
Новият Caddy



Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.



Новият Caddy 
За всичко, което предстои
 
Тези, които обичат живота, карат новия Caddy. 
Петото поколение на популярния мултиталант 
вече е тук – още по-дигитален, по-удобен  
и по-гъвкав от когато и да било.
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1) Серийно оборудване при всички 7- местни варианти и Maxi.       2) Допълнително оборудване срещу доплащане.     3) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала.  Също така е 
необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно 
за целия договорен период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     4) В рамките на ограниченията на системата.     5) Предлага се само в комбинация с автоматична трансмисия с два съединителя DSG.         6) Предлага се само за TDI двигатели.    
Представянето на материалите може да варира.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.
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Новият Caddy 
Най-популярният автомобил в своя клас: 
изцяло обновен и подобрен  
в много аспекти.

Още по-дигитален и свързан 
Innovision Cockpit с висока разделителна 
способност2), нови инфотейнмънт системи  
със сензорни екрани2) с размер на диагонала  
до 25,4 см (10 инча), бърз достъп до важни 
функции и до Volkswagen We Connect3).

Частично автономно шофиране 
Последно поколение асистиращи системи  
за водача: вкл. ACC 2.02), 4), система  
за асистирано шофиране „Travel Assist“  
с асистент при спешни случаи „Emergency 
Assist“2), 4), 5), асистент за маневриране с 
ремарке „Trailer Assist“2), 4) и асистент при смяна 
на лентата на движение „Side Assist“  
с включен асистент за излизане  
от паркомясто2), 4).

Модерен дизайн 
Нова впечатляваща визия на предната част  
със структурана пчелна пита, динамични, ясно 
изразени линии и множество оптимизации  
за по-нисък коефициент на аеродинамично 
съпротивление.

Три нови линии на оборудване
Новият Caddy: концентриран върху  
най-важното.  
Новият Life: още повече комфорт.  
Новият Style: фокус върху дизайна.

По-малко емисии
Двата последователно свързани SCR 
катализатора и многократното впръскване  
на AdBlue® значително намаляват вредните 
емисии на азотни оксиди в новото поколение 
двигатели.6)

Гъвкав, както винаги  
Нов, както никога 
досега

Изключителна пригодност  
за ежедневието  
Гъвкав интериор с нова концепция  
на местата, демонтируеми единични 
седалки на третия ред места1) и 
множество  възможности  
за съхранение.

Изключителен комфорт при пътуване 
Удобни седалки ergoComfort2)  
с 4-посочна електрическа лумбална 
настройка и много пространство  
в целия автомобил.

Доказано качество 
Използване на дълготрайни 
материали, висококачествена 
изработка и надеждни двигатели.

Изживейте новия Caddy в действие  
на https://www.vw-lekotovarni.bg/noviyat-caddy 
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Новият Maxi

Новият Caddy Новият Life

Новият Kombi

Новият Style

Новият MOVE Новият Caddy California

Дигитализация и свързаност

Лакови покрития

Асистиращи системи за водача

Колела и тапицерия

Концепции на задвижване

Оборудване

Линии на оборудване

Съдържание

Гъвкавост и функционалност

Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.
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Очаквайте с нетърпение
07Новият Caddy – Съдържание



Всичко е пред очите Ви  
на екрана 

Новият Caddy показва какво може – 
дигитално и от край до край. Арматурното 
табло Innovision Cockpit1) с висока 
разделителна способност съчетава два 
големи дисплея и предоставя на водача 
цялата важна информация с един 
поглед. Още повече възможности 
предлага Volkswagen We Connect2): 
безплатното приложение превръща 
смартфона в дистанционно управление.

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате 
с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, 
с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване  
на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.      
Представянето на материалите може да варира.     Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.
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Всичко става  
за нула време 01

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, 
респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация  
със съвместима инфотейнмънт система.     3) Серийно оборудване за новия Style. Допълнително оборудване срещу доплащане за новия Kombi, новия Caddy и новия Life.     Представянето на материалите може да варира.     
Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



01 Управление с жестове НОВО 
02 Навигационна система с 10-инчов дисплей1) НОВ

03 Гласово управление1) 
04  Функция за индуктивно зареждане1)

С новия Caddy можете да изживеете технологичния напредък  
от първа ръка. Дори с върха на пръстите си. Чувствителните 
сензорни дисплеи разбират много от жестовете, които вече са Ви 
познати от смартфона. Можете да контролирате както функциите 
за навигация и мултимедия, така и климатизацията или мобилната 
онлайн услуга на Volkswagen We Connect2).

А разширите ли 10-инчовия (25,4 см) инфотейнмънт дисплей  
на навигационната система „Discover Pro“1) с дигитален кокпит3), 
ще получите Innovision Cockpit1), в който ще откриете множество 
допълнителни функции. На 10,25-инчовия (26,0 см) екран с висока 
разделителна способност на цифровото арматурно табло можете 
например да извикате 3D изглед на навигационната карта, както и 
да разгледате актуалните данни за пътуване или фонотеката  
на Вашия смартфон. С бутоните на мултифункционалния волан 
можете удобно да прелиствате през списъка с песни, да изберете 
портрета на човека за следващото си обаждане или да активирате 
някоя от асистиращите системи за водача.

А ако нямате свободна ръка, вече е възможно и да разговаряте  
с новия си Caddy. С гласа си можете да дадете инструкция  
за приемане на телефонно обаждане, да изберете радиостанция 
или да зададете навигационна цел.  
Дори климатикът ще се подчини на думата Ви.1)

02

03

04
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01

Вашата директна връзка 
с новия Caddy
1) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG.  
След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     
2) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     3) Обхватът зависи от оборудването на автомобила и структурата на офертата.     4) Предлага се само в комбинация с двузонов климатроник и допълнителен воден отоплител с дистанционно 
управление.     5) За използването на We Upgrade продукти е необходимо да имате Volkswagen ID, валиден договор за We Connect и Вашата идентификация като основен потребител, тоест Вашият потребителски акаунт да е свързан с конкретния автомобил. Също така автомобилът 
трябва да разполага с техническите функции и хардуерното оборудване, необходими за съответна услуга на We Upgrade. Наличните за съответния автомобил функции на We Upgrade могат да бъдат разгледани в онлайн магазина или в In-Car Shop от акаунта на основния потребител.      
6) Налично само в комбинация с опционалното допълнителен воден отоплител с дистанционно управление.    7) Предлага се само в комбинация с пакета „Streaming & Internet“.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



С Volkswagen We Connect1) шофирането е още по-дигитално, 
свързано и удобно. Благодарение на интегрираната eSIM карта, 
можете да бъдете онлайн винаги, когато пожелаете, и всичко, 
което трябва да направите, е да активирате желаните мобилни 
онлайн услуги с Вашия Volkswagen ID. След това ще можете 
съвсем лесно и удобно да получите достъп до новия си Caddy 
посредством приложение за смартфон, чрез дисплея на 
инфотейнмънт системата или през лаптоп от вкъщи. Безплатният 
базов пакет на We Connect1) предлага вече множество полезни 
инструменти. Така можете по всяко време да проверите 
състоянието на автомобила си и например да видите  
чрез приложението дали прозорците са затворени.

С We Connect Plus1), 2) можете да изживеете целия свят  
на мобилните онлайн услуги. Премиум пакетът допълва базовата 
оферта включително с онлайн обслужване на стационарната 
вентилация3), 4), онлайн алармена система срещу кражба3)  
и онлайн услуга за актуалната информация за пътния трафик.  
А с интуитивното онлайн гласово управление3) Вашият нов Caddy 
ще Ви разбира още по-добре.

В автомобила имате на разположение и In-Car Shop1). Тук можете, 
при необходимост, чрез We Upgrade5) да добавите допълнителни 
функции, например навигационен софтуер за радиосистемата 
„Ready 2 Discover“, или да закупите пакети данни за Streaming & 
Internet. Всички услуги може да намерите на страница 53.

