sl. 02) ter 
praktične shranjevalne torbe. V kombinaciji z opcijskim paketom Camping pa se bo 
vaše počitniško vozilo spre menilo v pravi mali počitniški apartma: s predšotorom 
velikosti 2,3 m x 2,0 m za na zadnji dvižni pokrov, dvema zložljivima stoloma, mizo in 
prezračevalno mrežo za drsna vrata.  
Tako boste lahko uživali vsak dan znova, kjerkoli že boste.

Z vami se pelje na konec sveta.
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02

Caddy Alltrack

Serijska oprema za novi Caddy Alltrack.

01   Pedali z aluminijastim videzom
02    Komfortna armaturna plošča z dekorativnimi elementi 

Carbon Square Dark, ekskluzivne tekstilne sedežne prevleke 
7Summits

03   Asistenca za speljevanje na klancu

Zunanjost 
 – 17-palčna aluminijasta platišča Quito
 – Lakirana zaščitna mreža hladilnika, s tremi kromiranimi letvami 
 – Ohišji zunanjih ogledal lakirani v srebrni barvi
 –  Odbijača, stranske zaščitne letve in vratne kljuke lakirani v  
barvi vozila

 – Strešne letve srebrne barve
 – Značka in vstopna letev z napisom Alltrack
 – Zatemnjene zadnje luči
 – Zatemnjena stekla zadaj

Notranjost
 – Sredinska konzola z naslonom za roke, nastavljivim po višini  
in vzdolžno

 – Paket kromiranih elementov (gumb na ročici ročne zavore ter 
stikala za luči, za nastavitev ogledal in za pomik stekel)

 – Predpražniki Alltrack s šivi muškatne barve

Funkcionalnost
 – Klimatska naprava
 – Radijski sistem Composition Colour s 6 zvočniki

Varnost
 – Paket Luči & vidljivost s senzorjem za dež
 – Sprednji meglenki

Novi Caddy Alltrack temelji na izvedbi Caddy Trendline. 
Ostala serijska oprema izvedbe Caddy Trendline je navedena na straneh 40–41.

Caddy

Pripravljen za nova odkritja.

Le tisti, ki si zastavljajo neobičajne cilje, bodo v življenju vedno znova odkrili kaj novega. 
Odličen sopotnik za takšne podvige je novi Caddy Alltrack. Temelji na izvedbi Trendline in 
nudi vse, kar cenijo rekreativni športniki in individualisti: za njegov športno-markantni 
terenski videz poskrbijo robustne obrobe na karoseriji, oblikovno dovršen ščitnik za pod vozje 
in srebrne strešne letve. Za mokre ali zasnežene ceste je po želji na voljo štirikolesni pogon 
4MOTION ter v povezavi z motorjem z močjo 110 kW* tudi kombinacija menjalnika DSG in 
pogona 4MOTION. Od notranje opreme velja posebej izpostaviti komfortno arma turno 
ploščo z dekorativnimi elementi Carbon Square Dark, prezračevalne šobe s srebrnimi 
obrobami ter barvno usklajene notranje obloge vrat in stranic. Notranji detajli, kot so 
usnjeni elementi s šivi muškatne barve in številne kromirane aplikacije, prav tako vabijo  
na manjšo raziskovalno odpravo. Za novi Caddy Alltrack so na voljo vse barve lakov iz 
standardne ponudbe, po želji pa tudi mojave bež kovinski lak.

* Caddy Alltrack, motor 2.0 TDI s 110 kW, poraba goriva v l/100 km: mestna med 6,3 in 5,7, izvenmestna med 5,2 in 4,4, kombinirana med 5,6 in 5,0. Emisija CO2 v g/km, kombinirana: med 147 in 131.   Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Alltrack.

03
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Serijska oprema   Dodatna oprema | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

01 02

Specialna oprema

Po želji lahko Caddy prilagodite individual-
nim zahtevam. Prikazano specialno opremo 
lahko naročite pri svojem trgovcu za  
Volks wagen Gospodarska vozila. Vse 
kompo nente so odlično prilagojene Caddyju 
in jih stro kovno vgradijo že v tovarni. Za več 
infor macij se obrnite na izbranega partnerja 
za Volkswagen Gospodarska vozila.

Specialna oprema.

