
Az új Caddy



A képen feláras extra felszereltség látható.



Az új Caddy 
És minden könnyeben megy. 

Akik szeretik élvezni az életet, az új Caddy-t 
választják. Megérkezett a népszerű sokoldalú 
modell ötödik generációja – még digitálisabb, 
kényelmesebb és rugalmasabb változatban.
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1) Az új Maxi, az új Life Maxi és az új Style Maxi kivitelekben az alapfelszereltség része. Extra felszereltség felár ellenében az új Kombi, az új Kombi Maxi, az új Caddy, az új Life és az új Style kivitelekben.     2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.     3) A We Connect szolgáltatásainak 
használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 
90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     4) A rendszer határain belül.     
5) Csak a DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.     6) Későbbi időponttól kezdve kapható.     7) Csak TDI-motorokhoz rendelhető.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Még jobb digitális felszereltség  
és hálózati kapcsolatok 
Nagy felbontású Innovision Cockpit2), 
új infotainment rendszerek akár 
25,4 cm (10 col) átmérőjű érintő-
képer nyők kel2), gyorselérési gombok 
a fontos funkciókhoz és a Volkswagen 
We Connecthez3).

Részben automatizált vezetés  
Legújabb generációs vezetői asszisz-
tens rendszerek: többek között az ACC 
2.0 távolságtartó automatika2), 4), 5), 
„Travel Assist” vezetéstámogató rendszer 
„Emergency Assist” vészhelyzet-asszisz-
tenssel2), 4), 5), „Trailer Assist” vontatmány-
irányító-rendszer2), 4), 6) és „Side Assist” 
sávváltást segítő rendszer, kitolatást 
segítő asszisztens rendszerrel2), 4).

Modern formatervezés
Új, hangsúlyos orr méhsejtmintával, 
dinamikus és letisztult vonalak, és 
számos optimalizálás az alacsonyabb 
légellenállás érdekében. 

Három új felszereltségi szint
A lényegre koncentrál: az új Caddy. 
Nagyobb kényelem: az új Life. 
Formatervezésre hangolva: az új Style. 

Alacsonyabb kibocsátás
Két, sorba kapcsolt SCR-katalizátor és 
a többszörös AdBlue® befecskendezés 
biztosítja a jelentősen alacsonyabb 
NOx-értékeket a motorok új gene rá ció-
jában.7)

Rugalmas, mint 
mindig, teli  
újdonságokkal

Kiemelkedő mindennapi 
használhatóság 
Rugalmas belső tér újratervezett ülések-
kel, kivehető egyes ülésekkel a harmadik 
üléssorban1) és sok tárolási lehetőséggel.

Kiemelkedő kényelem utazás közben 
Kényelmes AGR ergoComfort ülések2)  
4 irányba elektromosan állítható 
gerinctámasszal és rengeteg hellyel 
minden ülőhelyen.

Bizonyított minőség
Tartós anyagok, kiváló minőségű 
kivitelezés és megbízható motorok.

Az új Caddy 
Kategóriájának legnépszerűbb járműve: 
teljesen átalakítva, és számos területen 
továbbfejlesztve. Ismerje meg a Caddy-t működés köz-

ben: vwh.hu/caddy-2020
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Örömteli újdonságok
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Mindent láthat 
a képernyőn

Az új Caddy megmutatja, mire képes  
– digitálisan és teljes egészében.  
A nagy felbontású Innovision Cockpit1)  
két nagy kijelzőt kombinál, és minden 
fontos információt megjelenít a vezetőnek. 
A Volkswagen We Connect még több 
lehetőséget kínál2): az ingyenes 
alkalmazással távirányító válik  
az okostelefonból.

1) Feláras extra felszereltség.     2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe 
a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a 
jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes 
időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.     A képen feláras extra 
felszereltség látható.
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Kézenfekvő 
vezérlés 01

1) Feláras extra felszereltség.     2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen 
AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel 
együtt rendelhető.     3) Az új Style kivitelben az alapfelszereltség része. Extra felszereltség felár ellenében az új Caddy és az új Life kivitelekben.     4) A magyar nyelv jelenleg még nem elérhető.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



01 Gesztusvezérlés ÚJ 
02 Navigációs rendszer 10 colos kijelzővel1) ÚJ

03  Hangvezérlés1), 4)

04  Vezeték nélküli töltés1)

Az új Caddy-ben most testközelből tapasztalhatja meg a digitális 
fejlődést. Akár az ujjaival is. Az érzékeny érintőképernyők több olyan 
gesztust felismernek, amelyeket már az okostelefonján is használ. 
A navigációs és multimédiás funkciók mellett a klímaberendezést 
vagy a Volkswagen We Connect2) mobil online szolgáltatásait is 
vezérelheti.

Ha a „Discover Pro” navigációs rendszer 25,4 cm (10 col) átmérőjű 
infotainment-kijelzőjét1) a digitális műszerfallal3) Innovision Cockpittá1) 
bővíti, számtalan új lehetőség tárul fel. A digitális műszercsoport 
nagy felbontású, 26,0 cm-es (10,25 colos) képer nyő jén például 
megjelenítheti a navigációs térkép 3D-nézetét, de az aktuális 
vezetési adatokat vagy az okostelefon médiatárát is áttekintheti.  
A multifunkciós kormánykerék gombjaival kényelmesen kezelheti  
a lejátszási listát, a profilképek alapján kiválaszthatja a megfelelő 
személyt a következő híváshoz, vagy aktiválhatja az egyes vezetői 
asszisztensrendszereket.

Ha nincs szabadon egyik keze sem, az új Caddy-hez már beszélhet is. 
Hangjával felveheti a telefont, rádióállomást választhat, és beállít-
hatja a navigációs célállomást. Még a klímaberendezés is enge del-
meskedik a szavának.1), 4)

02

03

04
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01

Közvetlen kapcsolat
az új Caddy-hez
1) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus 
esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     2) Az első 
We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.     3) A benne foglalt szolgáltatások köre a jármű felszereltségétől és az ajánlati struktúrától függően eltérő lehet.     4) Csak a „Climatronic” kétzónás klímaberendezéssel és a rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt rendel-
hető.    5) A We Upgrade termékek használatához Volkswagen ID felhasználói fiókra, érvényes We Connect szerződésre és főfelhasználói megerősítésre van szüksége, ez összekapcsolja felhasználói fiókját az adott járművel. További követelmény, hogy a jármű rendelkezzen a We Upgrade szolgáltatáshoz 
szükséges technikai funkciókkal és hardverrel. Az aktuális járműhöz elérhető We Upgrade funkciókat a főfelhasználó a weben vagy az infotainment rendszer In-Car Shopjában tekintheti át.      6) Csak az opcionális, rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható.      
7) Csak a „Streaming és internet” csomaggal együtt rendelhető.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



A Volkswagen We Connect1) még több digitális szolgáltatással és 
még könnyebb kapcsolódással gondoskodik a vezetés kényelméről.  
Az integrált eSIM-kártyának köszönhetően bármikor online lehet, 
amihez csak annyit kell tennie, hogy aktiválja a kívánt mobil online 
szolgáltatásokat a Volkswagen ID azonosítójával. Ezután kényelmesen 
elérheti az új Caddy szolgáltatásait az okostelefonos alkalmazással, 
az infotainment rendszer kijelzőjén, vagy otthonról, a számító gépé-
ről. Az ingyenes We Connect1) alapcsomag számos hasznos eszközt 
kínál. Például bármikor ellenőrizheti járműve állapotát, és az alkal-
ma zásban megnézheti, hogy az ablakok fel vannak-e húzva.

A We Connect Plus-szal1), 2) a mobil online szolgáltatások teljes kíná-
latát eléri. A prémium csomag többek között online állóhelyzeti 
szellőztetéssel3), 4), online lopásgátló riasztóberendezéssel3) és az 
aktuális online forgalmi információkkal egészíti ki az alapcsomag 
kínálatát. Az intuitív online hangvezérléssel3) az új Caddy még 
jobban megérti Önt.