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) НОВО

02 Онлайн обслужване на стационарното отопление  
 с We Connect Plus1), 2), 6) 
03 In-Car Shop1) НОВО

We Connect1) предлага: 

Обаждане на пътна помощ
Местоположение на паркиране
Автоматично известяване за инцидент НОВО

Статус на автомобила
Врати и светлини
Доклад за състоянието на автомобила 
Данни за пътуване
Планиране на посещение в сервиз

We Connect Plus1), 2) предлага: 

Онлайн информация за пътния трафик
Онлайн актуализация на картите НОВО

Онлайн гласово управление НОВО

Онлайн алармена система срещу кражба
Онлайн стационарно отопление6)

Онлайн стационарна вентилация4) НОВО

Mултимедия стрийминг7) НОВО

WLAN хотспот7) НОВО

Volkswagen We Connect1) може и още повече. Пълното описание на услугите можете да намерите  
на  https://www.vw-lekotovarni.bg/inovacii/digitalni-uslugi  и в каталога на стр. 53.

Други онлайн услуги. Безплатната услуга на We Connect1) предлага широка гама от полезни услуги  
и функции на автомобила. Множество допълнителни функции са включени в пакета We Connect Plus1), 2) .

03

02
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За да се забавляват всички 

Новият Caddy участва в почти всичко.  
Той е перфектен за ежедневието. 
Но е идеален и за любимия спорт,  
и за свободното време. За работата. 
И за почивката. За шопинг в града,  
но и за екскурзия извън града.  
И за още хиляда други повода.
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Двете плъзгащи врати са вход към невероятните истории,  
които животът поднася. За да няма пречки пред Вашите 
желания, новият Caddy се адаптира към новото всеки ден. 
Седалката на втория ред места, състояща се от две части,  
които могат да се сгънат поотделно, а при нужда и да се извади 
напълно. Освен това двуместната и единичната седалки  
могат да се демонтират и независимо една от друга.  
Това създава достатъчно място за по-големи покупки  
или превоз на малки мебели. 

В комбинация с теглич за ремарке2) отзад има дори още повече 
въздух. Върху багажника за велосипеди „Premium“1) има 
достатъчно място за два велосипеда. А благодарение  
на механизма за защита срещу кражба те спокойно могат  
да останат и на багажника, докато сте на път към следващото 
приключение.

01 Сгъваеми, прихлупващи се и изваждащи се седалки
02 Багажник за велосипеди „Premium“ за монтаж  
 върху теглич1)

03 Две плъзгащи се врати

1) Допълнително оборудване срещу доплащане от Volkswagen Оригинални аксесоари. Налично на по-късен етап.     2) Допълнително оборудване срещу доплащане.

01

02



Приключението те зове 03
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Така шофирането е още по-комфортно

Асистент за шофиране  
„Travel Assist“  
с „Emergency Assist“.1), 2), 4) НОВО 

Комбинира функциите на ACC 2.0, 
„Lane Assist“ и „Emergency Assist“ 
за спокойно шофиране  
на дълъг път.

Асистент за излизане  
от паркомясто  
„Rear Cross Traffic Alert“.1), 2) НОВО

При излизане от паркомясто  
на заден ход наблюдава 
улицата, перпендикулярна  
на паркинга, регистрира 
приближаващи се обекти  
и предотвратява евентуални 
предстоящи удари  
чрез автоматично задействане 
на спирачките.

Асистент за маневриране  
с ремарке  
„Trailer Assist“.1), 2), 3) НОВО 

Улеснява маневрирането  
с прикачено ремарке  
при перпендикулярно 
паркиране,  
както и при необходимост 
от прецизно движение  
на заден ход.

Система за автоматичен 
контрол на дистанцията  
ACC 2.0 с функцията  
„Stop and Go“.1), 2), 4) НОВО 

Подпомага 
поддържането на правилната 
дистанция към  движещия се 
отпред автомобил,  
а в задръстване или градски 
трафик потегля отново  
след кратък престой.

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) В рамките на ограниченията на системата.     3) Налично на по-късен етап.     4) Предлага се само в комбинация с автоматичната трансмисията с два съединителя DSG.     5) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов  
да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността за внимателно шофиране.     6) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.

Система за наблюдение  
на зоната пред автомобила 

„Front Assist“.1), 2) НОВО

Засича по посока  
на движението пешеходци, 
велосипедисти и автомобили, 
и предупреждава водача  
при разпознаване на опасни 
ситуации. Ако водачът  
не реагира своевременно, 
системата инициира 
автоматично аварийно 
спиране, а в критични 
ситуации подпомага маневра 
за избягване на удара.



„Emergency Assist“.1), 2) НОВО 

Намалява рисковете  
в случай на нарушена 
способност на водача.  
При липса на реакция  
системата първоначално подава 
предупредителен сигнал  
и задейства разклащане,  
а впоследствие инициира 
безопасно спиране  
на автомобила.

Асистент за смяна  
на лентата 
„Side Assist“.1), 2) НОВО

Посредством LED лампа  
в съответното външно 
огледало предупреждава 
за приближаващи отзад 
автомобили или такива, 
които вече се намират  
в „мъртвото“ зрително 
поле.

Асистент при движение  
на заден ход.1), 2)

По време на паркиране  
или излизане от паркомясто 
спира автоматично,  
ако сензорите за паркиране 
или задният радар 
регистрират препятствие.

Асистент за поддържане  
на лентата „Lane  Assist“  
с коригиращ импулс  
в кормилното управление.2), 5)  

Посредством 
мултифункционална  камера 
той следи собствената лента 
на движение и при скорост 
над 60 км/ч коригира 
неволно напускане на лентата 
чрез контрауправление.

Система за разпознаване 
на пътни знаци.1), 2), 6)

Посредством специална 
камера разпознава 
ограниченията  
на скоростта, забраните  
за изпреварване, както и 
временни и зависещи  
от метеорологичните 
условия ограничения,  
и информира водача.
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Движеща сила за всеки ден 01

1) Допълнително оборудване срещу доплащане. Не се предлага за всички двигатели.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 



02 Автоматична трансмисия с два съединителя DSG.1)  
Новият Caddy може да бъде оборудван с адаптивна 7-степенна 
автоматична трансмисия с два съединителя. Тя дава възможност  
за напълно автоматична, неусетна смяна на предавките  
без загуба на тяга и се адаптира към индивидуалния стил  
на шофиране на всеки водач. Възможно е индивидуално 
превключване на предавките нагоре и надолу и чрез лостчета, 
разположени на волана. 

Подобрен контрол на емисиите. НОВО Иновативната система 
Twindosing значително намалява емисиите на азотни оксиди  
при TDI двигателите в сравнение с предшественика му. Това се 
постига чрез целенасочено двойно впръскване на  AdBlue®  
преди двата, последователно свързани SCR катализатора. 
Специален „блокиращ“ катализатор след SCR системата 
допълнително предотвратява изпускането на излишен амоняк.

01 Задвижване на четирите колела 4MOTION.1)  
Автоматично адаптира предаването на мощност към колелата  
в зависимост от съответната пътна ситуация. Това е основата  
за оптимално поведение и висока динамика на шофиране,  
дори и встрани от утъпкания път.

Ефективни двигатели. НОВО  
Четирите мощни двигателя с вътрешно горене на новия Caddy  
са сред най-ефективните и икономични TSI и TDI двигатели,  
които някога са били монтирани в автомобил от неговия клас. 
Благодарение на интензивна научноизследователска и развойна 
дейност са постигнати стойности на разхода на гориво,  
които налагат нови стандарти и бележат следващия еволюционен 
етап в бензиновите и дизеловите технологии.

02
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Ние всички сме различни  

Всеки човек е различен. 
Ето защо новият Caddy се предлага в три 
линии на оборудване: Caddy, Life и Style.

Изображението показва допълнително оборудване срещу заплащане.
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Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият Caddy – перфектен за млади семейства. 

Родителството е работа на пълен работен ден. 

На крак от рано сутрин до късно вечер – нито 

секунда скука. Особено ако дребосъците са 

сътворили поредния безпорядък.  