01   Pomično strešno okno Komfort. Električno dvižno-pomično strešno okno je mogoče upravljati preko osrednje 
upravljalne enote v stropni konzoli, ki je zlahka dosegljiva tako s sprednjih sedežev kot tudi iz druge sedežne vrste. 
Pomično strešno okno se lahko nastavlja v treh stopnjah: dvignjeno, polodprto in do konca odprto. V paket 
spadata tudi senčni rolo in funkcija omejitve sile zapiranja.     | TL | CL | HL |

02   Shranjevalne torbe v prtljažnem prostoru. V njih je veliko prostora za najrazličnejše potovalne potrebščine. 
Namestite jih na levo in desno stran stropnega okvira v potniškem prostoru. Torbe lahko prilagodljivo nameščate 
in premeščate, služijo pa lahko tudi kot zaščita pred soncem. V model Caddy lahko pritrdite dve, v Caddy Maxi pa 
štiri shranjevalne torbe.     | TL | CL | HL |

04 0503

03   Senčnik za drsna vrata. Črno tonirani senčnik zatemni okna  
v drsnih vratih. Izdelan je iz stabilnega plastičnega okvira in 
luknjičaste tkanine. Senčnik se pritrdi na oblogo drsnih vrat.      
| TL | CL | HL |

 

04   Bear-Lock. Mehanska blokada zagona motorja Bear-Lock je 
primerna kot dodatna blokada zagona motorja. Fiksno je vstavljena 
v karoserijo, odklepa in zaklepa pa se jo s posebnim ključem. 
Ključavnica se nahaja na sovoznikovi strani desno spodaj na 
sredinski konzoli, tako da je zlahka dosegljiva tudi z voznikove 
strani.     | TL | CL | HL | 

 

05   Možnost dvakratnega poklopa dvosedežne klopi. Vmesnik, ki omogoča dvakraten 
poklop sedežev, je odlična rešitev za primer, da potrebujete dodaten prostor za prtljago  
ali tovor. Omogoča, da že podrto dvosedežno klop v tretji vrsti še enkrat poklopite naprej.      
| TL | CL | HL |

Podaljšek vodil (brez slike). S kovinskim podaljškom se vodila za voznikov in sovoznikov 
sedež zadaj podaljšajo za 70 cm.     | TL | CL | HL |
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01

02

03

Originalna dopolnilna oprema Volkswagen

Caddy je odlično vozilo za družino in prosti čas, ki zna izpolniti 
domala vsako željo. Če boste kljub temu kaj pogrešali, pa je tu 
ponudba originalne dopolnilne opreme Volkswagen s širokim 
naborom zanimivih rešitev. Vsa dopolnilna oprema je zasnovana  
v sodelovanju z razvojnim in oblikovalskim oddelkom, njena 
poglavitna prednost pa je vrhunska kakovost. Naprodaj je samo  
pri partnerjih Volkswagen. Lahko se zanesete, da se bodo vse 
komponente optimalno prilegale.

01   Obojestranska zaščitna podloga za prtljažnik. Po meri izdelana obojestranska podloga za prtljažnik je kot nalašč za prevoz občutljivih, 
umazanih ali vlažnih stvari: na eni strani mehak velur, na drugi strani pa protizdrsna gumirana površina.  Integriran podaljšek podloge,  
s katerim po potrebi prekrijete spodnji rob prtljažnika, med natovarjanjem in raztovarjanjem vozilo zaščiti pred morebitnimi praskami.      
| TL | CL | HL |

02   Prečna strešna nosilca za na strešne letve. Za vozila s strešnimi letvami sta na voljo 
stabilna prečna nosilca iz eloksiranega aluminijastega profila, ki sta uspešno opravila  
test City Crash. Zasnovana sta za skupno obremenitev do 95 kg. Montaža je preprosta. 
Prečna nosilca sta lahko osnova za najrazličnejše sistemske nosilce. Opremljena sta tudi  
s posebnimi zaklepi za zaščito proti kraji.     | TL | CL | HL |

Osnovna strešna nosilca (brez slike). Za vozila brez strešnih letev sta na voljo osnovna 
strešna nosilca iz eloksiranega aluminijastega profila, ki sta uspešno opravila test City 
Crash. Opremljena sta s ključavnico. Zasnovana sta za nosilnost do 94 kg, kombinirati  
pa ju je mogoče z različnimi sistemskimi nosilci.     | TL | CL | HL |

03   Nosilec za kajak. Zasnovan je za športne čolne na vesla z maso največ 25 kg, montirate 
pa ga lahko na osnovna strešna nosilca ali na strešna nosilca za na strešne letve.       
| TL | CL | HL |

Originalna 

dopolnilna  

oprema 

Volkswagen.

