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Az új Caddy Cargo 
És minden könnyebben megy
Akinek nagy tervei vannak, az új Caddy Cargo-t választja. Kategóriájának 

legnépszerűbb városi áruszállítója immár az ötödik generációba lépett  

– még erősebb, digitálisabb és rugalmasabb, mint eddig.

A képeken feláras extra felszereltség látható.
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1) A megengedett terhelhetőség a felszereltségtől függően változik.     2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.     3) A rendszer határain belül.     4) A We Connect Fleet szolgáltatásainak használatához szükség van egy Volkswagen üzleti felhasználói fiókra, és be kell jelentkeznie a conectfleet.
io oldalon a felhasználónevével és jelszavával. Ezenkívül online külön Connect Fleet-szerződést kell kötni a Volkswagen AG-vel. A https://connectfleet.io/home oldalon talál információkat a jármű átadását követő egyes aktiválási határidőkről, hogy a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes 
időszak teljes időtartama alatt igénybe vehesse. Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el. Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető. A „Composition Audio” rádiórendszerrel együtt későbbi időponttól kezdve rendelhető. Ez a szolgáltatás je-
lenleg Magyarországon nem elérhető.     5) A járművezetőnek mindig készen kell állnia az asszisztensrendszer felülbírálására és nem mentesül azon felelőssége alól, hogy a járművet körültekintően vezesse.     6) Csak a DSG kettős tengelykapcsolású sebességváltóval együtt rendelhető.     A képeken feláras 
extra felszereltség látható. Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.



 

Még jobb digitális felszereltség 
és hálózati kapcsolatok
Új, nagy felbontású Innovision Cockpit2), 
új infotainment rendszerek2) akár  
25,4 cm (10 col) átmérőjű érintő kép-
ernyővel, Volkswagen We Connect 
Fleet digitális flottakezelés2), 4) és okos-
telefonok vezeték nélküli töltése2).

Optimalizált vezetőfülke 
Univerzális tárolók, új AGR ergoComfort 
ülések2), kartámaszok a vezető- és 
első utasülésnél2), lehajtható első utas-
ülés asztallá alakítható háttámlával2). 

Bizonyított minőség
Tartós anyagok, kiváló minőségű 
kivitelezés és a megbízható motorok 
legújabb generációja jelentősen 
csökkentett kibocsátási értékekkel.

Robusztus belső tér
Új vezetőfülke: a műszerfal, az ajtó, az 
oldalfal és az ülés kerete sötét, szennye-
ződésre nem érzékeny színt kapott.

Részben automatizált vezetés 
A legújabb generációs vezetői asszisz-
tensrendszerekkel, többek között „Lane 
Assist” sávtartó rendszerrel2), 3), 5),
„Side Assist” sávváltást segítő rend-
szer rel2), 3), „Trailer Assist” Vontat mány-
irányító-rendszer2), 3) és ACC 2.0 távol-
ságtartó automatikával2), 3), 6). 

Ismerje meg a Caddy Cargo-t működés 
közben: vwh.hu/caddy-cargo

Haladás.  
A legújabb verzióban.

Új rugalmasság
Új, szélesebb Maxi-tolóajtó, különféle 
válaszfalak, akár 723 kg1) hasznos teher-
bírás és különféle padlóburkolatok.

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

Raktér új erősségekkel 
Lemezelt hátsó szárnyas ajtó2), 
optimalizált LED-es raktérvilágítás2), 
különféle padlóburkolatok.

Innovatív szállítási megoldások 
Új külön zárható raktér2), új „Keyless 
Access/Advanced” kulcs nélküli zár- és 
indítórendszer2), „Trailer Assist” 
Vontatmányirányító-rendszer2), 3), akár 
100 kg-ig terhelhető tetősínek.

Két tengelytáv
Az új Caddy Cargo hosszú tengelytávú 
Caddy Cargo Maxi változatban is kap-
ható új, szélesebb Maxi-tolóajtóval.
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A képeken feláras extra felszereltség látható.