Подходящата кола е половината от успеха. 

Автомобил, който се адаптира като в детска игра. 

И участва във всичко, което му поднесе 

семейното ежедневие.

Детска стая „за изпът“
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01

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) В рамките на ограниченията на системата.     3) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността за внимателно шофиране.     
Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият Caddy 

Акценти
в серийното 
оборудване

Външни огледала с електрическо 
регулиране и отопление
Мултифункционален волан НОВО

Асистент за поддържане на лентата 
„Lane Assist“ с коригиращ импулс  
в кормилното управление2), 3)

Темпомат вкл. скоростоограничител
Система за разпознаване на умората 
при водача
Две плъзгащи се врати
Електрическа защита за деца  
на страничните врати НОВО

Покривало за багажника, ролетно

Допълнително 
оборудване

Панорамен стъклен покрив НОВО

Асистент при смяна на лентата  
на движение „Side Assist“ със сензор 
за мъртвата зона „Blind Spot“2) НОВО

7-степенна автоматична трансмисия 
с два съединителя DSG
Две демонтируеми единични седалки 
в трети ред места НОВО

Система за безключово запалване
„Keyless Go“ НОВО

Друго серийно и допълнително оборудване  
за новия Caddy ще намерите на стр. 44. 

Предлага се и като новия Maxi.

01 Панорамен стъклен покрив1) НОВО

02 Сгъваеми масички в пътническата зона1)

03 Електрическо регулиране и отопление на 
 външните огледала

Където има деца, винаги се случва нещо. Отваряне 
на вратата, затваряне на вратата, включване  
на лампите, изключване на лампите, усилване на 
музиката, намаляване на музиката: Новият Caddy е 
щастлив да е част от всичко това – и от още много 
други неща. Така например можете да демонтирате 
двете единични седалки на третия ред места бързо  
и независимо една от друга, за да освободите място 
за по-големи предмети. Най-важното продължава 
обаче да бъде сигурността. Ето защо издръжливият 
мултиталант се предлага серийно със странични 
въздушни възглавници за външните седалки на 
всички редове. Допълнителен комфорт осигуряват 
асистиращите системи „Front Assist“ с функция  
за аварийно спиране в градски условия2) и „Lane 
Assist“2), 3), който посредством коригиращ импулс  
в кормилното управление предупреждава  
при неволно напускане на лентата. 

02

03
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Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият Life – комфорт, който може да се види. 

Свободното време се нуждае от своето пространство. 

Това ще забележат най-вече по-активните сред нас. 

Клетки за кучета, парапланери или планински велосипеди – 

всичко това трудно се побира в малък багажник. 

Да не говорим за лодки или каяци. А ако на всичкото отгоре 

остане и достатъчно място за комфорт, то тогава  

най-вероятно става въпрос за новия Life. С него нищо  

не може да попречи на комфортното Ви пътуване извън града.

Тур дьо Натур
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01 Подпокривно отделение за съхранение  
 на вещи 
02  Асистент за шофиране „Travel Assist“ с ACC 2.0,  

„Lane Assist“ и  „Emergency Assist“1), 2), 3) НОВО

03 Чекмеджета под предните седалки 
04 H7 халогенни предни светлини
05 Багажник

01

02

03

04

В новия Life се побира всичко, което ще направи пътуването  
сред природата още по-хубаво. Ако разделите задната седалка на две 
части (на двуместна и единична седалка) и сгънете облегалката напред, 
ще получите удобно дълго товарно пространство. Това е напълно 
достатъчно, за да поберете едно сгъваемо кану, две гребла и голяма 
кошница за пикник. А след наситен с преживявания ден по вода, можете 
да релаксирате по пътя наобратно. Системата „Travel  Assist“1), 2), 3), 
комбинирайки „Lane Assist“2), 4) и системата за автоматичен контрол  
на дистанцията ACC 2.01), 2), 3), с удоволствие ще Ви прибере у дома.  
А с адаптивния помощник за следене на пътната лента можете  
да сте сигурни, че няма да излезете от правия път.



Новият Life 

Акценти
в серийното 
оборудване

16-цолови алуминиеви джанти 
„Vienna“ НОВО

Външни огледала с електрическа 
настройка, отопление и прибиране 
към купето НОВО

Рейки на покрива в черно
Текстилна тапицерия „Trialog“ НОВО

Подпокривно отделение  
за съхранение на вещи
Сгъваема седалка за мястото  
до водача
Лумбална настройка за седалката  
на водача и седалката до водача
We Connect Plus5)

Допълнително 
оборудване

230 V контакт НОВО

Асистент за шофиране „Travel Assist“ 
с „Emergency Assist“1), 2), 3) НОВО

Система за разпознаване  
на пътните знаци
Навигационна система „Discover 
Media“ с 25,4 см (10-инча) цветен 
сензорен екран НОВО

Безконтактно централно 
заключване и безключово 
стартиране на двигателя  
„Keyless Advanced“6) НОВО

Друго серийно и допълнително оборудване  
за новия Life ще намерите на стр. 44.

Предлага се и като новия Life Maxi.

05

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) В рамките на ограниченията на системата.     3) Предлага се само в комбинация с автоматична трансмисия с два съединителя DSG.     4) Водачът във всеки 
момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността за внимателно шофиране.     5) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате 
Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. 
След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. 
Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     6) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     31Новият Caddy – Life



Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Стилът  
на следващото 
поколение

Новият Style – елегантността се среща  

с модерността 

Понякога точно добрият стил е  

от решаващо значение. Това се отнася  

както за млади, така и за стари.  

Красив профил, характерно лице,  

няколко стилни акцента, поставени с вкус –  

и нещата потръгват значително по-добре. 

Добър пример за това е новият Style.
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01

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, 
респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация  
със съвместима инфотейнмънт система.     3) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     4) В рамките на ограниченията на системата.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият Style

Акценти
в серийното 
оборудване

LED предни фарове НОВО

Задни LED светлини НОВО

Радиаторна решетка 
с две хромирани лайстни НОВО

Хромирани лайстни отстрани 
и отзад НОВО

Рейки на покрива в сребристо
Дигитален кокпит НОВО

Мултифункционален кожен волан
Двузонов климатроник
вкл. AirCare
Система за безключово  
запалване „Keyless Go“ НОВО

Велурена тапицерия  
на седалките„Art Velours“ 
We Connect Plus2), 3)

Система за наблюдение на зоната 
пред автомобила „Front Assist“  
с функция за разпознаване  
на пешеходци/велосипедисти  
и помощ при избягване на удар4) НОВО

Допълнително 
оборудване

18-цолови алуминиеви джанти 
„Monterosso“ НОВО

Навигационна система „Discover Pro“ 
с 25,4 см (10 инча) цветен сензорен 
екран НОВО

Друго серийно и допълнително оборудване  
за новия Style ще намерите на стр. 44. 

Предлага се и като новия Style Maxi.

01  Система за наблюдение на зоната  
пред автомобила „Front Assist“ с функция  
за разпознаване на пешеходци и 
велосипедисти4) НОВО

02 Мултифункционален кожен волан
03 Затъмнени стъкла в пътническата зона
04  18-цолови алуминиеви джанти  

„Monterosso“1) НОВО

 02

03

04

Новият Style по елегантен начин съчетава новото  
с изпитаното. Популярната автомобилна концепция, 
високото качество на изработка и извънредната 
гъвкавост са съчетани с функционалности,  
които никога досега не са били част от Caddy.  
Сред тях са предлаганите за първи път 18-цолови 
алуминиеви джанти „Monterosso“1), новия кокпит 
Innovision Cockpit1) – състоящ се от дигитален кокпит  
и навигационната система „Discover Pro“ с цветен 
сензорен екран с размер на диагонала от 25,4 см1) – 
както и много услуги на We Connect2) и We Connect 
Plus2), 3) . С тяхна помощ имате и отдалечен достъп до 
данните за автомобила и до самия автомобил.  
Но и без тях бихте се чувствали добре. Серийните LED 
предни фарове и задни светлини, хромираните лайстни 
на предната броня, отстрани и отзад, както и рейки  
на покрива в сребрист цвят подчертават специалните 
изисквания, които имате към новия Caddy и към живота.
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01

03

02

Скачай в живота
Новият MOVE

Новият MOVE лимитирана серия ще раздвижи страстите.  