04

05 0706

04   Podloga za prtljažnik. Lahka in praktična podloga se natančno prilega obliki prtljažnika 
v modelih Caddy oz. Caddy Maxi. Pribl. 5 cm visok rob zagotavlja zaščito pred mokroto in 
umazanijo, strukturirana površina pa preprečuje drsenje. Kadar podloge ne potrebujete,  
jo lahko zvijete in pospravite.     | TL | CL | HL |

05   Prtljažna mreža. Trpežno, elastično mrežo lahko z integriranimi kaveljčki enostavno 
vpnete v pritrdilne obročke v tovornem prostoru – tako bodo manjši do srednjeveliki kosi 
prtljage med vožnjo ostali na svojem mestu.     | TL | CL | HL |

 

06   Potovalni in komfortni sistem. Sestavljajo ga osnovni modul, ki 
ga pritrdite med nosilca sprednjega vzglavnika, ter različni dodatni 
moduli: po en nosilec za tablični računalnik za Samsung Galaxy, za 
iPad (od 2. do 4. generacije), za iPad Air (1. generacija) in za iPad 
mini ter poklopna mizica z držalom za pijačo, obešalnik za oblačila 
in stabilen kaveljček za vrečke. Dodatne module preprosto pritrdite 
na osnovni modul in jih po potrebi zamenjujete.     | TL | CL | HL |

07   Otroška lupinica za dojenčke G0 plus ISOFIX. Otroški sistemski 
sedež zagotavlja novorojenčkom in malčkom do starosti 15 mese-
cev (ali težkim do 13 kg) visoko raven udobja in optimalno zaščito. 
Stabilni podstavek, ki ga v pritrdiščih sistema ISOFIX fiksno pritrdite 
v vozilo, predstavlja osnovo za prenosno otroško lupinico. Ta z 
možnostjo individualnih nastavitev ter po višini nastavljivim 
5-točkovnim varnostnim pasom skrbi, da je malček med vožnjo 
varno nameščen v sedežu. Sistemski sedež je poleg tega opremljen 
s senčnikom,  ročajem za nošenje in pralno tekstilno prevleko.      
| TL | CL | HL |

Dopolnilna oprema Volkswagen je naprodaj samo pri partnerjih Volkswagen. Za več informacij se obrnite na izbranega partnerja Volkswagen Gospodarska vozila.



Caddy  –  
62 // 63

Mobilne spletne storitve

Mobilne spletne storitve.

Car-Net App-Connect.1)

Med vožnjo v še večji meri izkoristite multimedijske sisteme. Z vmes-
nikom Car-Net App-Connect lahko svoj pametni telefon preko vhoda 
USB integrirate v vozilo. Car-Net App-Connect omogoča, da se izbrane 
aplikacije, nameščene na pametnem telefonu, prezrcalijo na zaslon 
vašega opcijskega radijskega oz. opcijskega radijsko-navigacijskega 
sistema. Tako boste odobrene aplikacije in Volkswagnove posebne 
aplikacije lahko med vožnjo še posebej udobno upravljali preko zaslona 
na dotik.

Volkswagnove aplikacije.

S Volkswagnovimi posebnimi aplikacijami, kot so Shared Audio, Drive  
& Track, Call & Remind ter My Guide (gl. sliko) bo vsaka vožnja še bolj 
prijetna in zanimiva. Aplikacije vas seznanjajo z vašim načinom vožnje 
in možnostmi parkiranja v vaši bližini ter vam posredujejo predloge z 
vsemi informacijami o zanimivih ciljih v vaši bližini, pri čemer upošte vajo 
vremenske pogoje in podatke o vozilu.

Car-Net Guide & Inform.2)

Opcijski navigacijski sistem v svojem vozilu lahko preko vmesnika Car-Net Guide & Inform razširite z vedno aktualnimi spletnimi informacijskimi 
storitvami, tako da boste na poti deležni še večjega udobja. S prometnimi informacijami* v realnem času se lahko npr. izognete nepričakovanemu 
zastoju. Ali pa lahko gorivo natočite na bencinskem servisu z najugodnejšimi cenami. Ali parkirate brez mučnega iskanja prostega parkirnega mesta. 
S storitvami Car-Net Guide & Inform boste na cilj vedno prispeli hitro in sproščeno.

Spletne prometne informacije*. Spletni uvoz ciljev.

Prihranite si čas in živce z informacijami o prometni situaciji 
v realnem času in se z dinamičnim prilagajanjem poti npr. 
izognite zastojem. 