Az autóban az In-Car Shop1) is a rendelkezésére áll. Itt igény szerint 
további funkciókat is beszerezhet, például a We Upgrade-en keresz-
tül5) navigációs szoftvert tölthet le a „Ready 2 Discover” rádió rend-
szerhez, vagy adatcsomagokat vásárolhat a streaminghez és internet-
kapcsolathoz. Az 53. oldalon megtalálja az összes szolgáltatást.

01 We Connect Plus Streaming és internet 1), 2) ÚJ

02 We Connect Plus online állóhelyzeti fűtés1), 2), 6)

03 In-Car Shop1) ÚJ

We Connect1) szolgáltatásai:

Segélyhívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés ÚJ

Járműállapot
Ajtók és világítás
Gépkocsi állapotjelentés
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés

We Connect Plus1), 2) szolgáltatásai:

Online közlekedési információk
Online térképfrissítés ÚJ

Online hangvezérlés ÚJ

Online riasztóberendezés
Online állóhelyzeti fűtés6)

Online állóhelyzeti szellőztetés4) ÚJ

Médiastreamelés7) ÚJ

Wifihotspot7) ÚJ

A Volkswagen We Connect1) még többre is képes. A szolgáltatások teljes listáját megtalálja  
a https://www.vwh.hu/innovaciok/digitalis-szolgaltatasok/we-connect weboldalon és a katalógus 53. oldalán.

További online szolgáltatások. A We Connect ingyenes ajánlata1) szolgáltatások és járműfunkciók széles körét 
tartalmazza. A We Connect Plus1), 2) számos további funkciót nyújt.

03

02
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Mindenki kedvében jár 

Az új Caddy szinte mindenben partner.  
Ideális mindennapi használatra. De sportoláshoz 
és a szabadidő eltöltéséhez is tökéletes.  
Vagy a munkához. És persze a nyaraláshoz.  
A városban történő bevásárláshoz éppúgy, 
mint a természetbe tett kiránduláshoz.  
És még ezernyi másik alkalomra.
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A két tolóajtón beszállva már kezdődhetnek is a történetek, amelye-
ket az élet ír. Az új Caddy mindig alkalmazkodik az új nap kihívásai-
hoz, hogy a kívánságai mindig teljesüljenek. A második üléssor két 
részre van osztva, és könnyen lehajtható, előredönthető, és szükség 
esetén teljesen ki is vehető. Ezen kívül a kétszemélyes és az egyes 
ülés egymástól függetlenül is eltávolítható. Így elegendő hely áll 
rendelkezésre a nagyobb bevásárlásokhoz vagy a kisebb bútorok 
szállításához.

Vonóhoroggal2) felszerelve még több dolgot szállíthat. A „Premium” 
kerékpártartón1) kényelmesen elfér két kerékpár. A lopásgátlónak 
köszönhetően nyugodtan a tartón hagyhatja a kerékpárokat, 
miközben már a következő kaland felé tart.

01 Lehajtható, előredönthető és kivehető ülések
02 „Premium” vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó1)

03 Két tolóajtó

1) Feláras extra felszereltségként kapható Volkswagen-kiegészítő. Későbbi időponttól kezdve kapható.     2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.

01

02



Kalandra fel! 03
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Így még jobban fog vezetni

„Rear Cross Traffic Alert”  
kitolatást segítő asszisztens-
rendszer.1), 2) ÚJ

Kitolatáskor figyeli a parkoló-
helyre merőleges utat, észleli  
a közeledő objektumokat, és 
automatikus fékezéssel meg-
akadályozza az ütközést.

„Trailer Assist” 
vontatmányirányító 
rendszer.1), 2), 3) ÚJ

Egyszerűsíti a vontatmány 
irányítását merőleges parko-
ló helyekre történő beállás-
nál, valamint a precíz 
tolatásnál.

ACC 2.0 távolságtartó 
automatika „Stop and Go” 
funkcióval.1), 2), 4) ÚJ 

Segít megtartani a megfelelő 
követési távolságot az elöl 
haladó járműtől, és dugóban 
vagy a városi forgalomban 
lefékezi, majd ismét mozgásba 
hozza az autót.

1) Feláras extra felszereltség.     2) A rendszer határain belül.     3) Későbbi időponttól kezdve kapható.     4) Csak a DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.     5) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől,  
hogy körültekintően vezesse a járművet.     6) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.

„Front Assist” környezet figyelő 
rendszer városi vészfék-
funkcióval.1), 2) ÚJ

Felismeri a haladási irányban 
található gyalogosokat, kerék-
párosokat és jármű ve ket,  
és figyelmezteti a sofőrt,  
ha veszé lyes helyzetet észlel.  
Ha a vezető nem reagál időben, 
automatikus vész fé kezést hajt 
végre, és kritikus hely ze tek ben 
kikerülő manővert végez.

„Travel Assist” Emergency 
Assist vészhelyzeti 
asszisztens.1), 2), 4) ÚJ 

A hosszú utakon a nyugodt 
vezetés érdekében 
kombinálja az ACC 2.0,  
a „Lane Assist” sávtartó 
rendszer és az „Emergency 
Assist” vészhelyzet-
asszisztens funkcióit.



„Lane Assist” sávtartó 
rendszer1), 2), 5) 

Multifunkciós kamera segít-
ségével rögzíti a jármű saját 
sávját, és 60 km/h sebes ség 
fölött ellenkor mány zással 
akadályozza meg a sáv nem 
szándékos elhagyását.

„Emergency Assist” vészhelyzet-
asszisztens.1), 2) ÚJ  

Csökkenti a kockázatokat, ha  
a vezető nem uralja a járművet. 
A vezető inaktivitása esetén 
figyelmeztető hangjelzéssel és 
a járművet megmozgató enyhe 
kormánymanőverekkel reagál, 
majd biztonságosan lefékezi az 
autót.

Tolatóasszisztens.1), 2)

Automatikusan lefékez parko-
lás kor vagy a parkolóhely 
elhagyásakor, ha a parkolási 
távolságérzékelők vagy a hátsó 
radar akadályt észlelnek.

Közlekedésitábla-felismerő
rendszer.1), 2), 6)

Beolvassa a sebesség kor lá-
tozásokat, előzési tilalmakat, 
valamint az időszaktól és 
időjárási viszonyoktól függő 
korlátozásokat, és tájé koz-
tatja a vezetőt.

„Side Assist” sávváltást 
segítő rendszer.1), 2) ÚJ 

A külső tükrökben található 
LED-es lámpa figyelmeztet  
a hátulról közeledő vagy már 
a holttérben lévő járművekre.
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Minden nap mozgásban 01

1) Feláras extra felszereltség. Nem minden motornál rendelhető.     2) Későbbi időponttól kezdve kapható.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



02 DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltó.1) Az új Caddy 
adaptív, 7 sebességes, kettős tengelykapcsolású váltóval is rendel-
hető. Ez teljesen automatikus, szinte észrevétlen fokozatváltást tesz 
lehetővé vonóerő-megszakítás nélkül, és alkalmazkodik a vezetés 
stílusához. A kormánykeréken található karokkal igény szerint lehet 
felfelé és lefelé váltani.

Továbbfejlesztett kipufogógáz- tisztítás. ÚJ Az innovatív kettős 
adagolás észrevehetően csökkenti a TDI-motorok NOx-kibocsá-
tását az előző modellhez képest. Ezt a célzott kettős AdBlue®-
befecskendezéssel érjük el a két sorba rendezett SCR-katalizátor 
előtt. Az SCR-rendszer után található speciális katalizátor 
megakadályozza a felesleges ammónia átjutását is.

01 4MOTION összkerékhajtás.1), 2) Automatikusan az adott vezetési 
helyzethez igazítja az erőátvitelt a kerekekre. Ez gondoskodik a jármű 
optimális viselkedéséről és a dinamikus menettulajdonságokról, még 
az aszfaltozott utakról letérve is.

Hatékony motorok. ÚJ Az új Caddy négyféle motorral kapható, 
amelyek a kategóriájában valaha alkalmazott leghatékonyabb és 
leggazdaságosabb TSI- és TDI-motorok közé tartoznak. Az intenzív 
kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetően új mércét állítanak a 
fogyasztás terén, és a benzines és dízeltechnológia következő 
evolúciós fokozatát jelentik.