Fejlődés 
minden téren
Kezdődhetnek a pörgős munkanapok. Az új Caddy Cargo mindig  

100 százalékot nyújt. Különösen intelligens funkciókkal. Lenyűgözően 

erős formában. Rendkívül sokoldalú képességekkel. Bármilyen  

feladatok merüljenek is fel a munkájában: a teljesen újratervezett  

új Caddy Cargo-ra és az új Caddy Cargo Maxi-ra mindig számíthat.
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01

1) Válaszfallal.     2) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



02 | 03

01 Maxi-tolóajtó. Új Lehetővé téve az 
EUR-raklapok berakodását hosszában. 
A tengelytávval együtt az új Caddy Cargo 
Maxi tolóajtaja is 141 mm-rel megnőtt, 
így a Maxi-tolóajtó már 836 mm széles1).

02 Külön zárható raktér.2) Új Csak ott 
nyitja ki az autót, ahol a munka folyik.  
A külön nyitható raktérrel a vezetőfülke 
ajtajai biztonságosan zárva maradnak, 
miközben a raktér nyitva van. 

03 „Keyless Access/Advanced” kulcs 
nélküli zár- és indítórendszer.2) Új  
Nem kell folyton a kulcsot keresgélnie. 
Az automatikus zár- és indítórend szer-
nek köszönhetően a jármű kulcsa a 
zsebében maradhat az ajtók kinyi tá sá-
hoz és bezárásához, valamint a jármű 
elindításához.

Szervózár.2) Új Az ajtó becsukásakor 
segít. Az elek tro mos szervózár segít-
ségével kisebb erő kifej téssel lehet 
bezárni a toló ajtókat és a csomag tér-
ajtót, mivel behúzzák magukat a zárba.

Lemezelt hátsó szárnyas ajtók. Új  
Biztosítják azt a rugalmasságot és tar-
tósságot, amit a szakemberek leg inkább 
elvárnak egy áruszállítótól. Az új Caddy 
Cargo az első Caddy, amely Magyar-
országon szériafelszereltségként hátsó 
szárnyas ajtókat kínál. 

Caddy, tárulj! 
A munka új kihívásokkal teli világára. Az új Caddy Cargo 

intelligens megoldásokat kínál, például szélesebb toló-

ajtókat az új Caddy Cargo Maxi-ban.
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01

02

01 Nyitott tárolórekesz. Kéznél van  
a legkülönfélébb feladatoknál. Az első 
szélvédő előtt található nyitott tároló-
rekesz praktikus olyan dokumentumok 
és eszközök számára, amelyeket 
könnyen elérhető helyen kell tartani.

02 Fiók.1) Új tárolóhelyet biztosít.  
A praktikus fiókban például a látható-
sági mellénynek, zseblámpának és 
vontatókötélnek lehet állandó helye, 
így szükség esetén mindig kéznél 
vannak.

03 ergoComfort ülések (AGR) a vezető 
és az utas számára.1) Új Sokoldalú 
beállítási lehetőségein keresztül védi  
a hátat. Az ergoComfort ülések négy 
irányba elektromosan állítható gerinc-
támaszt kínálnak, és elnyerték az Aktion 
Gesunder Rücken e.V. „Ellenőrzött és 
ajánlott” minősítését2).

Online forgalmi információk (We 
Connect Plus).3), 4), 5) Reagál, mielőtt időt 
veszítene. Az online forgalmi infor má-
ciók funkció az internetről szerzett 
aktuális forgalmi adatok alapján időben 
figyelmeztet a forgalmi zavarokra, 
veszélyes helyzetekre vagy a rossz 
látási viszonyokra, és automatikusan 
alternatív útvonalakat keres.

1) Feláras extra felszereltség.     2) Forrás: Aktion Gesunder Rücken e. V.: https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze     3) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     4) A We Connect szolgáltatásainak használatához szüksége 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 regiszt-
rálja a járművet a portal.volkswagen-we.com webhelyen, és a szolgáltatásokat a megállapodás szerinti ingyenes időszak teljes időtartama alatt igénybe vegye.     5) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.     A képeken feláras extra felszereltség látható. 
Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.

Távozz, stressz!
Jól szervezetten és nyugodtan a pörgős munkanapokon.  

Az új Caddy Cargo jól átgondolt vezetőfülkéje praktikus részletekkel 

szolgál, például egy széles tárolórekesszel.