Načrtujte potovanja v udobju svojega doma preko uporab-
niškega portala in jih potem uvozite v navigacijski sistem 
vozila.

Bencinske črpalke. Moje interesne točke.

Ta storitev vam omogoča prikaz bencinskih servisov z 
najugodnejšimi cenami goriva v vaši neposredni bližini. 
Sistem avtomatsko prepozna, katero vrsto goriva uporablja 
vaše vozilo.

Doma si na uporabniškem portalu shranite seznam svojih 
najljubših ciljev in si ga uvozite v navigacijski sistem vozila.

Parkirišča.

Prihranite si čas z optimiziranim iskanjem parkirišč. Storitev 
omogoča prikaz prostih parkirnih mest.3)

Vreme.

Bodite na tekočem z aktualnim dogajanjem in se seznanite 
z vremenom – tudi v času prihoda v ciljni kraj.

Spletno iskanje interesnih točk.

Omogoča prikaz najvažnejših, individualno izbranih infor-
macij o lokalnih storitvah neposredno na vašem zaslonu.

Novice. 

Na uporabniškem portalu se lahko naročite na osebne kate-
gorije novic. Z izbranimi viri novic boste vedno na tekočem.

* Nekatere storitve Car-Net zaenkrat še niso na voljo za slovenski trg.
Za več informacij o ponudbi Car-Net se obrnite na izbranega partnerja
Volkswagen Gospodarska vozila.

1) Car-Net App-Connect je na voljo samo v kombinaciji z radijskim sistemom Composition Media ali radijsko-navigacijskim sistemom Discover Media. Car-Net App-Connect vključuje tehnologije MirrorLink™, CarPlay™ in Android Auto™. Razpoložljivost teh tehnologij se v posameznih državah lahko razlikuje. 
Upoštevajte, da Car-Net App-Connect trenutno na trgu podpira le malo mobilnih telefonov. Volkswagen tesno sodeluje z velikimi proizvajalci pametnih telefonov, da bi zagotovil kar najširšo podporo za Car-Net App-Connect.     2) Uporaba mobilnih spletnih storitev (Car-Net) je mogoča samo v kombinaciji z opcijsko 
opremo Discover Media. Poleg tega potrebujete prenosno napravo (npr. pametni telefon), ki jo lahko uporabite kot mobilno dostopno točko za WLAN, ali UMTS-modem CarStick s SIM-kartico. Storitve Car-Net so na voljo samo pod pogojem, da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim 
operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Zaradi možne količine podatkov, ki se prenašajo pri 
storitvah Car-Net, priporočamo, da uporabnik s svojim mobilnim operaterjem sklene pogodbo s pavšalno tarifo za prenos podatkov. Za uporabo storitev Car-Net je z družbo Volkswagen AG treba preko spleta skleniti ločeno pogodbo. Kupec ima po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani www.volkswagen-
car-net.com registrira svoje vozilo. Obseg razpoložljivih storitev Car-Net se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb. Podrobnejše informacije o storitvah Car-Net so na voljo na spletni 
strani www.volkswagen-carnet.com in pri partnerjih Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.     3) Na voljo za parkirišča z ustrezno tehnično infrastrukturo. Informacije o višini uvozov v posamezne parkirne hiše zaenkrat še niso na voljo.

Registracija – postopek je povsem preprost:                                                      

1. korak   Na uporabniškem portalu Car-Net ustvarite svoj  
osebni račun.  

2. korak   Vnesete številko šasije svojega vozila (VIN). 

3. korak   Prejmete vašo osebno registracijsko kodo (PIN). 

4. korak   PIN vnesete v navigacijski sistem svojega vozila.

Storitve

Zajamčena kakovost

Volkswagen Gospodarska vozila poleg zakonsko predpisane garancije zagotavlja tudi 2-letno jamstvo za novo vozilo, 3-letno jamstvo za lak in 

12-letno jamstvo proti prerjavenju karoserije. Vsi podatki o garanciji in jamstvih veljajo le za vozila znamke Volkswagen Gospodarska vozila 

skladno s trenutno veljavno ponudbo za Slovenijo.

Originalna dopolnilna oprema Volkswagen

Volkswagen Gospodarska vozila so resnično vsestranska. Če boste vseeno imeli občutek, da potrebujete še kaj, si podrobneje oglejte ponudbo 

Originalne dopolnilne opreme Volkswagen. Ta je bila posebej za vaše vozilo zasnovana v sodelovanju z razvojnim in oblikovalskim oddelkom z 

namenom strankam ponuditi uporabne, varne in zanesljive izdelke vrhunske kakovosti. Glede ponudbe in nakupa opreme se obrnite na 

pooblaščene partnerje Volkswagen Gospodarska vozila.