02
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Nem vagyunk 
egyformák.  

Minden ember egyedi. Ezért az új Caddy  
három felszereltségi változatban kapható:  
Caddy, Life és Style.

A képen feláras extra felszereltség látható.
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A képeken feláras extra felszereltség látható.



Az új Caddy – tökéletes a fiatal családoknak. 

Szülőnek lenni teljes munkaidős állás. Kora 

reggeltől késő estig talpon maradva a napnak 

egyetlen unalmas másodperce sincs. 

Különösen akkor nem, amikor a kicsik ismét 

a legnagyobb káoszt okozzák. A megfelelő 

autó már félsiker. Egy olyan autó, aminek  

az átalakítása gyerekjáték. És ami a családok 

partnere a mindennapokban.

Útrakész  
gyerekszoba

25Az új Caddy – Caddy



01

1) Feláras extra felszereltség.     2) A rendszer határain belül.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Az új Caddy 

A széria-
felszereltség 
főbb  
jellemzői

Elektromosan állítható  
és fűthető külső tükrök 
Multifunkciós kormánykerék ÚJ

„Lane Assist” sávtartó rendszer  
kormányzási impulzusokkal2), 3)

Sebességszabályozó rendszer  
sebességkorlátozó funkcióval 
Fáradtságérzékelés 
Két tolóajtó
Elektromos gyermekbiztonsági zár ÚJ

Kalaptartó, kihúzható és kivehető

Extra  
felszereltség

Panorámatető ÚJ

„Side Assist” sávváltást segítő  
rendszer holttérfigyeléssel2) ÚJ

DSG 7 fokozatú kettős  
tengelykapcsolású sebességváltó 
Két kivehető egyes ülés  
a harmadik üléssorban ÚJ

„Keyless Go” kulcs nélküli  
indítórendszer“ ÚJ

Az új Caddy alapfelszereltségének további elemeit  
és extra felszereltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új Maxi változatban is kapható.

01 Panorámatető1) NEU

02 Kihajtható asztalok az utastérben1)

03  Elektromosan állítható és fűthető 
külső tükrök

Ahol gyerekek vannak, ott mindig zajlik az élet. 
Ajtónyitogatás, lámpakapcsolgatás, a hangerő 
állítgatása: az új Caddy bírja a strapát – és még sok 
mindenre képes. Például a harmadik üléssorban 
található két egyes ülést1) gyorsan és egymástól 
függetlenül ki lehet venni, hogy a nagyobb dolgok  
is elférjenek. De a legfontosabb továbbra is  
a biztonság. Ezért ez a strapabíró mindenes 
szériafelszereltségként függönylégzsákkal védi  
a külső üléseken ülőket az összes üléssorban.  
A további kényelemről a városi vészfékfunkciót  
is tartalmazó „Front Assist” környezetfigyelő 
rendszer2) és a „Lane Assist” sávtartó rendszer2), 3) 
gondoskodik, amely kormányzási impulzussal 
figyelmezteti, mielőtt elhagyná a sávot.

02

03
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A képeken feláras extra felszereltség látható.



Az új Life – látható kényelem.

A szabadidőnek helyre van szüksége. Ezt különösen  

az aktív életet élők tudják. A kutyaszállítók, a sikló

ernyők vagy a hegyi kerékpárok ritkán férnek be egy  

kis csomagtartóba. A kajakokról nem is beszélve.  

És ha még mindig van elég kényelmes hely, akkor  

ez csak az új Life lehet. Így indulhat a kellemes utazás 

a természetbe.

Hív a természet
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01  Tetőgaléria
02  „Travel Assist” vezetéstámogató rendszer ACC 2.0 

távolságtartó automatikával, „Lane Assist”  
sávtartó rendszerrel és „Emergency Assist”  
vészhelyzetsszisztenssel1), 2), 3) ÚJ

03 Fiókok az első ülések alatt 
04 H7 halogénfényszóró
05 Csomagtér

01

02

03

04

Az új Life-ba befér minden, ami még szebbé teszi  
a kirándulást. A 2:1 arányban osztott hátsó üléssor 
előrehajtásával kényelmes, nagy tér áll rendelkezésre  
a pakoláshoz. Így könnyedén befér egy összecsukható 
kenu, két evező és egy nagy piknikkosár. Egy esemény-
dús vízen töltött nap után felüdülve indulhat haza.  
A „Travel Assist” vezetéstámogató rendszer1), 2), 3) ötvözi  
a „Lane Assist” sávtartó rendszert2), 4) az ACC 2.0 távol-
ságtartó automatikával1), 2), 3), és szívesen hazavezeti Önt. 
Az adaptív sávkövetéssel pedig biztos lehet benne,  
hogy nem tér le az útról.



Az új Life 

A széria-
felszereltség 
főbb  
jellemzői

16 colos „Wien” könnyűfém kerekek ÚJ

Elektromosan állítható, fűthető  
és behajtható külső tükrök ÚJ

Fekete tetősín
„Trialog” üléshuzat ÚJ

Tetőgaléria
Lehajtható első utasülés
Gerinctámasz a vezető- és  
első utasülésnél
We Connect Plus5)

Extra  
felszereltség

230 V-os aljzat ÚJ

„Travel Assist” vezetéstámogató rendszer 
„Emergency Assist” vészhelyzetasszisz-
tenssel1), 2), 3) ÚJ

Közlekedésitábla-felismerő rendszer 
„Discover Media” navigációs rendszer 
25,4 cm-es (10 colos) színes érintő-
képernyővel ÚJ

„Keyless Advanced” kulcs nélküli
zár- és indítórendszer6) ÚJ

Az új Life alapfelszereltségének további elemeit  
és extra felszereltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új Life Maxi7) változatban is kapható.

05

1) Feláras extra felszereltség.     2) A rendszer határain belül.     3) Csak a DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.     4) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, 
és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     5) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a 
felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy 
regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt 
rendelhető.     6) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     7) Későbbi időponttól elérhető. 31Az új Caddy – Life



A képeken feláras extra felszereltség látható.



A következő
generáció stílusa

Az új Style – Az elegancia és a modern világ 

találkozása. Néha mégiscsak a jó stílus számít. 

Ez egyaránt igaz a fiatalokra és az idősebbekre 

is. Egy szép profil, egy jellegzetes arc, néhány 

ízlésesen kihangsúlyozott vonás – és máris min

den jobban megy. Az új Style is jó példa erre.
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01

1) Feláras extra felszereltség.     2) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen 
AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel 
együtt rendelhető.     3) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.     4) A rendszer határain belül.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Az új Style

A széria-
felszereltség 
főbb  
jellemzői

LED-es első fényszórók ÚJ

LED-es hátsó lámpák ÚJ

Hűtőrács két króm díszléccel ÚJ

Oldalsó és hátsó króm díszléc ÚJ

Ezüst tetősín 
Digitális műszerfal ÚJ

Multifunkciós bőr kormánykerék
Kétzónás „Climatronic” klíma-
berendezés AirCare funkcióval
„Keyless Go” kulcs nélküli  
indítórendszer ÚJ

„Art Velours” Mikrovlies üléshuzat  
We Connect Plus2), 3)

„Front Assist” környezetfigyelő  
rendszer gyalogos-/kerékpárosvéde-
lemmel és kikerüléstámogatással4) ÚJ

Extra  
felszereltség

18 colos „Monterosso” könnyűfém  
kerekek ÚJ

„Discover Pro” navigációs rendszer 
25,4 cm-es (10 colos) színes érintő-
képernyővel ÚJ

Az új Style alapfelszereltségének további elemeit  
és extra felszereltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új Style Maxi változatban is kapható.01   „Front Assist” környezetfigyelő rendszer  
gyalogos- és kerékpárosfelismeréssel4) ÚJ

