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Новият Caddy Cargo  
За всичко, което предстои
Тези, които имат големи планове, карат новия Caddy Cargo.  

Най-популярният товарен фургон в класа си вече е в петото си поколение – 

още по-мощен, по-дигитален и по-гъвкав от когато и да било.

Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 
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1) Допустимият полезен товар варира в зависимост от оборудването.     2) Допълнително оборудване срещу доплащане.     3) В рамките на ограниченията на системата.    4) Водачът във всеки момент трябва да бъде готов да противодейства на асистиращата система и не е освободен от 
отговорността за внимателно шофиране.     5) Предлага се само в комбинация с автоматична трансмисия с два съединителя DSG.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. Представянето на материалите може да варира.



Прогрес 
от ново поколение

Нова гъвкавост
Нова по-широка плъзгаща се врата 
Maxi, различни преградни стени, 
полезен товар до 723 кг1) и 
разнообразни подови покрития.

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

Товарно отделение   
с нови подобрения
Задна двукрила асиметрична врата, 
неостъклена, нова електрическа 
помощ при затваряне на плъзгащите 
се врати и задната клапа2), 
оптимизирано LED осветление  
в товарното отделение2), разнообразни 
подови покрития.

Иновативни транспортни  
решения
Ново самостоятелно заключване   
на товарното отделение,   
нова система за безконтактно 
централно заключване с безключово 
стартиране на двигателя „Keyless 
Access/Advanced“2), „Trailer Assist“2), 3), 
натоварване на покрива  
до 100 кг.

Две междуосия
Новият Caddy Cargo се предлага  
и като Caddy Cargo Maxi с дълга база  
и нова по-широка плъзгаща се врата 
Maxi.

Още по-дигитален  
и по-свързан
Нов Innovision Cockpit2) с висока 
разделителна способност, нови 
инфотейнмънт системи2) със сензорни 
екрани с размер на диагонала до 25,4 
см (10 инча) и индуктивно зареждане2)  
на смартфони.

Оптимално работно място  
за водача
Универсална концепция за съхранение, 
нови ергономични седалки 
ergoComfort2), подлакътници за мястото 
на водача и на пътника  до водача2), 
сгъваема седалка на мястото до водача 
с нов заден панел2), 230 V контакт2).

Доказано качество
Използване на дълготрайни материали, 
висококачествена изработка и 
надеждни двигатели от ново поколение  
със значително намалени емисии.

Интериор от здрави 
и устойчиви материали
Нов кокпит: Контролното табло, 
облицовката на вратите, стените и 
рамките на седалките са решени в 
тъмен нюанс, устойчив на зацапване. 

Частично автономно шофиране 
Последно поколение асистиращи 
системи за водача, включително 
система за поддържане на лентата 
„Lane Assist“2), 3), 4),  асистент при смяна 
на лентата на движение „Side Assist“2), 3), 
асистент за маневриране с ремарке 
„Trailer Assist“2), 3) и система за 
автоматичен контрол на дистанцията 
ACC 2.02), 3), 5).

Изживейте новия Caddy Cargo в действие на  
https://www.vw-lekotovarni.bg/noviyat-caddy-cargo 05Новият Caddy Cargo 



 Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 

Концентриран товар 
Еволюция
Скачай в забързаното работно ежедневие. Новият Caddy Cargo  

винаги дава 100% от себе си. С особено интелигентни функционалности.  

Във впечатляващо силна форма.  И с изключително многостранни умения.  

Каквото и да Ви предложи работното ежедневие: Заложете на новия Caddy Cargo 

и новия Caddy Cargo Maxi, разработени с напълно нова концепция.



Врати и Keyless Access 
Работно място за водача 
Инфотейнмънт
Свързаност 
Асистиращи системи за водача 
Обезопасяване на товари
Концепции на задвижване
Работа в движение
Персонализирани решения  
Оборудване 
Колела и тапицерия
Лакови покрития
Технически данни

08 
10 
12 
14 
16 
18 
20
22 
24 
26
30
32
34

Съдържание
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01

1) С преградната стена.     2) Допълнително оборудване срещу доплащане.      Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.