Storitve financiranja, zavarovanja in vzdrževanja ali celovita rešitev upravljanja voznega parka

V sodelovanju s skupino Porsche Finance Group Slovenia vam v prodajnem salonu uredimo kredit ali leasing in zavarovanje vozila po ugodnih 

pogojih, poleg tega tako lahko poskrbimo za vzdrževanje vašega vozila. Individualno, kakovostno in učinkovito upravljanje celotnega voznega 

parka je rešitev za vaše podjetje, ki vključuje servisiranje in vzdrževanje vozil, vzdrževanje pnevmatik, registracijo in zavarovanje vozil ter 

obravnavo škodnih primerov.

S strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali izbrati najprimernejšo obliko financiranja, zavarovanja in vzdrževanja  

ali celovito rešitev upravljanja voznega parka, ki bo prilagojeno vašim željam, potrebam in finančnim zmožnostim. 

Več informacij dobite na www.porscheleasing.si in www.fleetmanagement.si.

Servisne storitve

Pooblaščeni partnerji servisne mreže Volkswagen Gospodarska vozila vam nudijo bogato ponudbo servisnih storitev po meri vašega vozila. 

Ponudba bo prilagojena vašim željam in potrebam.

Asistenca Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvo mobilnosti*

Asistenca Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvo mobilnosti vam zagotavlja hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan v vseh 

evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na kraju samem, tako da bo vaše vozilo za vožnjo pripravljeno v najkrajšem času. V primeru 

večjih okvar vam bomo nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo 

skrbeli za vaše vozilo.

Asistenco Volkswagen Gospodarska vozila - jamstvo mobilnosti prejmete ob nakupu novega vozila. Podaljšuje se z vsakim redno opravljenim 

servisnim pregledom na pooblaščenem servisu Volkswagen Gospodarska vozila v Sloveniji skladno z Navodili za uporabo in Servisno knjižico. 

Telefonska številka klicnega centra Asistence Volkswagen Gospodarska vozila: 080 19 17 oz. +386 158 25 102 za klice iz tujine.

Podaljšano jamstvo Porshe Slovenija

Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija. Volkswagen veliko pozornosti 

posveča udobju in dobremu počutju svojih kupcev. Poleg osnovne 

2-letne garancije za novo vozilo, 3-letnega jamstva za lak in karoserijo 

ter 12-letnega jamstva proti prerjavenju karoserije vam kot vozniku 

vozila Volkswagen nudimo Podaljšano jamstvo Porsche Slovenija, 

inovativen program jamstev in storitev, s katerimi boste v vožnji 

lahko brezskrbno uživali tudi v tretjem in četrtem letu starosti vozila 

ali do 120.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi 

prej. Ponudba velja brez doplačila za vsa nova vozila Volkswagen,  

ki so prodana v pooblaščeni mreži Volkswagen v Sloveniji. Porsche 

Slovenija d.o.o. opcijsko in za doplačilo nudi podaljšano jamstvo tudi 

za peto leto ali do prevoženih 160.000 kilometrov in šesto leto ali do 

prevoženih 200.000 kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej. 

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Na slikah 
prikazani dekorativni izdelki niso predmet ponudbe. Serijske in dodatne opreme v tem katalogu ni 
mogoče predstaviti v polnem obsegu. Nekatere opcije so lahko razlog za daljši dobavni rok vozila. 

Podatki o obsegu in vrsti opreme, videzu, tehničnih podatkih in stroških obratovanja vozil ustrezajo 
poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo 
iz ponudbe za slovenski trg. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih za Volkswagen 
Gospodarska vozila. Pridržujemo si pravico do sprememb.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® in TDI® so zaščitene blagovne znamke v lasti družbe Volkswagen AG in 
drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni 
označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni zaščitena blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena 
brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG.  
 
Vsa Volkswagen Gospodarska vozila je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše 
informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen Gospodarska vozila.* Več informacij o ASISTENCI Volkswagen Gospodarska vozila – jamstvu mobilnosti na www.vw-gospodarska.si in na izbranem pooblaščenem servisu Volkswagen Gospodarska vozila.



Caddy

765.1191.03.01 · Tiskano v Sloveniji. 

Pridržujemo si pravico do sprememb · Izdaja: november 2017  

Internet: www.vw-gospodarska.si

Vaš partner za Volkswagen Gospodarska vozila:
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