02 Multifunkciós bőr kormánykerék
03 Sötétített üvegezés az utastérben
04  18 colos „Monterosso” könnyűfém kerekek1) ÚJ

 02

03

04

Az új Style elegánsan ötvözi az újdonságokat a bevált 
megoldásokkal. A népszerű járműkoncepció, a minőségi 
kidolgozás és a rendkívüli rugalmasság olyan funkciókkal 
párosul, amelyek még soha nem voltak elérhetőek a Caddy-
ben. Például ilyenek az első alkalommal kapható 18 colos 
„Monterosso” könnyűfém kerekek1), az Innovision Cockpit1) 
– amely digitális műszerfalból és a 25,4 cm-es színes érin-
tőképernyős „Discover Pro” navigációs rendszerből áll1) – 
csakúgy, mint számos We Connect-2) és We Connect 
Plus-szolgáltatás2), 3). Segítségükkel távolról is hozzáférhet  
a jármű adataihoz és a járműhöz. A megjelenése is kifogás-
talan. A szériafelszereltség részét képezik a LED-es első 
fényszórók és hátsó lámpák, az autó elején, oldalán és  
hátulján található króm díszlécek, valamint az ezüst  
tetősín, amelyek kihangsúlyozzák az Ön igényességét  
a Caddy és az élet iránt.
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01

03

02

Életrevaló
Az új MOVE

Az új, limitált MOVE mindenkit megmozgat. Fiatalos, városi és 

trendi: a nagy panorámatető, a sötétített üvegek és a polírozott  

17 colos „Colombo” könnyűfém kerekek mellé digitális funkciók 

sorát kínálja. Az exkluzívan elérhető „Pluscsomag” tartalmazza  

a „Discover Media” navigációs rendszert, a multifunkcionális 

25,4 cmes kijelzőt, a kiterjesztett gesztusvezérlést, a We Connect 

Plust1), 2) a „Keyless Advanced” kulcs nélküli indítást és az ACC 2.0 

távolságtartó automatikát3), 4).

01 „Trialog” üléshuzat
02 LED-es első fényszórók
03 Sötétített üvegezés

1) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést 
kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak 
teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     2) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.     3) A rendszer határain belül.     4) Csak a DSG kettős ten-
gelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.     5) A dekorfóliákon, különösen közvetlen napfény hatására egy-három év elteltével, nagyon forró éghajlati viszonyok között pedig egy éven belül a használat és öregedés jelei mutatkozhatnak. 
Ha a dekorfólia hosszabb ideig marad a járművön, akkor látványbeli különbségek lehetnek a fényezésben a dekorfólia által védett terület és a fólia által nem lefedett terület között.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



Az új MOVE 
A szériafelszereltség főbb jellemzői

Külső felszereltség

LED-es első fényszórók ÚJ

17 colos, polírozott „Colombo” könnyűfém kerekek 
„Dark Graphite” színben ÚJ 
Panorámatető ÚJ

Sötétített üvegezés az utastérben
Dekorfólia5) „MOVE” felirattal

Belső felszereltség

Multifunkciós bőr kormánykerék
„Trialog” üléshuzat színes díszvarrással ÚJ

Funkcionális felszereltség

„Composition” rádiórendszer 20,9 cm-es (8,25 colos) 
érintőképernyővel ÚJ

Első és hátsó ParkPilot parkolóradar ÚJ

Behúzássegítő a tolóajtókhoz és a csomagtérajtóhoz

Plus-csomag Extra felszereltség

18 colos, feketére polírozott „Monterosso”  
könnyűfém kerekek Giallo Evros színben ÚJ

LED-es első fényszórók ködlámpa funkcióval ÚJ

LED-es hátsó lámpák ÚJ

ergoComfort ülés (AGR) a vezetőoldalon ÚJ

Digitális műszerfal ÚJ

„Discover Media” navigációs rendszer 25,4 cm-es  
(10 colos) érintőképernyővel ÚJ

Infotainment panel, magasfényű ÚJ

ACC 2.0 távolságtartó automatika3), 4) ÚJ

Kétzónás „Climatronic klímaberendezés  
AirCare funkcióval
„Keyless Advanced” kulcs nélküli zár- és  
indítórendszer ÚJ

Az új MOVE alapját az új Life képezi. Az új Life alap-
felszereltségének további elemeit és extra felsze-
reltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új MOVE Maxi változatban is kapható.
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Az új Caddy California1) 
A szériafelszereltség főbb jellemzői

Külső felszereltség

Fekete tetősín
Összehajtható asztal és két összehajtható szék
Szellőzőrács rovarvédelemmel a vezetőoldali  
és az első utasoldali ajtóhoz ÚJ

Belső felszereltség

Összecsukható ágy (1980 mm x 1070 mm) tányér-
rugókkal, kényelmes matraccal és levehető huzattal ÚJ

Sötétítő az összes ablakhoz
Tárolózsebek a hátsó ablakoknál
Manuálisan állítható deréktámasz a vezető- és  
az első utasülésnél
Fiókok az első ülések alatt
Kihajtható asztalok2) pohártartóval az első ülések 
háttámláján
Változtatható fényerejű LED-lámpák a fekvőfelület  
fölött  ÚJ

Világítás a csomagtérajtóban ÚJ

12 V-os aljzat és USB-C-csatlakozó ÚJ

Extra felszereltség

Rögzített konyhaelem3), 4) kihúzható egyégős gáztűz-
hellyel, lehajtható fedéllel, valamint fiókos polcokkal 
és evőeszköztartóval ÚJ

Szabadon álló hátsó sátor5) (kb. 2100 mm hosszú, 
2100 mm széles, 2250 mm magas) felfújható mereví-
tőkkel ÚJ

17 colos „Colombo” könnyűfém keréktárcsa fekete szín-
ben, polírozott felülettel, Goldbeige színű lakkozással

Az új Caddy California az új Caddy-re épül. Az új  
Caddy alapfelszereltségének további elemeit és  
extra felszereltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új Caddy California Maxi változatban is kapható.1)

1) Későbbi időponttól kezdve kapható.     2) A kihajtható asztalok csak álló járműben használhatók.     3) Feláras extra felszereltség.     4) Csak lakóautóként bejegyezve rendelhető.     5) A képen látható sátor a Volkswagen Zubehör GmbH terméke, és különböz-
het a szériaváltozattól. Későbbi időponttól kezdve kapható.      A képeken feláras extra felszereltség látható.



01 Szabadon álló hátsó sátor3), 5) ÚJ

02 Tányérrugós fekvőfelület ÚJ

03 Kihúzható minikonyha3), 4) ÚJ

Végre teljesen szabadon utazhat
Az új Caddy California

Kempingezhet bárhol és bármikor. Az új Caddy Californiával1) ez nem 

akadály. Az ötüléses, mindennapi használatra alkalmas autó kényelmes 

ágyat is kínál, amin még jobb feküdni. A belátásgátló függönyök, a 

praktikus tárolózsebek és egy összecsukható camping asztal két 

össze csukható székkel már a alapból a fedélzeten vannak. Különleges 

újdonság az első alkalommal kapható minikonyha3), 4). További extra

ként rendelhető a hátsó sátor3), 5) felfújható merevítőkkel. Ilyen felsze

reltséggel az új Caddy California1) egy kis apartmanként funkcionál, 

amit mindig magával vihet.

02

03

01
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1) Későbbi időponttól elérhető.    
A képeken feláras extra felszereltség látható.



01  Maxi hét üléssel – 
2:1 arányban osztott második 
üléssorral, a harmadik üléssorban 
két egyes üléssel 

02 Extra széles Maxi-tolóajtók
03  Maxi nagy csomagtérrel –  

a második és a harmadik üléssor  
eltávolítva

Nyújtott limuzinra vágyik?
Az új Maxi1)

Végre rendesen kinyújtózhat. Az új Maxi további 353 mmt ad  

hozzá. Ez egyrészt több helyet jelent Önnek. De a kicsik is jobban 

élvezik – a hosszú utazásokon éppúgy, mint a be és kiszállásnál. 

844 mmes méretükkel az új Maxitolóajtók 143 mmrel széleseb

bek, mint a rövid tengelytávú modellváltozatnál. Olyan luxus, 

amelyről Önnek és családjának nem kellene lemondania.

02

03
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1) Az új Kombi Maxi szériafelszereltségének része a két Maxi-tolóajtó.     2) A rendszer határain belül.     3) A vezetőnek bármikor készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.     A képeken látható a Kombi Maxi feláras 
extra felszereltséget tartalmaz.