03

04

04 Gyorselérési funkciógombok.3) Új 
Ismeri a legfontosabb rövidítéseket.  
A gombok segítségével egyszerűen el-
érhetőek a gyakran használt funkciók, 
például a vezetői asszisztensrendszerek, 
a klímaberendezés funkciói és a bepar-
kolást segítő funkciók. Az elérhető funk-
ciók köre a felszereltségtől függően 
változik.
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01 | 02 | 03

1) Feláras extra felszereltség.     2) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.     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. Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.    4) A magyar nyelv jelenleg még nem elérhető.     A képeken feláras extra felszereltség látható. Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.



04

01 Innovision Cockpit.1) Új  
Az Innovision Cockpit innovatívan 
kombinálja a digitális műszer falat és  
a navigációs rendszert.

02 Multifunkciós kormánykerék.1) Új 
Mindent irányítás alatt tart. A multi-
funk ciós kormánykerék különösen jól 
illeszkedik a vezető kezébe, és könnyű 
kezelhetőségével lenyűgöz. A vezető 
munkáját támogatja, hogy a jármű 
számos funkciója, például a tempomat 
vagy az infotainment rendszer közvet-
lenül a kormánykerékről vezérelhető.

03 Hangvezérlés (magyar nyelven nem 
elérhető).1), 2), 4) Új A „Hallo Volkswagen” 
hangutasítással akti vál ható. A rádió,  
a kompatibilis okos tele fonok, a klíma-
berendezés és a navi gá ciós rendszer  
is vezérelhető hanggal.

04 „Comfort” mobiltelefon-
előkészítés.1), 2) Egyszerűen, vezeték 
nélkül csatlakozik. A rekeszbe helyezett 
okostelefonok automatikusan kapcso lód-
nak a külső antennához, és a kompa ti bi-
lis eszközök vezeték nélkül tölt hetőek is.

05 Területalapú értesítések  
(We Connect Plus).2), 3) Tájékoztatást 
nyújt, hogy minden a tervek szerint 
halad-e. A területalapú értesítések 
megmutatják, egy jármű mikor lép be 
bizonyos terü letekre, illetve mikor 
hagyja el őket a meghatározott 
napszakokban.

06 Online úticél-importálás  
(We Connect Plus).2), 3) Értékes időt 
nyer. A navigációs rendszer használata 
helyett az egyes úti célokat a We Connect 
segít ségével is el lehet küldeni a járműre.

07 Wifi hotspot.1) Új Szélessávú kap cso -
lattal látja el a mobil irodát. Az integ rált 
wifihotspot akár nyolc eszköz nek is sta bil 
internetkapcsolatot biztosít. Az adat cso-
magok közvetlenül megvá sá rol hatók az 
infotainment rendszeren keresztül.

Digitalizáltabb, 
mint valaha 
Hosszú távon lépést tartani a fejlődéssel. Igény szerint 

az új Caddy Cargo teljesen digitális lehet – olyan  

nagyszerű technológiákkal, mint az Innovision Cockpit.

07

05

06
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We Connect1)  

Segélyhívás
Parkolási pozíció
Automatikus balesetjelentés Új

Gépkocsi állapotjelentés
Ajtók és világítás
Jelentés a jármű állapotáról
Vezetési adatok
Szervizidőpont-tervezés

We Connect Plus1), 2) 

Online közlekedési információk
Online POI-keresés
Online térképfrissítés Új

Online útvonal tervezés
Benzinkutak és töltőállomások
Parkolóhelyek
Online hangvezérlés Új

Területértesítés
Online riasztóberendezés
Online állóhelyzeti fűtés3)

Online állóhelyzeti szellőztetés4) Új

Online úticéli-importálás
Médiastreamelés5) Új

Webrádió5) Új

Wifi hotspot5) Új

Sebességértesítések
Kürt és irányjelző-működtetés

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

További online szolgáltatások. A We Connect1) 
ingyenes kínálata hasznos szolgáltatások és jármű-
funkciók széles skáláját tartalmazza. A We Connect 
Plus1), 2) számos további funkciót nyújt.

1) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető. 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.     2) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő lejárta után felár ellenében érhető el.      
3) Csak az opcionális, rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtéssel együtt kapható.     4) Csak a „Climatronic” kétzónás klímaberendezéssel és a kiegészítő vízfűtéssel együtt rendelhető.     5) Csak a Streaming és Internet csomaggal 
együtt rendelhető. A We Connect és a We Connect Plus szolgáltatási köre változhat, valamint későbbi időpontban válhat elérhetővé.     A képeken feláras extra felszereltség látható. 15Az új Caddy Cargo – Hálózati kapcsolatok



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

Kitolatáskor figyeli a parkoló-
helyre merőleges utat, észleli 
a közeledő objektumokat, és 
auto matikus fékezéssel meg-
aka dályozza az ütközést.