Млад, градски и модерен, той комбинира големия панорамен 

стъклен покрив, затъмнените стъкла и гланцираните 17-цолови 

алуминиеви джанти „Colombo“ с функционалностите  

на дигиталния свят. Ексклузивно предлаганият „Plus Paket“ 

включва по-специално навигационната система „Discover Media“, 

мултифункционален 25,4 см дисплей, разширена функция  

за управление с жестове, We Connect Plus1), 2),  

„Keyless Advanced“ и ACC 2.03), 4).

01 Текстилна тапицерия на седалките  
 „Trialog“ 
02 LED предни фарове
03 Затъмнени стъкла

1) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор  
за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus 
безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     2) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     3) В рамките на 
ограниченията на системата.     4) Предлага се само в комбинация с автоматичната трансмисията с два съединителя DSG.     5) След една до три години или в много горещи климатични зони, особено при излагане на пряка слънчева 
светлина, декоративното фолио може да показва признаци на износване или стареене, които да се проявят в рамките една година. Ако декоративното фолио остане върху автомобила за по-дълъг период от време, може да има 
визуална разлика между зоната на лаково покритие, която е била защитена от декоративното фолио и зоната, която не е била покрита с фолио.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият MOVE 
Акценти в серийното оборудване

Екстериор

LED предни фарове НОВО

17-цолови алуминиеви джанти „Colombo“ в цвят тъмен 
графит (Dark Graphite), гланцирана повърхност НОВО 
Панорамен стъклен покрив НОВО

Затъмнени стъкла в пътническата зона
Декоративно фолио5) с надпис „MOVE“

Интериор

Мултифункционален кожен волан
Текстилна тапицерия на седалките „Trialog“  
с цветни декоративни шевове НОВО

Функционално оборудване

Радио система „Composition“ с 20,9 см (8,25 инча) 
сензорен екран НОВО

Парк-пилот с предни и задни сензори НОВО

Помощ при затваряне на плъзгащите се врати  
и задната клапа

Допълнително оборудване Plus Paket

18-цолови алуминиеви джанти „Monterosso“ в жълто 
„Giallo Evros“, гланцирани в черно НОВО

LED предни фарове със светлини за всякакви 
метеорологични условия НОВО

Задни LED светлини НОВО

Седалка ergoComfort (знак за качество AGR)  
за водача НОВО

Дигитален кокпит НОВО

Навигационна система „Discover Media“ с 25,4 см  
(10 инча) цветен сензорен екран НОВО

Гланциран панел на инфотейнмънт системата НОВО

Система за автоматичен контрол на дистанцията  
ACC 2.0 3), 4) НОВО

Двузонов климатроник, вкл. AirCare
Система за безконтактно заключване и безключово 
запалване 
„Keyless Advanced“ НОВО

Новият MOVE се предлага като опционален пакет  
при вариант Life. Друго серийно и допълнително 
оборудване за новия Life ще намерите на стр. 44.

Предлага се и като новия MOVE Maxi.
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Новият Caddy California1) 
Акценти в серийното оборудване

Екстериор

Рейки на покрива в черно

Сгъваема маса и два сгъваеми стола
Вентилационна решетка със защита срещу насекоми 
за шофьорската врата и вратата на мястото  
до водача НОВО

Интериор

Сгъваемо легло (1980 мм x 1070 мм) с дискови пружини, 
удобен матрак и сваляем калъф НОВО

Затъмняване на всички стъкла
Джобове за съхранение на вещи на задните  
странични прозорци
Механична лумбална настройка за седалката  
на водача и седалката до водача
Чекмеджета под предните седалки
Сгъваеми масички2) с поставки за чаши  
на облегалките на предните седалки
Димируеми LED спот лампи над площта за спане НОВО

Осветление за пространството пред задната клапа НОВО

12V букса и USB-C интерфейс НОВО

Допълнително оборудване

Фиксиран кухненски модул3),4) с изтеглящ се газов 
котлон с 1 горелка и шарнирен капак. Както  
и чекмеджета с рафтове и кутия за прибори НОВО

Свободностояща палатка5) за монтиране  
към задната клапа (с дължина ок. 2100 мм,  
ширина 2100 мм, височина 2250 мм)  
и с надуваеми рейки НОВО

17-цолови алуминиеви джанти „Colombo“ в черно, 
гланцирана повърхност, с лаково покритие  
в златисто-бежов цвят

Новият Caddy California се базира на новия Caddy. 
Друго серийно и допълнително оборудване  
за новия Caddy ще намерите на стр. 44.

Предлага се и като новия Caddy California Maxi.1)

1) Налично на по-късен етап.     2) Сгъваемите масички трябва да се използват само когато автомобилът не е в движение.     3) Допълнително оборудване срещу доплащане.     4) Предлага се само заедно с одобрение за кемпер/каравана.      
5) Показаната палатка се предлага от Volkswagen Оригинални аксесоари и може да се различава от серийната версия. Налично на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



01 Свободностояща палатка3), 5) НОВО

02 Площ за спане с дискови пружини NEU

03 Изтегляща се мини кухня3), 4) НОВО

Най-накрая пълна свобода  
в пътуването
Новият Caddy California

Къмпингувайте където и когато пожелаете. С новия Caddy California1)  

това е възможно по всяко време. Подходящият за всяко ежедневие 

5-местен автомобил предлага удобно легло с подобрен комфорт.  

Плътните завеси, практичните джобове за съхранение на вещи  

и сгъваемата маса с двата сгъваеми стола вече се предлагат в автомобила 

серийно. Специалната новост е мини кухнята, която се предлага  

за първи път3), 4). Като допълнителна екстра се предлага палатка3), 5)   

с надуваеми рейки за монтиране към задната клапа. Така оборудван, 

новият Caddy California1) се превръща в малка вила, която винаги е с вас.

02

03

01
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01

Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



01  Maxi със седем места – 
вторият ред места е разделен  
на две части (една двуместна  
и една единична седалка,  
а третият ред – с единични 
седалки 

02 Maxi предлага изключително  
 широки плъзгащи се врати
03  Maxi с голям багажник –  

при свалени втори и трети ред 
места

Искаш ли да имаш  
истинска лимузина?
Новият Maxi

Така, хубаво се разтегнете! За тази цел новият Maxi Ви 

предлага допълнителни 353 мм. Това, от една страна, 

означава повече пространство за Вас. Но също така е  

по-забавно и за малките – както при дълги пътувания,  

така и при качване и слизане. С дължина от 844 мм новите 

плъзгащи врати на Maxi са с 143 мм по-широки от тези  

при късата база. И лукс, от който Вие и Вашето семейство  

не бива да се отказвате.

02

03
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1) Новият Kombi Maxi серийно се предлага с две плъзгащи се врати      2) В рамките на ограниченията на системата.     3) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността за внимателно шофиране.   
 Изображенията показват Kombi Maxi с допълнително оборудване срещу доплащане.