Az új Caddy Kombi 
A szériafelszereltség főbb jellemzői

Külső felszereltség

Szürke lökhárítók, fekete külsőtükör-házak  
és ajtókilincsek
16 colos fekete acélkerekek, teljes dísztárcsával ÚJ

Tolóajtó a jobb oldalon1)

Belső felszereltség

Teljes burkolat a vezetőfülkében és az utastérben ÚJ

Szőnyegpadló
Tetőgaléria és sok további tárolórekesz
„Double Grid” üléshuzat ÚJ

Háromszemélyes, 2:1 arányban osztott második 
üléssor, külön lehajható, előrehajtható és kivehető 
ülésekkel

Funkcionális felszereltség

Elektromosan állítható külső tükrök ÚJ

Elektromos ablakemelő ÚJ 
Műszercsoport multifunkciós kijelzővel
16,5 cm-es (6,5 colos) kijelző USB-töltőcsatlakozóval ÚJ

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer gyalogos-/
kerékpárosvédelemmel és kikerüléstámogatással2)

„Lane Assist” sávtartó rendszer2), 3) 
Sebességszabályozó berendezés sebességkorlátozó 
funkcióval

Biztonság

Elektromos gyermekbiztonsági zár ÚJ

eCall segélyhívó rendszer ÚJ

Fáradtságérzékelés
Elektronikus rögzítőfék „Auto Hold” funkcióval ÚJ

Első, oldal- és függönylégzsákok a vezetőfülkében
Függönylégzsákok az utastérben ÚJ

Ülésfoglaltság-érzékelő minden ülésnél ÚJ

Az új Kombi alapfelszereltségének további elemeit  
és extra felszereltségeit a 44. oldaltól kezdve találja.

Új Kombi Maxi változatban is kapható.

01

02

Ha az új Caddyt nem csak magáncélra, hanem munkára is használni szeretné, a Kombi 

a legjobb választás. Ez a robusztus, 5 személyes változat minden olyan tulajdonsággal 

rendelkezik, amelyek a Caddyt nagyszerűvé tették: strapabíró anyagok, minőségi  

kidolgozás és rugalmas belső tér. Újdonságnak számítanak a belül teljesen burkolt 

utastér és a függönylégzsákok a második üléssorban. Ezek nem csak kényelmesebbé 

teszik az új Kombit, de biztonságosabbá is, mint valaha.

Kettő az egyben
Az új Kombi

01 Átalakítható utastér
02 Tetőgaléria
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Fényezések Fényezések Kombi Caddy  Life Style

Egyszínű fényezések

01 Cukorfehér ● ● ● ●

02 Cseresznyepiros ● ● ● ●

03  Viharszürke ● — — —
04 Élénknarancs ● — — —

Metálfényezések

05 Reflexezüst ● ● ● ●

06  Mojave-bézs ● ● ● ●

07  Costa Azul kék ÚJ ● ● ● ●

08  Arany zöld ÚJ ● ● ● ●

09 Fortana vörös ● ● ● ●

10 Indiumszürke ● ● ● ●

11  Copper-bronz ÚJ ● ● ● ●

12 Csillagfénykék ● ● ● ●

Gyöngyházfényezés

13  Mélyfekete ● ● ● ●

Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen. A képeken feláras extra felszereltség 
látható.



• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető

06 08

04

10 12

05 07

03

09 11

0201

13

Metálfényezések

Egyszínű fényezések

Gyöngyházfényezés
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Kerekek

1) A szériafelszereltség része a Maxi változatokban. Motor-sebességváltó kombinációtól függően.     2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. Kizárólag az új Caddy Californiában érhető el.     3) A szériafelszereltség része az új MOVE-ban. Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a 
nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

16" 18"
080201

17"
0705 060403



Üléshuzatok Felszereltség Kombi Caddy  Life Style

Kerekek

01  Acélkerekek teljes dísztárcsával 6,5 J x 16.  
Fekete. 205/60 R 16 gumiabroncsokkal

● ● — —

02   „Wien” könnyűfém kerekek ÚJ 6,5 J x 16.  
Ezüst színben. 205/60 R 16 gumiabroncsokkal

● ● ● —

03  Acélkerekek teljes dísztárcsával 6,5 J x 17.  
Ezüstszínű. 215/55 R 17 gumiabroncsokkal

● ●1) — —

04  „Colombo” könnyűfém kerekek ÚJ 6,5 J x 17.  
Fényes fekete. 215/55 R 17 gumiabroncsokkal

● ● ● ●

05  „Colombo” könnyűfém kerekek ÚJ 6,5 J x 17.  
Fekete. Polírozott felülettel, aranybézs színű  
lakkozással. 215/55 R 17 gumiabroncsokkal

— ●2) — —

06  „Colombo” könnyűfém kerekek ÚJ 6,5 J x 17.  
„Dark Graphite” színben, polírozott felülettel. 
215/55 R 17 gumiabroncsokkal

— — ●3) —

07  „Barahona” könnyűfém kerekek ÚJ 6,5 J x 17.  
Ezüst színben. 215/55 R 17  
gumiabroncsokkal

● ● ●1) ●

08  „Monterosso” könnyűfém kerekek ÚJ 7 J x 18. 
Fényes fekete. 225/45 R 18 gumiabroncsokkal

● ● ● ●

Négyévszakos gumiabroncsok 205/60 R 16 vagy 
215/55 R 17

● ● ● ●

Üléshuzatok

01 „Double Grid” mintás szövethuzat ÚJ  ● ● — —
02 „Trialog” mintás szövethuzat ÚJ — — ● —
03  Art Velours” mikrovlies üléshuzat  

az ülések középrészein bőrhatású szövet  
az ülések oldalsó részén bőr optikával ÚJ

— — ● ●

04  „Pure Diamond” mintás műbőr üléshuzat ÚJ ● ● — —

03

04

02

01
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04

01 01 Elektromosan állítható, fűthető és behajtható 
külső tükrök. Az autó rádiós távirányítóval történő 
bezárása automatikusan behajtja a tükröket is.

02 Multifunkciós bőr kormánykerék. Különösen jól 
illeszkedik a vezető kezébe, és könnyű kezelhető-
ségével lenyűgöz. A kormányon található gombok 
segítségével vezérelheti pl. a rádiót, a navigációs 
rendszert, a mobiltelefonját vagy a tempomatot.  
A DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval 
rendelkező járműveknél a kormányon található 
váltókarok gyors sebességváltást tesznek lehetővé.

03 Gyorselérési funkciógombok. A központi helyen,  
a vészvillogó gombja körül található gombok segít-
ségével egyszerűen elérhetőek a fontos funkciók, 
például a vezetői asszisztensrendszerek, a klíma-
berendezés funkciói és a beparkolást segítő funkciók. 
Az egység a „Composition” vagy magasabb fel sze relt-
ségű rádiórendszer részeként van beépítve.

Fény- és láthatóságszabályozó egység. Különböző 
funkciókat kombinál a fényszórók és a szélvédő fűtés 
vezérléséhez egy központi kezelőegységben a műszer-
csoport vagy a digitális műszerfal bal oldalán2).

Tetőmodul. A LED-es belső világítás érintéssel 
vezérelhető. Az információs és segélyhívás, az első 
utasoldali légzsák gombja és a törvényileg előírt 
segélyhívó gomb is könnyen hozzáférhető helyen 
található az egységbe integrálva.

04 ergoComfort ülés (AGR). Az AGR-védjeggyel3) 
kitüntetett kényelmi ülés sokoldalú beállítási lehető-
ségein keresztül védi a hátat. Az ergoComfort ülésnél 
állítható az üléstávolság, az ülés magassága, az ülés-
hossz, a dőlésszög, a háttámla és a fejtámla, valamint 
négy irányba elektromosan állítható gerinctámaszt  
is kínál.