„Trailer Assist” 
vontatmányirányító 
rendszer.1), 2) Új 

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

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

Felismeri a haladási irányban 
található gyalogosokat, kerék-
párosokat és jármű veket,  
és figyelmezteti a sofőrt,  
ha veszélyes helyzetet észlel. 
Ha a vezető nem reagál időben, 
automatikus vészfékezést hajt 
végre, és kritikus helyze tek-
ben kikerülő manővert végez.

„Travel Assist” Emergency 
Assist vészhelyzeti 
asszisztens.1), 2), 3) 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.

Az új Caddy Cargo számos vezetői asszisztensrendszerrel rendelkezik1), 

amelyek a kritikus helyzetekben be tudnak avatkozni, hogy minden út 

ugyanolyan nyugodtan érjen véget, ahogy kezdődött.
 

Vezető és asszisztens 

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) Csak kompatibilis infotainment rendszerrel együtt rendelhető.

ACC 2.0 távolságtartó 
automatika „Stop and Go” 
funkcióval.1), 2), 3) Új 

Segít megtartani a meg fe le lő 
követési távolságot az elöl 
haladó járműtől, és dugóban 
vagy a városi forgalomban 
lefékezi, majd ismét moz gás ba 
hozza az autót.



„Lane Assist” sávtartó 
rendszer1), 2), 4) 

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), 5)

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.

17Az új Caddy Cargo – Vezetői asszisztensrendszerek
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1) Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.



02

03 | 04

Nagy 
feladatokra szabva
Egyszerűen csak vágjon bele a munka sűrűjébe. A robusztus 

anyagoknak és az innovatív technológiának köszönhetően  

az új Caddy Cargo szinte bármivel megbirkózik.

01 Válaszfal. Tágas teret biztosít az 
elöl ülőknek. Optimalizált alakjának 
köszönhetően a válaszfal ívesen benyú-
lik a raktérbe, így vállmagas ság ban sok 
hely jut a vezetőnek és az utasnak is.

02 Tetősínek komoly terhelhetőséggel.  
Feje tetejére állítja a kisáruszállítókról 
kialakult képet. 100 kg maximális tető-
terhelés mellett az új Caddy Cargo-val  
a tetőn is jelentős mennyi ségű eszközt 
és anyagot szállíthat.
 

03 Rakományrögzítő szemek. 
Megtartják, amit megígérnek. A hat 
lehajtható rakományrögzítő szem 
szilár dan rögzíti a nehéz terheket  
az új Caddy Cargo padlójához.

04 Gumipadló. Csúszásmentes felü le-
tének köszönhetően növeli a bizton-
ságot. Ha nagyon koszos lesz, a masszív 
gumipadló egyszerűen lemosható.

Fapadló.1) Új Könnyedén állja a leg ke-
mé nyebb ütéseket is. A rétegelt bükk-
fából készült, különösen stabil raktér-
burkolat védi a jármű padlóját, és víz álló, 
valamint csúszásmentes felületével 
meggyőzően teljesít. 

Robusztus belső tér. A mindennapi 
használat meg sem látszik rajta. A belső 
tér üléshuzatai és burkolatai különösen 
jól bírják a szennyeződéseket.
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Új lendületet ad
Legyen szó autópályáról, városról vagy építkezésről: az új Caddy 

Cargo optimálisan illeszkedik a vezetési profiljához. Következő 

generációs motorokkal, DSG kettős tengelykapcsolású sebesség-

váltóval és 4MOTION összkerékhajtással3).

01 DSG kettős tengelykapcsolású 
sebes ségváltó.1) 2) Nem ismeri az üres-
járatot. Az új Caddy Cargo a teljesen 
automatikus, vonóerő-megszakítás 
nélkül fokozatváltáshoz hétsebességes 
DSG sebességváltóval is rendelhető.

02 4MOTION összkerékhajtás.1), 2), 3)  
Egyik kerék sem maradhat ki a hajtás-
ból. Az összkerékhajtás 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.