Новият Caddy Kombi 
Акценти в серийното оборудване

Екстериор

Броня в сиво, корпуси на външните огледала  
и дръжки на вратите в черно
16-цолови стоманени джанти в черно  
с пълноразмерни декоративни тасове НОВО

Плъзгаща се врата вдясно1)

Интериор

Цялостна тапицерия в кабината на водача  
и пътническата зона НОВО

Мокетено подово покритие
Подпокривно пространство и много допълнителни 
отделения за съхранение на вещи
Текстилна тапицерия на седалките „Double Grid“ НОВО

Тройна седалка във втори ред места, разпределена 2 
към 1 – една двуместна и една единична седалка – 
сгъващи, прихлупващи и демонтируеми независимо 
една от друга

Функционално оборудване

Външни огледала с електрическа настройка НОВО

Електрически стъкла НОВО 
Арматурно табло с мултифункционален дисплей
16,5 см (6,5 инча) дисплей на автомобилното меню  
с USB -вход за зареждане НОВО

Система за наблюдение на зоната пред автомобила  
„Front Assist“ с функция за разпознаване  
на пешеходци/велосипедисти  
и помощ  при избягване на удар2)

Асистент за поддържане на лентата „Lane Assist“2), 3) 
Темпомат с ограничител на скоростта

Безопасност

Електрическа защита за деца на страничните врати НОВО

Функция за спешни повиквания eCall НОВО

Система за разпознаване на умората при водача
Електронна паркинг спирачка с функция  
за автоматично задържане НОВО

Въздушни възглавници в кабината на водача – фронтални, 
странични, както и за главата тип „завеса“
Въздушни възглавници тип „завеса“  
в пътническата зона НОВО

Разпознаване на заетостта на седалките  
за всички места НОВО

Друго серийно и допълнително оборудване за новия 
Kombi ще намерите на стр. 44.

Предлага се и като новия Kombi Maxi.

01

02

Ако искате да използвате новия Caddy не само за лични цели, но и за работа,  

най-добре е да разполагате с Kombi. Здравият 5-местен автомобил впечатлява  

с всички тези качества, които направиха Caddy „велик“: издръжливи материали,  

висококачествена изработка и гъвкав интериор. Новост са изцяло тапицираната 

пътническа зона и въздушните възглавници тип „завеса“ за втория ред места.  

Това прави новия Kombi не само по-удобен, но и по-сигурен от когато и да било.

Две в едно
Новият Kombi

01 Гъвкава организация на пътническата зона 
02 Подпокривно отделение за съхранение на вещи
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Лакови покрития Лакови покрития Kombi Caddy  Life Style

Лакови покрития – универсални

01 Бял / Candy White ● ● ● ●

02 Червен / Cherry Red ● ● ● ●

03  Сив / Pure Grey ● — — —
04 Оранжев / Bright Orange ● — — —

Лакови покрития – металик

05 Сив / Reflex Silver ● ● ● ●

06  Бежов / Mojave Beige  ● ● ● ●

07  Син / Costa Azul НОВО ● ● ● ●

08  Зелен / Golden Green НОВО ● ● ● ●

09 Червен / Fortana Red ● ● ● ●

10 Сив / Indium Grey ● ● ● ●

11  Меден бронз / Copper Bronze НОВО ● ● ● ●

12 Син / Starlight Blue ● ● ● ●

Лаково покритие с перлен ефект

13  Черен / Deep Black ● ● ● ●

Изображенията на тези страници са само ориентировъчни, тъй като цветовете в печатното издание не отразяват напълно точно реалните цветове.     
Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване    – Не се предлага
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Лакови покрития – металик

Лакови покрития – универсални

Лаково покритие с перлен ефект
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Колела

1) Серийно оборудване при Maxi. В зависимост от комбинацията между двигател и трансмисия.     2) Допълнително оборудване срещу доплащане. Ексклузивно за новия Caddy California.     3) Серийно оборудване за новия MOVE.    
 Изображенията на тези страници са само ориентировъчни, тъй като цветовете в печатното издание не отразяват напълно точно реалните цветове.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.

16" 18"
080201

17"
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Тапицерия на седалките Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Колела

01  Стоманени джанти с пълноразмерни тасове 6,5 J x 16. 
В черно. С гуми 205/60 R 16  

● ● — —

02   Алуминиеви джанти „Vienna“ НОВО 6,5 J x 16.  
В Brillant Silver. С гуми 205/60 R 16 

● ● ● —

03  Стоманени джанти с пълноразмерни тасове 6,5 J x 17.  
В сребристо / Silver. С гуми 215/55 R 17  

● ●1) — —

04  Алуминиеви джанти „Colombo“ НОВО 6,5 J x 17.  
В черен гланц. С гуми 215/55 R 17 

● ● ● ●

05  Алуминиеви джанти „Colombo“ НОВО 6,5 J x 17.  
В черно. Гланцирана повърхност, с лаково покритие  
в златисто-бежов цвят.  
С гуми 215/55 R 17  

— ●2) — —

06  Алуминиеви джанти „Colombo“ НОВО 6,5 J x 17.  
В тъмен графит / Dark Graphite, гланцирана повърхност. 
С гуми 215/55 R 17 

— — ●3) —

07  Алуминиеви джанти „Barahona“ НОВО 6,5 J x 17.  
В Brillant Silver. С гуми 215/55 R 17 

● ● ●1) ●

08   Алуминиеви джанти „Monterosso“ НОВО 7 J x 18. 
В черен гланц. С гуми 225/45 R 18

● ● ● ●

Всесезонни гуми 205/60 R 16 или 215/55 R 17 ● ● ●     ●

Тапицерия на седалките

01 Текстилна тапицерия, десен „Double Grid“ НОВО  ● ● — —
02 Текстилна тапицерия, десен „Trialog“ НОВО  — — ● —
03  Тапицерия с централна част от велур „Art Velours“, 

странични опори с оптика кожа НОВО  
— — ● ●

04  Тапицерия от изкуствена кожа, десен  
„Pure Diamond“ НОВО  

● ● — —
03

04

02

01
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04

01 01 Външни огледала с електрическа настройка, 
отопление и прибиране към купето. При заключване 
чрез дистанционното управление огледалата 
автоматично се прибират към автомобила.

02 Мултифункционален кожен волан. Изключително 
удобен за ръката и впечатляващо лесен  
за обслужване. Чрез бутоните можете да управлявате 
напр. радио- или навигационната система, мобилния 
си телефон или темпомата. При автомобилите  
с автоматична трансмисия с два съединителя DSG 
допълнителни лостчета за превключване позволяват 
„пъргава“ смяна на предавките. 

03 Бутонен модул за директен достъп. Модулът е 
разположен централно около бутона за аварийните 
светлини и чрез пряк достъп улеснява използването 
на важни функции като асистиращи системи  
за водача, климатична система и помощ при 
паркиране. Модулът е вграден при аудио система 
„Composition“ или по-висок клас.

Пакет „Светлина и видимост“. Обединява различни 
функции за управление на фаровете и отоплението 
на стъклата в централен панел, разположен вляво  
от арматурното табло, респ. вляво от дигиталния 
кокпит2). 

Линеен таванен модул. Възможност за сензорно 
управление на вътрешното LED осветление. 
Обаждането за информация и пътна помощ, бутонът 
за въздушната възглавница на мястото до водача и 
изискваният по закон бутон за спешни повиквания 
също са интегрирани в панела за лесен достъп.

04 Седалка ergoComfort (AGR). Комфортната седалка, 
отличената със знак за качество AGR3), щади гръбнака 
чрез множество възможности за настройка. Освен 
регулиране на дължината, височината, дълбочината  
и наклона на седалката, както и регулиране  
на облегалките за гърба и главата, седалката 
ergoComfort предлага и 4-посочна електрическа 
лумбална настройка.

Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Дизайн

Броня в сиво ● ● — —
 Броня в цвета на автомобила ● ● ● ●

Корпус на външните огледала, черен лак НОВО — ● ● ●

Дръжки на вратите в цвета на автомобила — ● ● ●

 Радиаторна решетка без хромирана лайстна НОВО ● ● — —
 Радиаторна решетка с две хромирани лайстни НОВО — — ● ●

Хромирани лайстни отстрани и отзад НОВО — — — ●

Панорамен стъклен покрив1) НОВО — ● ● ●

Рейки на покрива в черно ● ● ● —
 Рейки на покрива в сребристо ● ● ● ●

 H7 предни светлини ● ● ● —
Фарове за мъгла с функция за статично осветяване на завой ● ● — —
 LED предни фарове НОВО ● ● ● ●

Статично осветяване на завой и светлини за лошо време 
за LED предни фарове

● ● ● ●

 Задни LED светлини НОВО ● ● ● ●

Външни огледала с електрическа настройка ● — — —
Външни огледала с електрическа настройка и отопление ● ● — —
 Външни огледала с електрическо регулиране,  
отопление и прибиране към купето НОВО

● ● ● ●

Кокпит

Арматурно табло с няколко отделения за съхранение  
на вещи и жабка с осветление НОВО

● ● ● ●

Панел на инфотейнмънт системата, матиран НОВО ● ● ● —
Гланциран панел на инфотейнмънт системата НОВО — — — ●

Мултифункционален волан ● ● ● —
Мултифункционален кожен волан ● ● ● ●

Пакет „Светлина и видимост“ НОВО ● ● ● ●

Бутонен модул за директен достъп НОВО ● ● ● ●

Линеен таванен модул НОВО ● ● ● ●

Седалка на водача с регулиране на височината ● ● ● ●

Седалки на водача и на мястото до водача с регулиране  
на височината

● ● ● ●

Седалка на мястото до водача със сгъваема облегалка ● ● ● ●

Механична лумбална настройка за седалката на водача  
и седалката до водача

● ● ● ●

Седалки ergoComfort (със знак за качество AGR) за водача  
и мястото до водача НОВО

— ● ● ●

03

01

02

1) Не се предлага в комбинация с вентилация на пътническата зона с обдухватели на тавана и подпокривно отделение за вещи.     2) Серийно оборудване за новия Caddy Style. Допълнително оборудване срещу доплащане за новия Caddy Kombi, за новия Caddy и за новия Caddy Life.     
3) На 26.11.2015 г. седалката ergoComfort бе отличена от „Германската асоциация за превенция на гръбначните заболявания “ и от Сдружение „Здрав гръб за по-добър живот “ със знака за качество „AGR“.     4) Не се предлага в комбинация с панорамен стъклен покрив.     5) Innovision 
Cockpit е комбинация от дигиталния кокпит и инфотейнмът система с 10-инчов дисплей.     6) За използване на We Connect услугите е необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите 
отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен 
период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     7) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     8) Само в комбинация с устройство, поддържащо CarPlay, при навигационна система „Discover Media“  
или по-висок клас.     9) При активирано удължаване от четвъртата година срещу доплащане.     10) За използването на We Upgrade продукти е необходимо да имате Volkswagen ID, валиден договор за We Connect и Вашата идентификация като основен потребител, тоест Вашият 
потребителски акаунт да е свързан с конкретния автомобил. Също така автомобилът трябва да разполага с техническите функции и хардуерното оборудване, необходими за съответна услуга на We Upgrade. Наличните за съответния автомобил функции на We Upgrade могат да бъдат 
разгледани в онлайн магазина или в In-Car Shop от акаунта на основния потребител.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване    – Не се предлага

04

05

06

06

Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Кокпит (продължение)

Чекмеджета под предните седалки ● ● ● ●

Подпокривно пространство с отделение за вещи4) ● ● ● ●

Централна конзола с две поставки за чаши. ● ● — —
Централна конзола с регулируем на височина централен 
подлакътник, отделение за вещи и две поставки за чаши

— ● ● ●

Мултифункционален дисплей „Plus“ ● ● ● —
Дигитален кокпит НОВО ● ● ● ●

Innovision Cockpit5) НОВО ● ● ● ●

Електрически стъкла ● ● ● ●

Мокетено подово покритие ● ● ● ●

Текстилни стелки ● ● ● ●

Вътрешно LED осветление ● ● ● ●

12 V букса на контролното табло ● ● ● ●

 12 V букса в централната конзола отпред ● ● ● ●

Инфотейнмънт и свързаност

Дисплей с достъп до автомобилното меню  
с функционални бутони

● — — —

Аудио система „Composition Audio“ НОВО ● ● — —
Аудио система „Composition“ НОВО     ● ● ● ●

Аудио система „Ready 2 Discover“11) НОВО     ● ● ● ●

Навигационна система „Discover Media“ НОВО ● ● ● ●

Навигационна система „Discover Pro“ НОВО ● ● ● ●

Дигитално радиоприемане DAB+ ● ● ● ●

Гласово управление ● ● ● ●

Bluetooth за връзка с мобилен телефон ● ● ● ●

App-Connect ● ● ● ●

Bluetooth за връзка с мобилен телефон „Comfort“  
вкл. функция за индуктивно зареждане НОВО

● ● ● ●

USB-вход (type C) с функция за зареждане и данни  
в кокпита НОВО

● ● — —

Два USB-входа (type C) с функция за зареждане  
и данни в кокпита НОВО

● ● ● ●

Два USB-входа (type C) с функция за зареждане  
на централната конзола в пътническата зона НОВО

— ● ● ●

05 Аудио система „Composition Audio“. Системата 
с 16,5 см (6,5 инча) цветен сензорен дисплей  
и до шест тонколони предлага интегриран USB-C  
и Bluetooth за връзка с мобилен телефон.

06 Аудио система „Composition “. В допълнение  
към функциите на аудио системата „Composition 
Audio“, системата предлага 20,9 см (8,25 инча) 
цветен сензорен дисплей, шест тонколони,  
два USB-C  в централната конзола и Bluetooth. 
Системата поддържа WeConnect6)  
и We Connect Plus6), 7).

07 Аудио система „Ready 2 Discover“11).  
В допълнение към функциите на аудио системата 
„Composition“, системата предлага 25,4 см (10 инча) 
цветен сензорен дисплей и възможност  
за интегриране на смартфон. Системата предлага  
и възможност за последващо закупуване  
на навигационните функции в In-Car Shop,  
както и активирането им.

Навигационна система „Discover Media“. 
Системата с 25,4 см (10 инча) цветен сензорен 
дисплей и шест тонколони предлага 2D/3D 
навигация, набор от най-различни опции за карти, 
безплатна актуализация на картите през Интернет, 
We Connect6) и We Connect Plus6), 7).

08 Навигационна система „Discover Pro“.  
В допълнение към функциите на навигационната 
система „Discover Media“, системата предлага 
гласово управление, wireless8) App-Connect, 
Streaming & Internet и WeConnect Plus6), 9) за период 
от три години. По желание, функциите на We 
Connect Upgrades10) могат да бъдат допълнително 
добавени. Системата от висок клас може също така 
да изобрази навигационната карта върху дигиталния 
кокпит2) и серийно позволява функцията за 
разпознаване на пътни знаци.

05

06

07

08

11) Налично на по-късен етап 11) Налично на по-късен етап
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01 Закачалки за дрехи. В пътническата зона има 
две практични закачалки за дрехи.

02 Сгъваеми масички.2) Сгъваемите масички  
са интегрирани в облегалките на предните 
седалки. Те предлагат на пътниците от втори ред 
места удобна повърхност за „работа“ и вградена 
поставка за чаша.

Електрическа помощ при затваряне.  
За плъзгащите се врати и задната клапа  
се предлага електрическа помощ при затваряне. 
Тя доиздърпва затварящите се врати тихо  
и леко в последните няколко милиметра,  
докато щракнат здраво на мястото си.

Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Пътническа зона

Плъзгаща се врата (701 мм), вдясно ● ● ● ●

Плъзгаща се врата (701 мм), вляво ● ● ● ●

Плъзгаща се врата Maxi (844 мм)1), вляво и вдясно НОВО ● ● ● ●

 Електрическа помощ при затваряне  
на плъзгащите се врати НОВО

● ● ● ●

 Сгъваеми масички2), вкл. поставки за чаши,  
монтирани към облегалките на предните седалки

— ● ● ●

 Тройна седалка (2-1, т.е. една двуместна и една 
единична седалка) във втори ред места с регулиране 
на облегалките, сгъващи се на части и демонтируеми 
независимо една от друга

● ● ● ●

 Две единични седалки (1-1) в трети ред места, сгъващи 
и демонтируеми независимо една от друга5) НОВО

● ● ● ●

 Две единични седалки (1-1) в трети ред места  
за версията Maxi, сгъващи и демонтируеми  
независимо една от друга НОВО

● ● ● ●

230 V контакт — ● ● ●

 Мокетено подово покритие ● ● ● ●

 Гумирано подово покритие ● ● ● ●

Една закачалка за дрехи ● — — —
 Две закачалки за дрехи ● ● ● ●

 Вътрешно LED осветление ● ● ● ●

Багажник

Задна клапа с остъкляване ● ● ● ●

Електрическа помощ при затваряне  
на задната клапа НОВО

● ● ● ●

Двойна задна врата с остъкляване ● ● ● ●

Чистачка и дюза за измиване на задното стъкло ● ● ● ●

12 V букса ● ● ● ●

LED осветление НОВО ● ● ● ●

LED спот лампи на задната клапа НОВО ● ● ● ●

Четири3) халки за обезопасяване,  
сгъваеми и прибиращи се

● ● ● ●

Кука за багаж ● ● ● ●

Покривало за багажника, ролетно4) ● ● ● ●

Покривало за багажника, сгъваемо5) ● ● ● ●

Преградна мрежа, сваляща се ● ● ● ●

Пакет „Анти-замърсяване“ ● ● ● ●

03 Двойна задна врата с остъкляване.  
Високата до тавана двойна врата е разделена  
на две, в съотношение 2 към 1, и достига 
максимален ъгъл на отваряне от почти 180°. 
Възможно е самостоятелно отваряне и блокиране 
на двете крила поотделно, за да може,  
при необходимост, да се транспортират  
и по-дълги предмети.

04 Покривало за багажника, ролетно.4)  
Ролетното покривало пази от любопитни погледи 
в багажното отделение, а при необходимост може 
да бъде и свалено.

1) Серийно оборудване при всички моделни варианти Maxi.    2) Сгъваемите масички трябва да се използват само когато автомобилът не е в движение.     3) Шест халки за обезопасяване при всички моделни варианти Maxi.     4) Предлага се само за къса база.     5) Серийно оборудване за всички варианти Maxi  
със 7 места.     6) Допълнително оборудване срещу доплащане от Volkswagen Оригинални аксесоари. Налично на по-късен етап.    7) В рамките на ограниченията на системите.    8) Предлага се само в комбинация с автоматична трансмисия с два съединителя DSG.    9) Предлага се само в комбинация със 
съвместима инфотейнмънт система.    10) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от отговорността за внимателно шофиране.    11) Ще бъде налично на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.   

bdimitrov
Sticky Note
да се добави индекс 5)



• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване    – Не се предлага

Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Багажник (продължение)

Подготовка за теглич ● ● ● ●

Теглич, фиксиран, прикачно тегло до 1500 кг ● ● ● ●

Теглич, демонтируем, 
прикачно тегло до 1500 кг

● ● ● ●

Защита на товарния борд ● ● ● ●

Багажник за велосипеди „Premium“6) за монтаж  
върху теглича 

● ● ● ●

Разширителна приставка6) за трети велосипед ● ● ● ●

 Товарна рампа6) за багажник за велосипеди ● ● ● ●

Асистиращи системи за водача7)

Система за автоматичен контрол на дистанцията 
ACC 2.08) НОВО

● ● ● ●

Система за наблюдение на зоната пред автомобила 
„Front Assist“ с функция за разпознаване 
на пешеходци/велосипедисти, помощ при избягване  
на удар и функция за аварийно спиране в градски 
условия НОВО

● ● ● ●

Система за разпознаване на пътните знаци9) ● ● ● ●

Темпомат, вкл.  скоростоограничител ● ● ● ●

Асистент за смяна на лентата „Side Assist“ 
със сензор за мъртвата зона „Blind spot“ и асистент 
за излизане от паркомясто НОВО

● ● ● ●

Асистент за поддържане на лентата „Lane Assist“ 
с коригиращ импулс в кормилното управление10) 

● ● ● ●

Асистент за шофиране „Travel Assist“ 
с „Emergency Assist“8) НОВО

● ● ● ●

Парк-пилот с предни и задни сензори ● ● ● ●

Камера за задно виждане „Rear View“ ● ● ● ●

Система за самопаркиране „Park Assist“ с асистент 
за излизане от паркомясто НОВО

● ● ● ●

Асистент за маневриране с ремарке 
„Trailer Assist“11) НОВО

● ● ● ●

Дневни светлини ● ● ● —
Дневни светлини със сензор за включване на светлините, 
функция „Coming home“ и „Leaving home“

● ● ● ●

Пакет „Светлина и видимост“ ● ● ● ●

Асистент за регулиране на дългите светлини „Light Assist“ ● ● ● ●

Система за разпознаване на умората при водача ● ● ● ●

Система за контрол на налягането в гумите ● ● ● ●

Система за контрол на налягането в гумите, директно 
измерване НОВО

● ● ● ●

Електрическа паркинг спирачка с функция 
за автоматично задържане

● ● ● ●

05

06

07

05 Защита на товарния борд.  
Изработената от здрава пластмаса лайстна 
предпазва лакираната броня от надраскване  
при товарене и разтоварване. Предлага се  
в черно и с визия на неръждаема стомана. 

06 Багажник за велосипеди „Premium“6) за 
монтаж върху теглича.  
Фиксира се върху куката за теглича и позволява 
защитен срещу кражба транспорт на два 
велосипеда с общо тегло от макс. 60 кг.  
За да отворите задната клапа, просто го сгънете  
с помощта на крачен лост.

Разширителна приставка за трети велосипед.6) 
Разширението позволява да добавите и трети 
велосипед.

06 Товарна рампа за велосипеди.6)  
Тежки велосипеди или електрически велосипеди 
могат лесно да бъдат качени върху багажника  
с помощта на стабилна рампа.

07 Теглич, демонтируем11).  
Заключващият се теглич може лесно да се 
демонтира, когато не се използва. Това улеснява 
маневрирането, напр. при малки паркоместа. 
Подобно на фиксирания теглич за ремарке,  
той е проектиран за прикачно тегло до 1500 кг  
(със спирачки) и е снабден със система  
за стабилизация при теглене.

11) Налично на по-късен етап
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Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Системи за безопасност и сигурност

Електрическа защита за деца  
на страничните врати НОВО

● ● ● ●

Функция за спешни повиквания eCall НОВО ● ● ● ●

Мултиколизионна спирачка ● ● ● ●

 Електронна стабилизираща програма ● ● ● ●

 Антиблокираща система (ABS) ● ● ● ●

 Регулиране на приплъзването на задвижването (ASR) ● ● ● ●

Електронна блокировка на диференциала (EDS) ● ● ● ●

Въздушни възглавници за водача и мястото до водача 
– фронтални, странични, тип „завеса“ и централна

● ● ● ●

 Въздушни възглавници тип „завеса“ за външните 
седалки в пътническата зона1)

● ● ● ●

 Триточкови автоматични предпазни колани  
с обтегачи за седалките на водача и мястото  
до водача и краен обтегач за мястото на водача

● ● ● ●

Сигнализация при непоставен колан на предните  
и задните места

● ● ● ●

 ISOFIX и Top Tether ● ● ● ●

 Електронен имобилайзер ● ● ● ●

Алармена система против кражба с обемни датчици, 
алармена сигнализация чрез клаксон  
и защита от изтегляне

● ● ● ●

Safety Lock система ● ● ● ●

Централно заключване  
с две дистанционни управления

● ● ● ●

Безключово стартиране на двигателя „Keyless Go“ НОВО ● ● ● ●

Централно заключване с безключово 
стартиране на двигателя „Keyless Access“2) НОВО

● ● — —

Безконтактно централно заключване с безключово 
стартиране на двигателя „Keyless Advanced“2) НОВО

● ● ● ●

Огледало за обратно виждане, с ръчно затъмняване ● ● ● —
Огледало за обратно виждане,  
с автоматично затъмняване

● ● ● ●

Климатизация и слънцезащита

Механична климатична инсталация „Climatic“
вкл. прахов и поленов филтър

● ● ● —

Двузонов климатроник, вкл. AirCare ● ● ● ●

Отопление на седалката на водача  
и седалката до водача

● ● ● ●

Комфортна вентилация в пътническата зона3) НОВО — ● ● ●

03

02

1) Въздушни възглавници в моделните варианти Maxi са налични и на третия ред места.     2) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     3) Не се предлага в комбинация с панорамен стъклен покрив.     4) За използване на We Connect услугите е 
необходимо да имате Volkswagen ID и да се регистрирате с потребителско име и парола в We Connect портала. Също така е необходимо да сключите отделен онлайн договор за We Connect, респ. We Connect Plus, с Volkswagen AG. След получаване на автомобила клиентът разполага с 
90 дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период. Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     5) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на 
We Connect Plus срещу доплащане.     6) Предлага се само в комбинация с пакета „Streaming & Internet“.     7) Предлага се само в комбинация с климатична инсталация „Climatronic“ и допълнителен воден отоплител с дистанционно управление.     Изображенията показват допълнително 
оборудване срещу доплащане.