Felszereltségek  Kombi Caddy  Life Style

Dizájn

Szürke lökhárítók ● ● — —
Jármű színére fényezett lökhárítók ● ● ● ●

Feketére fényezett külsőtükörházak ÚJ — ● ● ●

Kilincsek a jármű színére fényezve — ● ● ●

Hűtőrács krómcsík nélkül ÚJ ● ● — —
Hűtőrács dupla krómcsíkkal ÚJ — — ● ●

Króm díszlécek a jármű oldalán és hátulján ÚJ — — — ●

Panorámatető1) ÚJ — ● ● ●

Fekete tetősín ● ● ● —
Ezüst tetősín ● ● ● ●

H7  első fényszórók ● ● ● —
Ködfényszóró kanyarkövető funkcióval ● ● — —
LED-es első fényszórók ÚJ ● ● ● ●

Kanyarkövető és ködlámpa funkció a LED-es első  
fényszórókhoz

● ● ● ●

LED-es hátsó lámpák ÚJ ● ● ● ●

Elektromosan állítható külső tükrök ● — — —
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ● ● — —
Elektromosan állítható, fűthető és becsukható  
külső tükrök ÚJ

● ● ● ●

Vezetőfülke

Műszerfal több tárolórekesszel és megvilágított  
kesztyűtartóval ÚJ

● ● ● ●

Matt infotainment panel ÚJ ● ● ● —
Magasfényű infotainment panel ÚJ — — — ●

Multifunkciós kormánykerék ● ● ● —
Multifunkciós bőr kormánykerék ● ● ● ●

Fény- és láthatóságszabályozó egység ÚJ ● ● ● ●

Gyorselérési funkciógombok ÚJ ● ● ● ●

Tetőmodul ÚJ ● ● ● ●

Állítható magasságú vezetőülés ● ● ● ●

Állítható magasságú vezető- és első utasülés ● ● ● ●

Lehajtható támlájú első utasülés ● ● ● ●

Manuálisan állítható gerinctámasz a vezető- és  
az első utasülésnél

● ● ● ●

03

01

02

1) Nem rendelhető a mennyezeti légbefúvással és a tetőgalériával együtt.    2) A szériafelszereltség része az új Caddy Style-ban. Extra felszereltség felár ellenében az új Caddy Kombi, az új Caddy és az új Caddy Life kivitelekben.    3) Az ergoComfort ülést a „Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.” 
(Német Gerinctornaszövetség) és a „Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V.” (Fórum az egészséges hátért) 2015. 11. 26-án AGR minősítéssel tüntette ki.    4) Panorámatetővel együtt nem rendelhető.    5) Az Innovision Cockpit a digitális műszerfal és egy 10 colos infotainment rendszer kombinációja.     
6) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus eseté-
ben a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.    7) Az első We 
Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.    8) Csak egy CarPlay-kompatibilis eszközzel együtt érhető el a „Discover Media” vagy magasabb felszereltségű navigációs rendszer esetén.    9) Aktív meghosszabbítással a negyedik évtől felár ellenében.    10) A We Upgrade termékek 
használatához Volkswagen ID felhasználói fiókra, érvényes We Connect szerződésre és főfelhasználói megerősítésre van szüksége, ez összekapcsolja felhasználói fiókját az adott járművel. További követelmény, hogy a jármű rendelkezzen a We Upgrade szolgáltatáshoz szükséges technikai funkciókkal és 
hardverrel. Az aktuális járműhöz elérhető We Upgrade funkciókat a főfelhasználó a weben vagy az infotainment rendszer In-Car Shopjában tekintheti át.    A képeken feláras extra felszereltség látható.



• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető

04

05

06

06

Felszereltségek Kombi Caddy  Life Style

Vezetőfülke (Folytatás)

ergoComfort ülések (AGR) a vezető és  
az első utas számára ÚJ

— ● ● ●

Fiókok az első ülések alatt ● ● ● ●

Tetőgaléria tárolórekesszel4) ● ● ● ●

Középkonzol két pohártartóval ● ● — —
Középkonzol állítható magasságú kartámasszal,  
tárolórekesszel és két pohártartóval

— ● ● ●

„Plus” multifunkciós kijelző ● ● ● —
Digitális műszerfal ÚJ ● ● ● ●

Innovision Cockpit5) ÚJ ● ● ● ●

Elektromos ablakemelő ● ● ● ●

Szőnyegpadló ● ● ● ●

Autószőnyegek ● ● ● ●

LED -es beltéri világítás ● ● ● ●

12 V-os aljzat a műszerfalon ● ● ● ●

12 V-os aljzat elöl a középkonzolon ● ● ● ●

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

„Composition Audio” rádiórendszer ÚJ ● ● — —
„Composition” rádiórendszer ÚJ ● ● ● ●

„Ready 2 Discover” rádiórendszer ÚJ ● ● ● ●

„Discover Media” navigációs rendszer ÚJ ● ● ● ●

„Discover Pro” navigációs rendszer ÚJ ● ● ● ●

DAB+ digitális rádió ● ● ● ●

Hangvezérlés ● ● ● ●

Bluetooth-kihangosító ● ● ● ●

App-Connect ● ● ● ●

„Comfort” mobiltelefon-csatlakozó vezeték nélküli 
töltés funkcióval ÚJ

● ● ● ●

USB-C-csatlakozó töltő- és adatátviteli funkcióval  
a műszerfalon ÚJ

● ● — —

Két USB-C-csatlakozó töltő- és adatátviteli funkcióval 
a műszerfalon ÚJ

● ● ● ●

Két USB-C-csatlakozó töltési funkcióval  
az utastérben a középkonzolon ÚJ

— ● ● ●

05 „Composition Audio” rádió. A 16,5 cm-es  
(6,5 colos) színes érintőképernyővel és akár hat hang-
szóróval felszerelt rendszer integrált USB-C-csatla-
kozót és Bluetooth telefoncsatlakozást kínál.

06 „Composition” rádiórendszer. A „Composition 
Audio” rádiórendszer funkciói mellett a rendszer  
20,9 cm-es (8,25 colos) színes érintőképernyőt, hat 
hangszórót, a középkonzolon két USB-C-csatlakozót 
és Bluetooth-csatlakozást kínál. A rendszer támogatja 
a WeConnect6) és a We Connect Plus6), 7) szolgál ta tá sait.

07 „Ready 2 Discover” rádiórendszer.  
A „Composition” rádiórendszer funkcióin túl a rendszer 
25,4 cm-es (10 colos) színes érintőképernyőt és okos-
telefon-integrációt kínál. Ezenfelül a rendszerben 
lehetőség van a navigációs funkciók utólagos meg vá-
sár lására és aktiválására az In-Car Shopban.

„Discover Media” navigációs rendszer. 25,4 cm-es 
(10 colos) színes érintőképernyővel és hat hangszó-
róval kínál 2D/3D-navigációt, különféle térkép op-
ciókat, ingyenes térképfrissítéseket az interneten 
keresztül, valamint We Connect-6) és We Connect 
Plus-szolgáltatásokat6, 7). 

08 „Discover Pro” navigációs rendszer. A „Discover 
Media” navigációs rendszer funkcióin felül ez a rend-
szer hangvezérlést, vezeték nélküli8) App -Connectet, 
Streaming és internet csomagot és WeConnect Plus-
szolgáltatásokat kínál6), 9) három évre. A We Connect 
szolgáltatásai10) igény szerint bővíthetők. A csúcs-
kate góriás rendszer a navigációs térképet a digitális 
műszerfalon is meg tudja jeleníteni2), és széria fel-
szereltségként tartalmazza a közlekedési táblák 
felismerését.

05

06

07

08
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02 04

01 03

01 Kabátakasztó. Az utastérben két praktikus 
kabátakasztó található mindenféle ruhadarabhoz.

02 Kihajtható asztalok.2) Az első ülések hátuljára 
kihajtható asztalok vannak szerelve. A második 
üléssorban utazóknak praktikus helyet kínálnak 
beépített pohártartóval.

Szervózár. A tolóajtókhoz és a csomag térajtóhoz 
rendelhető elektromos behúzás segítő. Záráskor 
finoman és csendesen a zárba húzzák az ajtót  
az utolsó millimétereken, amíg fixen a helyükre  
nem kattannak.