Továbbfejlesztett kipufogógáz-
tisztítás. Új  
Megkettőzi az erőfeszítését. Az inno va-
tív Twindosing technológia csökkenti  
a TDI-motorok NOx-kibocsátását 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 meg-
akadályozza a felesleges ammónia 
átjutását is.

Hatékony motorok. Új Több erő az 
üzemanyagból. Az új Caddy Cargo 
négy féle motorral kapható, amelyek  
a kategóriájában valaha alkalmazott 
leghatékonyabb és leggazdaságosabb 
TSI- és TDI-motorok közé tartoznak.

1) Feláras extra felszereltség.     2) Nem minden motornál érhető el.     3) Későbbi időponttól kezdve kapható.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.     A képeken feláras extra felszerelt-
ség látható.



02
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* Feláras extra felszereltség.     A képeken feláras extra felszereltség látható.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.



03

Könnyebb munkavégzés
útközben
Semmin sem lepődik meg. Az új Caddy Cargo megkönnyíti  

a legkülönfélébb feladatok elvégzését a helyszínen.

02 230 V-os aljzat.* A nagy energia-
éhséget is csillapítja. A válaszfal közepén, 
ideális helyen található a különféle 
eszkö zök, például laptopok és szer-
számok töltésére a vezetőfülkében.

03 LED-es raktérvilágítás.* A legtávo-
labbi sarokba is elér. Az energia taka ré-
kos LED technológia óvja a jármű akku-
mulátorát, és jobban megvilágítja a teljes 
rakteret.

01 Asztal a háttámlából.* Új 
Új munkát ad az első utasülésnek.  
Az előrehajtott háttámla praktikus 
tárolási lehetőségekkel ellátott író-
asztalként funkcionál, okostelefon-
tartóval és gumiszalaggal a nagy 
mappák rögzítéséhez.

02
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02

03

01 „Composition Audio” rádiórendszer. A 16,5 cm-es 
(6,5 colos) színes érintőképernyővel és akár négy 
hangszóróval felszerelt rendszer integrált USB-C-
csatlakozót, és Bluetooth telefoncsatlakozást és 
DAB+ digitális rádiót kínál.

02 „Composition” rádiórendszer. A „Composition Audio” 
rádiórendszer funkciói mellett a rendszer 20,9 cm-es 
(8,25 colos) színes érintőképernyőt, akár négy hang-
szórót, a középkonzolon két USB-C-csatlakozót és 
Bluetooth-csatlakozót kínál. A rendszer támogatja  
a We Connect1) és Connect Plus1), 2) szolgáltatásait.

03 „Ready 2 Discover” rádiórendszer. A „Composition” 
rádiórendszer funkcióin túl a rendszer 25,4 cm-es  
(10 colos) színes érintőképernyőt és okostelefon-
integrációt kínál. Ezenfelül a készülék lehetőséget 
kínál a navigációs funkciók utólagos megvásárlására 
és aktiválására a We Connect webportálon keresztül 
vagy az infotainment rendszer Shop menüpontjában.

04 „Discover Media” navigációs rendszer. A rendszer 
25,4 cm-es (10 colos) színes érintőképernyővel és 
négy hangszóróval kínál 2D/3D-navigációt, különféle 
térképopciókat, ingyenes térképfrissítéseket az inter-
neten keresztül, valamint We Connect1) és We Connect 
Plus-szolgáltatásokat1), 2).

05 „Discover Pro” navigációs rendszer. A „Discover 
Media” navigációs rendszer funkcióin felül ez a rendszer 
hangvezérlést, vezeték nélküli App -Connectet, Streaming 
és internet csomagot és We Connect Plus-szolgál ta tá-
sokat1), 2) kínál három évre. A We Connect szolgál ta tá sai3) 
igény szerint bővíthetők. A csúcskategóriás rendszer  
a navigációs térképet a digitális műszerfalon is meg 
tudja jeleníteni, és széria felszereltségként 
tartalmazza a közlekedési táblák felismerését4).