01 Въздушни възглавници – фронтални, странични, 
тип „завеса“ и централна. Новият Caddy е оборудван 
с по една фронтална въздушна възглавница за водача 
и мястото до водача. Централната въздушна 
възглавница предотвратява евентуален сблъсък 
между водача и пътника до него. А въздушните 
възглавници тип „завеса“ предлагат защита за всички 
пътници, седящи на външните места, в случай на 
страничен удар.

02 Двузонов климатроник, вкл. AirCare. Напълно 
автоматичната климатична система с алергенен 
филтър разполага с няколко сензора и поддържа 
постоянна зададената температура за водача и 
пътника до него.

03 Комфортна вентилация в пътническата зона. 
Вентилаторът, вграден в облицовката на тавана, 
всмуква през  арматурното табло топъл или хладен 
свеж въздух и го разпределя чрез пет обдухвателя  
в цялата пътническа зона, до третия ред места.

Безконтактно централно заключване с безключово 
стартиране на двигателя „Keyless Advanced“.2) 

Спестете си честото посягане към ключовете  
на автомобила. Благодарение на системата  
за автоматично заключване и стартиране, 
дистанционният ключ може да остане в джоба, 
докато отваряте вратите или стартирате автомобила.

01



• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване    – Не се предлага

Оборудване Kombi Caddy  Life Style

Климатизация и слънцезащита (продължение)

Допълнителен воден отоплител  
с дистанционно управление

● ● ● ●

Сенник с джобчета за карти и огледало ● ● ● ●

Отопление на предното стъкло НОВО ● ● ● ●

Отопление на задното стъкло ● ● ● ●

Стъкла с термозащита ● ● ● ●

Затъмнени стъкла в пътническата зона ● ● ● ●

We Connect4) и We Connect Plus4), 5)

Обаждане на пътна помощ НОВО ● ● ● ●

Автоматично известяване за инцидент НОВО ● ● ● ●

Статус на автомобила ● ● ● ●

Врати и светлини ● ● ● ●

Местоположение на паркиране ● ● ● ●

Данни за пътуване ● ● ● ●

Планиране на посещение в сервиз ● ● ● ●

Доклад за състоянието на автомобила ● ● ● ●

WLAN хотспот6) НОВО ● ● ● ●

Mултимедия стрийминг6) НОВО ● ● ● ●

Уеб радио6) НОВО ● ● ● ●

Онлайн гласово управление НОВО ● ● ● ●

Онлайн информация за пътния трафик НОВО ● ● ● ●

Онлайн актуализация на картите НОВО ● ● ● ●

Онлайн търсене на интересни места ● ● ● ●

Онлайн изчисление на маршрута ● ● ● ●

Онлайн импортиране на дестинации ● ● ● ●

Бензиностанции и зарядни станции ● ● ● ●

Места за паркиране ● ● ● ●

Онлайн вентилация7) НОВО ● ● ● ●

Онлайн стационарно отопление7) ● ● ● ●

Известие за местоположение ● ● ● ●

Онлайн алармена система срещу кражба ● ● ● ●

Клаксон и мигачи ● ● ● ●

Известие за скорост ● ● ● ●

03 03

A B

04 03 Стъкла с термозащита (A). Чувствително 
намаляват топлината в купето. Затъмнени стъкла (B). 
Тъмните стъкла предлагат висока степен на 
дискретност в пътническата зона.

04 Онлайн информация за пътния трафик на We 
Connect Plus.4), 5) Въз основа на актуалната 
информация за пътната обстановка, онлайн услугата 
за пътния трафик предупреждава своевременно за 
проблеми в трафика, опасни точки или места с лоша 
видимост и автоматично изчислява алтернативни 
маршрути.

WLAN хотспот на We Connect Plus.4), 5) Интегрираният 
WLAN хотспот е част от пакета „Streaming & Internet“ 
и свързва до осем устройства със стабилна интернет 
връзка. Пакетите данни могат да бъдат закупени 
директно през инфотейнмънт системата.
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Вашият Volkswagen дилър
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Част от публикуваните в този каталог автомобили изобразяват допълнително 
оборудване срещу доплащане. Изведената информация за обхвата  
на оборудването и техническите данни се базира на особеностите на българския пазар  
и е актуална към момента на отпечатване на настоящия каталог. Запазваме си правото 
на промени. DSG® и 4MOTION® са регистрирани марки на Volkswagen AG и други 
дружества на групата Volkswagen Gruppe в Германия, както и в други държави. 
Наличието в този документ на марки, необозначени със знака ®, не следва да се 
тълкува като липса на регистрация на съответните марки и/или разрешение  
за използването им без предварителното писмено съгласие на Volkswagen AG. 
Volkswagen се грижи за рециклирането на стари автомобили. Това означава,  
че всички автомобили от марката Volkswagen могат да бъдат рециклирани и върнати 
за рециклиране без всякакви разходи, при условие, че са изпълнение законовите 
предписания в съответната страна. Допълнителна информация в тази връзка  
ще получите от Вашия Volkswagen дилър.

Използването на мобилните онлайн услуги на We Connect се осъществява  
чрез интегрирана интернет връзка. Свързаните с тях разходи за данни, направени  
в рамките на Европа, се поемат от Volkswagen AG в рамките на обхвата на мрежата,  
с изключение на услугите „Streaming & Internet“. За използването на услугите 
„Streaming & Internet“, както и на WLAN хотспот, могат да се закупят пакети с данни 
чрез външния партньор на мобилни услуги „Cubic Telecom“, които се използват  
на местата с покритие на мрежата в рамките на голям брой европейски страни. 
Информация относно цените и страните, в които се поддържа, ще намерите на 
vw.cubictelecom.com. Като алтернатива е възможно използването на уеб радио,  
и медия стрийминг през мобилно крайно устройство (напр. смартфон), което има 
функцията мобилен WLAN хотспот. В този случай съответните услуги са налични само 
при съществуващ или отделно сключен договор за мобилни услуги между Вас и Вашия 
мобилен оператор и само в рамките на обхвата на Вашата мобилна мрежа.  
Чрез получаването на пакети данни от Интернет в зависимост от Вашия мобилен план,  
и особено в чужбина, могат да възникнат допълнителни разходи (напр. такси  
за роуминг). За използване на безплатното приложение We Connect App е необходим 
смартфон с подходяща операционна система iOS или Android и SIM-карта с възможност 
за пренос на данни въз основа на съответни договорни отношения с Вашия мобилен 
оператор. Наличността на отделните услуги на We Connect и We Connect Plus, описани 
в пакетите, може да варира според държавата. Тези услуги се предлагат за срока на 
договора и тяхното съдържание може да претърпи промени или да бъде преустановено 
по време на този срок. Допълнителна информация ще намерите  
на https://www.vw-lekotovarni.bg/inovacii/digitalni-uslugi и при дилър на Volkswagen 
Лекотоварни автомобили. За информация относно мобилните тарифни условия  
се обърнете към Вашия мобилен оператор.

До пет години или 200 000 км пробег  
удължената гаранция
За повече информация, моля, обърнете се към  
Вашия Volkswagen дилър 