Felszereltségek Kombi Caddy  Life Style

Utastér

Tolóajtó (701 mm) a jobb oldalon ● ● ● ●

Tolóajtó (701 mm) a bal oldalon ● ● ● ●

Maxi tolóajtó (844 mm)1) a bal és a jobb oldalon ÚJ ● ● ● ●

Szervózár a tolóajtókhoz ÚJ ● ● ● ●

Kihajtható asztalok2) pohártartóval  
az első ülések háttámláján

— ● ● ●

Háromszemélyes második üléssor (2-1) állítható  
háttámlával, külön lehajtható, előrehajtható  
és kivehető ülésekkel

● ● ● ●

Két egyes ülés (1-1) a harmadik üléssorban,  
külön lehajtható és kivehető ÚJ

● ● ● ●

Két egyes ülés (1-1) a Maxi harmadik üléssorában,  
külön lehajtható és kivehető ÚJ

● ● ● ●

230 V-os aljzat — ● ● ●

Szőnyegpadló ● ● ● ●

Gumipadló ● ● ● ●

Egy kabátakasztó ● — — —
Két kabátakasztó ● ● ● ●

LED-es beltéri világítás ● ● ● ●

Csomagtér

Csomagtérajtó ablakkal ● ● ● ●

Szervózár a csomagtérajtóhoz ÚJ ● ● ● ●

Hátsó szárnyas ajtók ablakkal ● ● ● ●

Hátsó ablaktörlő ● ● ● ●

12 V -os aljzat ● ● ● ●

LED-es világítás ÚJ ● ● ● ●

LED-es spotlámpák a csomagtérajtóban ÚJ ● ● ● ●

Négy3) kihajtható és elsüllyeszthető  
rakományrögzítő szem 

● ● ● ●

Táskaakasztó ● ● ● ●

Csomagtérborítás, feltekerhető4) ● ● ● ●

Csomagtérborítás, felhajtható5) ● ● ● ●

Elválasztóháló, kivehető ● ● ● ●

Koszolódásgátló csomag ● ● ● ●

03 Hátsó szárnyas ajtó ablakokkal. A tetőig érő 
szárnyas ajtók 2:1 arányban osztottak, és maximum 
180 fokos szögben nyithatóak. Nyitott helyzetben 
külön rögzíthetőek, hogy szükség esetén hosszabb 
dolgokat is szállíthasson.

04 Csomagtérborítás, feltekerhető.4) A csomag-
térben található redőny véd a kíváncsi tekintetek 
ellen, és szükség esetén eltávolítható.

1) Szériafelszereltség az összes Maxi változatban.    2) A kihajtható asztalok csak álló járműben használhatók.    3) Az összes Maxi változatban hat rakományrögzítő szem található.    4) Csak a rövid tengelytávnál rendelhető.    5) A szériafelszereltség része az összes hétüléses Maxi változatban.    6) Feláras 
extra felszereltségként kapható Volkswagen-kiegészítő. Későbbi időponttól kezdve kapható.    7) A rendszerek határain belül.    8) Csak a DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.    9) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.    10) A vezetőnek bármikor 
készen kell állnia, hogy felülbírálja a segítő rendszert, és nem mentesül a felelősségtől, hogy körültekintően vezesse a járművet.    11) Későbbi időponttól kezdve kapható.    A képeken feláras extra felszereltség látható.



• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető

Felszereltségek Kombi Caddy  Life Style

Csomagtér (Folytatás)

Vonóhorog-előkészítés ● ● ● ●

Vonóhorog, fix,  
max. 1500 kg vontatható tömeg

● ● ● ●

Vonóhorog, levehető fejű,  
max. 1500 kg vontatható tömeg

● ● ● ●

Csomagtérperem-védő ● ● ● ●

„Premium” vonóhorogra szerelhető kerékpártartó6) ● ● ● ●

Bővítőkészlet6) harmadik kerékpárhoz ● ● ● ●

Rámpa6) a kerékpártartóhoz ● ● ● ●

Vezetői asszisztensrendszerek7)

ACC 2.0 távolságtartó automatika8) ÚJ ● ● ● ●

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer gyalogos-/ 
kerékpárosvédelemmel, kikerüléstámogatással  
és városi vészfékfunkcióval ÚJ

● ● ● ●

Közlekedésitábla-felismerés9) ● ● ● ●

Sebességszabályozó berendezés  
sebességkorlátozó funkcióval (Tempomat)

● ● ● ●

„Side Assist” sávváltást segítő rendszer holttér-
érzékeléssel és kitolatást segítő rendszerrel ÚJ

● ● ● ●

„Lane Assist“ sávtartó rendszer kormányzási  
impulzusokkal10)

● ● ● ●

„Travel Assist” vezetéstámogató rendszer  
„Emergency Assist” vészhelyzetasszisztenssel8) ÚJ

● ● ● ●

ParkPilot parkolóradar elöl és hátul ● ● ● ●

„Rear View” tolatókamera ● ● ● ●

„Park Assist” parkolássegítő rendszer kitolatást  
segítő rendszerrel ÚJ

● ● ● ●

„Trailer Assist” vontatmányasszisztens11) ÚJ ● ● ● ●

Nappali menetfény ● ● ● —
Nappali menetfény segédfényszórókkal,  
„Coming home” és „Leaving home” funkcióval

● ● ● ●

„Látni és látszani” csomag ● ● ● ●

„Light Assist” fényszórószabályozás ● ● ● ●

Fáradtságérzékelés ● ● ● ●

Gumiabroncsnyomás-érzékelés ● ● ● ●

Közvetlenül mérő abroncsnyomás-ellenőrző  
rendszer ÚJ

● ● ● ●

Elektromos kézifék „Auto Hold” funkcióval ● ● ● ●

05

06

07

05 Csomagtérperem-védő. A strapabíró műanyagból 
készült küszöb megvédi a fényezett lökhárítót a karco-
lásoktól a be- és kirakodás közben. Fekete és rozsda-
mentes acél színben rendelhető.

06 „Premium” vonóhorogra szerelhető kerékpár tartó.6) 
Fentről helyezhető rá a vonóhorogra, és lehe tővé 
teszi két, összesen legfeljebb 60 kg súlyú kerék pár 
lopásbiztos szállítását. A csomagtérajtó kinyi tá sá hoz 
egyszerűen lehajtható egy pedál segít ségével.

Bővítőkészlet egy harmadik kerékpárhoz.6) A bőví tő-
készlet lehetővé teszi, hogy egy harmadik kerékpárt  
is magával vigyen. 

06 Kerékpárrámpa.6) Az elektromos vagy nehéz kerék-
párokat a stabil rámpán könnyen fel lehet tolni  
a kerékpártartóra. 

07 Vonóhorog, levehető. A zárható vonóhorog hasz-
ná laton kívül egyszerűen levehető. Ez meg könnyíti a 
manőverezést pl. a kisebb parkolóhelyeken. A merev 
vonóhoroghoz hasonlóan legfeljebb 1500 kg (fékezett) 
tömeg vontatható vele, és vontatmánystabilizálással 
van ellátva.
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Felszereltségek Kombi Caddy  Life Style

Biztonsági és biztosító rendszerek

Elektromos gyermekbiztonsági zár ÚJ ● ● ● ●

eCall segélyhívó rendszer ÚJ ● ● ● ●

Multi-collision fék ● ● ● ●

Elektronikus stabilizáló program ● ● ● ●

Blokkolásgátló rendszer (ABS) ● ● ● ●

Kipörgésgátló rendszer (ASR) ● ● ● ●

Elektronikus differenciálzár (EDS) ● ● ● ●

Első, oldalsó, függöny- és középső (Center) légzsákok  
a vezetőnél és az első utasnál

● ● ● ●

Függönylégzsákok az utastér külső üléseinél1) ● ● ● ●

Hárompontos automatikus biztonsági övek öv-
feszítőkkel a vezető és az első utas számára,  
valamint kétoldali övfeszítővel a vezető számára 

● ● ● ●

Figyelmeztetés a biztonsági öv becsatolására elöl és hátul ● ● ● ●

ISOFIX- és Top Tether-rögzítőpontok ● ● ● ●

Elektronikus indításgátló ● ● ● ●

Lopásgátló riasztóberendezés belsőtér-felügyelettel, 
tartalék dudával és elvontatás elleni védelemmel