Infotainment rendszerek és hálózati kapcsolatok

6,5 colos „Composition Audio” rádiórendszer Új ●

8,25 colos „Composition” rádiórendszer Új ●

10 colos „Ready 2 Discover” rádiórendszer Új ●

10 colos „Discover Media” navigációs rendszer Új ●

10 colos „Discover Pro” navigációs rendszer Új ●

DAB+ digitális rádió ●

Hangvezérlés Új ●

Bluetooth-kihangosító ●

App-Connect ●

„Comfort” mobiltelefon-csatlakozás vezeték nélküli töltőfunkcióval Új ●

USB-C-csatlakozó töltési funkcióval a vezetőfülkében Új ●

USB-C-csatlakozók töltő- és adatátviteli funkcióval a vezetőfülkében Új ●

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.     2) Az első We Connect Plus szolgáltatási idő 
lejárta után felár ellenében érhető el.     3) A We Upgrade termékek használatához Volkswagen ID felhasználói fiókra, érvényes We Connect szerző-
désre 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.     4) A rendszer határain belül.     A képeken feláras extra 
felszereltség látható.     Az anyagok ábrázolása eltérő lehet.

Felszereltségek

Külső felszereltség

Szürke lökhárítók ●

A lökhárítók, az ajtó és a csomagtérajtó kilincsei a jármű színére fényezve ●

Feketére fényezett külsőtükörházak Új ●

Kilincsek a jármű színére fényezve ●

Hűtőrács krómcsík nélkül Új ●

Tetősínek fekete vagy ezüst színben ●

H7 első fényszórók ●

LED-es első fényszórók Új ●

LED-es hátsó lámpák Új ●

Elektromosan állítható külső tükrök ●

Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ●

Elektromosan állítható, fűthető és behajtható külső tükrök ●

04 I 05



Légkondicionálás és napvédelem

Manuális klímaberendezés elektronikus vezérléssel, por- és pollenszűrővel Új ●

„Climatronic” kétzónás klímaberendezés AirCare funkcióval ●

Ülésfűtés a vezető- és utasülésnél ●

Elektromos levegős kiegészítő fűtés Új ●

Rádiós távirányítású kiegészítő vízfűtés ●

Napellenzők kártyatartóval ●

Napellenzők kártyatartóval és tükörrel ●

Fűthető első szélvédő és fűthető szélvédőmosó fúvókák Új ●

Hátsó szélvédőfűtés ●

Hőszigetelő üvegezés ●

06

07

08

09

• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség 

Vezetőfülke

Műszerfal több tárolórekesszel és nyitott kesztyűtartóval ●

Zárható kesztyűtartó világítással ●

Tetőgaléria tárolórekesszel ●

Vezetőülés magasságállítással ●

Utasülés magasságállítással ●

Utasülés lehajtható háttámlával és hátsó panellel ●

Manuálisan állítható deréktámasz a vezető- és az első utasülésnél ●

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

Kartámaszok a vezető- és utasülésnél Új ●

Fiókok az első ülések alatt ●

Kormánykerék ●

Multifunkciós kormánykerék Új ●

Multifunkciós bőr kormánykerék Új ●

Shift-by-Wire technológia a DSG-hez ●

„Plus” multifunkciós kijelző ●

Digitális műszerfal Új ●

Innovision Cockpit Új ●

Elektromos ablakemelők ●

Szőnyegpadló ●

Gumipadló ●

Autószőnyegek ●

LED-es beltéri világítás Új ●

12 V-os aljzat ●

230 V-os aljzat Új ●

06 Kormánykerék. Jól illeszkedik a vezető kezébe,  
és állítható a magassága.

07 Multifunkciós kormánykerék. Megkönnyíti a külön-
böző rendszerek működtetését vezetés közben.

Multifunkciós bőr kormánykerék. Különösen jól illesz-
kedik a vezető kezébe, és könnyű kezelhetőségével 
lenyűgöz. A DSG kettős tengelykapcsolású sebesség-
váltóval felszerelt járműveknél a a kormányon talál-
ható váltókarok gyors sebességváltást tesznek lehetővé.

08 Manuális klímaberendezés elektronikus vezér-
léssel, por- és pollenszűrővel. Lehetővé teszi a kívánt 
belső hőmérséklet fokozatmentes állítását.

09 „Climatronic” kétzónás klímaberendezés AirCare 
funkcióval. Az allergénszűrővel ellátott, teljesen auto-
matikus klímaberendezés különféle érzékelőkkel ren-
del kezik, és egyenletesen tartja a beállított hőmér sék-
letet a vezető és az utas számára.
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01

02

03

01 Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal. Különösen 
könnyen nyílik, és nagy nyitási magasságának 
köszönhetően esőbeállóként is szolgál. A széles 
ablakkivágás nagyobb látómezőt biztosít.

02 Hátsó szárnyas ajtók ablak nélkül. A tetőig érő 
szárnyas ajtók 2:1 arányban osztottak, és maximum 
180 fokos szögben nyithatóak.
 

03 Válaszfal ablakkal és védőráccsal. Az ablaküveg 
döntött elhelyezése miatt megelőzi a fényvissza verő-
dést a vezető látómezejében. A rács védi az ablak-
üveget például hirtelen fékezés esetén.

04 Zárt válaszfal. Biztonságosan elválasztja a rak-
teret a vezetőfülkétől.

Raktér

Raktérablak ●

12 V-os aljzat ●

Belső világítás ●

LED-es raktérvilágítás Új ●

LED-es spotlámpák a raktérajtóban ●

Hátsó szárnyas ajtók ablak nélkül ●

Hátsó szárnyas ajtók ablakokkal ●

Felfelé nyíló hátsó ajtó ablakkal ●

Hátsó ablaktörlő intervallumkapcsolással ●

Elektromos behúzássegítő a csomagtérajtóhoz Új ●

Zárt válaszfal ●

Válaszfal ablakkal és védőráccsal Új ● 

Válaszfal ráccsal ●

Gumipadló ●

Fapadló ●

Hat lecsukható és elsüllyeszthető rakományrögzítő szem ●

Vonóhorog, fix, max. 1500 kg vontatható tömeg1) vontatmánystabilizálással ●

Vonóhorog, levehető fejű, max. 1500 kg vontatható tömeg1) vontatmánystabilizálással ●

Biztonsági rendszerek

eCall segélyhívó rendszer Új ●

Multi-collision fék2) ●

Elektronikus stabilizáló program2) ●

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) ●

Kipörgésgátló rendszer (ASR) ●

Elektronikus differenciálzár (EDS) ●

Első légzsákok a vezető és az utas számára ●

Fej- és oldallégzsák a vezető és az utas számára ●

Első, oldalsó, függöny- és középső légzsákok a vezető és az utas számára Új ●

Hárompontos automata biztonsági övek övfeszítőkkel a vezető és az utas számára ●

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető funkció ●

Elektronikus indításgátló ●

Riasztóberendezés belsőtér-felügyelettel és elvontatás elleni védelemmel ●

Központi zár két rádiós távirányítóval és belső kapcsolóval ●

Külön zárható raktér ●

1) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik.     2) A rendszer határain belül.     3) Csak kompatibilis infotainment 
rendszerrel együtt rendelhető.     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) Későbbi időponttól kezdve 
kapható.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

04



06 05 Fapadló. Ideális az EUR-raklapok szállításához. 
A masszív, öt rétegben ragasztott, 10 mm vastag 
bükkfaburkolat csúszásmentes felületet kínál.

06 Vonóhorog, levehető, max. 1500 kg vontatható 
tömeg1) vontatmánystabilizálással. Néhány kéz-
moz dulattal fel- és leszerelhető.

05

Vezetői asszisztensrendszerek

Elektromechanikus szervokormány ●

ACC 2.0 távolságtartó automatika „Stop and Go” funkcióval2), 4) Új ●

„Front Assist” környezetfigyelő rendszer2) gyalogos-/kerékpárosvédelemmel,  
kanyarodást segítő asszisztens és városi vészfék funkcióval

●

Közlekedésitábla-felismerő rendszer2), 3) ●

Sebességszabályozó berendezés sebességkorlátozó funkcióval2) ●

„Side Assist” sávváltást segítő rendszer holttér érzékelővel2) Új ●

„Lane Assist” sávtartó rendszer fékezési impulzusokkal2), 5) ●

„Travel Assist” vezetéstámogató rendszer „Emergency Assist” vészhelyzetasszisztenssel2), 4) Új ●

Első és hátsó parkolóradar2) ●

„Rear View” tolatókamera2) ●

„Park Assist” parkolássegítő rendszer2) ●

Kitolatást segítő asszisztensrendszer2) Új ●

„Trailer Assist” vontatmányirányító tolatási rendszer2), 6) Új ●

Automatikus fényszórókapcsolás a nappali menetfénnyel2) ●

Automatikus fényszórókapcsolás a nappali menetfénnyel, valamint üdvözlő- és hazakísérőfénnyel2) ●