● ● ● ●

Safe-funkció ● ● ● ●

Központi zár két távirányítóval ● ● ● ●

„Keyless Go” kulcs nélküli indítórendszer ÚJ ● ● ● ●

„Keyless Access” kulcs nélküli zár- és  
indítórendszer2) ÚJ

● ● — —

„Keyless Advanced” kulcs nélküli zár- és  
indítórendszer2) ÚJ

● ● ● ●

Belső visszapillantó tükör, manuálisan elsötétíthető ● ● ● —
Belső visszapillantó tükör, automatikusan elsötétülő ● ● ● ●

Légkondicionálás és napvédelem

Manuális klímaberendezés elektronikus vezérléssel, 
por- és pollenszűrővel

● ● ● —

„Climatronic” kétzónás klímaberendezés  
AirCare funkcióval

● ● ● ●

Ülésfűtés a vezető- és első utasülésnél ● ● ● ●

Komfortszellőzés az utastérben3) ÚJ ● ● ● ●

03

02

1) A Maxi változatokban a harmadik üléssorban is találhatók függönylégzsákok.    2) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.    3) Panorámatetővel együtt nem rendelhető.    4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen ID felhasználói fiókra, és be 
kell jelentkeznie a We Connectbe a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön We Connect- vagy We Connect Plus-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A We Connect Plus esetében a jármű átadása után 90 nap áll rendelkezésére, hogy regisztrálja a járművet a portal.volkswagen-we.
com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.    5) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.    6) Csak a „Streaming és internet” 
csomaggal együtt rendelhető.    7) Csak a „Climatronic” klímaberendezéssel és a rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt rendelhető.    A képeken feláras extra felszereltség látható.

01 Első, oldalsó, függöny- és középső légzsákok.  
Az új Caddy-ben első légzsák védi a vezetőt és az első 
utast is. A középső légzsákok megakadályozzák  
a vezető és az első utas összeütközését. A függöny-
légzsákok pedig védelmet nyújtanak a külső üléseken 
utazóknak oldalütközés esetén.

02 „Climatronic“ kétzónás klímaberendezés AirCare 
funkcióval. Az allergénszűrővel ellátott, teljesen auto-
matikus klímaberendezés több érzékelővel rendel-
kezik, és egyenletesen tartja a beállított hőmérsék-
letet a vezető és az első utas számára.

03 Komfortszellőzés az utastérben. A tetőbe épített 
ventilátor meleg vagy hűvös, friss levegőt szív be  
a műszerfal fölött, és öt szellőzőnyíláson keresztül 
továbbítja az utastérbe, egészen a harmadik üléssorig.

„Keyless Advanced” kulcs nélküli zár- és indító rend-
szer.2) Nem kell folyton a kulcsot keresgélnie. Az auto-
matikus zár- és indítórendszernek köszönhetően a táv-
irányítókulcs a zsebében maradhat az ajtók kinyitá sá hoz 
és a jármű elindításához.

01



• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség    – Nem elérhető

Felszereltségek Kombi Caddy  Life Style

Légkondicionálás és napvédelem (Folytatás)

Rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtés ● ● ● ●

Napellenzők kártyatartóval és pipere tükörrel ● ● ● ●

Fűthető első szélvédő ÚJ ● ● ● ●

Fűthető hátsó szélvédő ● ● ● ●

Hővédő üvegezés ● ● ● ●

Sötétített üvegezés az utastérben ● ● ● ●

We Connect4) és We Connect Plus4), 5)

Segélyhívás ÚJ ● ● ● ●

Automatikus balesetjelentés ÚJ ● ● ● ●

Jármű állapota ● ● ● ●

Ajtók és világítás ● ● ● ●

Parkolási pozíció ● ● ● ●

Vezetési adatok ● ● ● ●

Szervizidőpont-tervezés ● ● ● ●

Állapotjelentés a járműről ● ● ● ●

Wifi hotspot6) ÚJ ● ● ● ●

Média streamelés6) ÚJ ● ● ● ●

Webrádió6) ÚJ ● ● ● ●

Online  hangvezérlés ÚJ ● ● ● ●

Online  forgalmi információk ÚJ ● ● ● ●

Online  térképfrissítés ÚJ ● ● ● ●

Online POI-keresés ● ● ● ●

Online útvonaltervezés ● ● ● ●

Online úticél-importálás ● ● ● ●

Benzinkutak és töltőállomások ● ● ● ●

Parkolók ● ● ● ●

Onlin állóhelyzeti szellőztetés7) ÚJ ● ● ● ●

Online állóhelyzeti fűtés7) ● ● ● ●

Területalapú értesítések ● ● ● ●

Online lopásgátló riasztóberendezés ● ● ● ●

Duda és villogó ● ● ● ●

Sebesség értesítések ● ● ● ●

03 03

A B

04 03 Hővédő üvegezés (A). Érezhetően csökkenti  
a belső térbe jutó hőt. Sötétített üvegezés (B).  
Az utastér sötétített ablakai nagy fokú diszkréciót 
biztosítanak.

04 We Connect Plus Online forgalmi információk.4), 5) 
Az online forgalmi információk funkció az internetről 
szerzett aktuális forgalmi adatok alapján időben figyel-
meztet a forgalmi zavarokra, veszélyes helyze tekre 
vagy a rossz látási viszonyokra, és auto mati kusan 
alternatív útvonalakat keres.

We Connect Plus wifihotspot.4), 5) Az integrált wifi-
hotspot a Streaming és internet csomag részét képezi, 
amely akár nyolc eszköznek is stabil internet kapcso-
latot biztosít. Az adatcsomagok közvetlenül meg vá sá rol-
hatók az infotainment rendszeren keresztül.
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065.1191.03.16, Magyarországon nyomtatva
Kiadás: 2021. február
Változtatások és hibák joga fenntartva

vwh.hu

Az Ön Volkswagen márkakereskedője

Az új Caddy

A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felszerelt-
ségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre vonatkozik, 
és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az országspecifikus 
eltérésekről az Ön Volkswagen márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást. Változtatások 
joga fenntartva. A DSG® és a 4MOTION® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen Csoport német-
országi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei. Az a tény, hogy ebben a 
katalógusban nem szerepel ® jelzés egy megnevezés mellett, nem jelenti azt, hogy a megne-
vezés nem bejegyzett márkavédjegy, és/vagy hogy a megnevezés a Volkswagen AG előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. A Volkswagen gondoskodik a használt autók visz-
szavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen hasznosítható, és a jogi követelmé-
nyek teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További információkat Volkswagen márka-
kereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német Szövetségi Köztársaságban ingyenesen 
hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.

A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül 
lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati lefedett-
ség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG  
viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a wifihotspotok használatához díjköteles 
adatcsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül, ame-
lyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban felhasznál-
hatóak. Az árakról és a támogatott országokról a vw.cubictelecom.com webhelyen talál további 
információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió és médiastreamelés használatára egy 
wifihotspotként működtethető mobilkészüléken (pl. okostelefonon) keresztül. Ebben az esetben 
a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobiltelefon-szolgál-
tatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat 
lefedettségén belül érhetők el. Az interneten keresztül fogadott adatcsomagok kapcsán az 
Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díjszabásától függően és különösen külföldi használat 
során további költségek (pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. Az ingyenes We Connect-alkalma-
zás használatához szükség van egy okostelefonra megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és 
egy adatforgalommal rendelkező SIM-kártyával, valamint egy már meglévő vagy külön az Ön 
és az Ön mobilszolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződésre. A We Connect 
és We Connect Plus csomagokban leírt egyes szolgáltatásainak elérhetősége országonként 
eltérhet. A szolgáltatások a mindenkori megállapodás szerinti szerződéses időszak idejére áll-
nak rendelkezésre, és a szerződés időtartama alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszűn-
hetnek. További informácókat a vwn.hu webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek márka-
kereskedőktől kaphat. A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon  
a mobilszolgáltatójához.

Kedvezően mobil és széleskörűen biz-
tosított a Volkswagen finanszírozási 
szolgáltatásaival. 
További információkat itt talál: 
vwh.hu/tanacsadas-es-vasarlas/finanszirozasi-szolgaltatasok