„Látni és látszani” csomag2) ●

Ködfényszórók beépített kanyarfénnyel2) ●

„Light Assist” fényszóró-szabályozás2) ●

Kanyarfény és ködlámpa funkció a LED-es fényszórókhoz2) ●

Fáradtságérzékelés2) ●

Gumiabroncsnyomás-érzékelés2) ●

Közvetlenül mérő gumiabroncsnyomás-jelző2), 3) Új ●

Elektronikus rögzítőfék „Auto Hold” funkcióval2) ●

Biztonsági rendszerek (Folytatás)   

„Keyless Start” kulcs nélküli zár- és indítórendszer Új ●

„Keyless Advanced” kulcs nélküli zár- és indítórendszer3) Új ●

Belső visszapillantó tükör, manuálisan elsötétíthető ●

Belső visszapillantó tükör, automatikusan elsötétülő ●
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*Motor-sebességváltó kombinációtól függően.     Az itt látható képek csak tájékoztató jellegűek, mivel a nyomtatásban a színek nem adhatók vissza valósághűen.     A képeken feláras extra felszereltség látható.
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Üléshuzatok

06

07

08

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.

●

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

●

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

●

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

Üléshuzatok

06 „Double Grid” mintás szövethuzat Új ●

07 „Robusta” mintás strapabíró szövethuzat Új ●

08 „Pure Diamond” mintás műbőr üléshuzat ●

• Szériafelszereltség    • Extra felszereltség 29Az új Caddy Cargo – Kerekek és üléshuzatok



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

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 ●

Fényezések
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Caddy Cargo Caddy Cargo MaxiMéretek mm-ben1)

Tengelytáv 2755 / 2970

Járműhossz 4500 / 4853

890 / 890
855 / 993

12
72

 / 1
27

5 
58

6 /
 58

9

Rakodóperem 
magasság

Maximális 
raktér 
magasság

Műszaki adatok

EUR-raklapok 
800 x 1200 mm  

EUR 3-raklapok 
1000 x 1200 mm  

Guruló tárolók 
720 x 830 mm  

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Méretek1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Raktér
kapacitás2) m3-ben
Szélesség x magasság 
mm-ben

 
3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

Tolóajtó
Szélesség x magasság 
mm-ben

 
6955)/703 x 1096 8365)/846 x 1096

Hátsó szárnyas ajtó
Szélesség x magasság 
mm-ben

 
1234 x 1122 1234 x 1122

Felfelé nyíló hátsó ajtó 
Szélesség x magasság 
mm-ben

 
1234 x 11306)

 
1234 x 11306)

Fordulókör átmérője
mm-ben

 
11400

 
12100

Tömegadatok (kg-ban)

Hasznos teherbírás max. 6767) max. 7237)

Megengedett  
vontat ható tömeg

max. 15008) max. 15008)

Maximális tetőterhelés max. 100 max. 100

1) Felhívjuk figyelmét, hogy ezek hozzávetőleges értékek, és a méretek a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek.    2) VDA/SAE mérési módszer szerint.    3) A raktér maximális magassága. Rakodási magasság padlóburkolat nélkül 1259 mm.     4) A raktér maximális magassága. Rakodási magasság padlóburkolat 
nélkül 1264 mm.     5) Válaszfallal.     6) Tetőantennával.     7) A megengedett terhelhetőség a felszereltségtől függően változik.     8) A megengedett vontatható tömeg a motorizáltság függvényében változik.     9) A jármű padlószintjén mérve.     A képeken feláras extra felszereltség látható.

A Caddy Cargo Dobozos raktérkapacitása



Raktér9) válaszfallal 1797 / 2150

Te
lje

s 
m

ag
as

sá
g 

18
56

 / 1
86

0
1)

Nyomtáv 1855 / 1855

Szélesség külső tükrökkel 2100 / 2100

Szélesebb Maxi-tolóajtó (8365)/846 x 1095 mm) a Caddy Cargo Maxinál1) 

EUR-raklapok 
800 x 1200 mm 

Guruló tárolók 
720 x 830 mm 

12
30

 / 1
23

0

16
14

 / 1
61

4
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065.1191.01.16, Magyarországon nyomtatva
Kiadás: 2021. február
Változtatások és hibák joga fenntartva

vwh.hu

Az Ön Volkswagen márkakereskedője

Az új Caddy Cargo

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