02 | 03

01 Плъзгаща се врата Maxi. НОВО 
Позволява товаренето на европалет 
напречно. При Caddy Cargo Maxi освен 
междуосието нараства и плъзгащата 
се врата – с 141 мм до врата Maxi 
с обща ширина1) от 836 мм.

02 Самостоятелно заключване 
на товарното отделение. НОВО  
Отваря само там, където е необходимо 
да свършите нещо. С функцията за 
заключване на товарното отделение 
вратите на кабината на водача остават 
заключени дори когато товарното 
отделение е отворено. 

03 Безконтактно централно заключване  
с безключово стартиране на двигателя 
„Keyless Access/Advanced“.2) НОВО 
Спестява честото посягане към ключовете 
на автомобила. Благодарение 
на системата за автоматично заключване 
и запалване, не е нужно да вадите  
от джоба ключа на автомобила,  
за да отключите или заключите вратите, 
или за да стартирате автомобила.

Електрическа помощ при затваряне.2) НОВО 
Задейства се при механичното затваряне  
с ръка. Благодарение на електрическата 
помощ при затваряне, плъзгащите се 
врати и задната клапа се нуждаят  
от по-малък механичен импулс,  
за да се затворят, тъй като те сами  
се доизтеглят до пълното им затваряне.

Задна двукрила асиметрична врата, 
неостъклена. НОВО  
Осигурява гъвкавостта и издръжливостта, 
които професионалистите най-често 
очакват от един товарен ван. 

Caddy, отвори се!
Напред към новото работно ежедневие на високи 

обороти. Новият Caddy Cargo има интелигентни 

решения като например по-широките плъзгащи се 

врати в новия Caddy Cargo Maxi.

09Новият Caddy Cargo – Врати и Keyless Access



01

02

01 Отворено отделение за вещи. 
Предлага помощ при изпълнение 
на най-разнообразни задачи. 
Отвореното отделение за вещи, 
позиционирано до предното
стъкло е универсално място за 
поставяне на документи и устройства, 
които трябва да бъдат винаги под ръка. 

02 Чекмедже.1)  
Създава ново пространство за 
съхранение. В практичното чекмедже  
могат да намерят своето място 
например светлоотразителната 
жилетка, фенерът и въжето за теглене 
– така ще бъдат под ръка винаги, 
когато Ви потрябват. 

03 Седалки ergoComfort  
(със знак за качество AGR) за водача  
и на мястото до водача.1) НОВО  
Щадят гръбнака благодарение на 
разнообразните възможности за 
настройка. Ергономичните седалки 
ergoComfort предлагат 4-посочна 
електрическа лумбална настройка и са 
отличени с независимия знак за 
качество „Тествани и препоръчани“ 
на кампанията „Здрав гръб“.2) 

Онлайн информация за пътния 
трафик (We Connect Plus).3), 4), 5) 

Реагира, преди да е твърде късно.  
Въз основа на актуалната информация 
за пътната обстановка онлайн услугата 
предупреждава своевременно  
за проблеми в трафика, опасни точки 
или места с лоша видимост,  
а и автоматично изчислява 
алтернативни маршрути. 

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) Източник: Кампания „Здрав гръб“: https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze     3) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     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 

По-малко стрес
Добре организирани и спокойни през забързаното работно ежедневие. 

Добре обмисленото работно място за водача в новия Caddy Cargo 

впечатлява с практични детайли като широкото отделение за вещи.



03

04

04 Бутонен модул за директен достъп.3) НОВО 
Познава най-важните преки пътища. Често 
използвани функции като асистиращите системи 
за водача, климатичната система и помощта  
при паркиране могат да бъдат избрани директно 
с помощта на бутоните. Функционален обхват  
в зависимост от оборудването.

дни, за да регистрира автомобила си на portal.volkswagen-we.com за използване на услугите на We Connect Plus безплатно за целия договорен период.     5) След изтичане на първоначалния пакет 
с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. Представянето на материалите може да варира. 11Новият Caddy Cargo – Работно място за водача



01 | 02 | 03

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.     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. Разполагате със срок от 90 дни след предаване на автомобила, за да регистрирате We Connect Plus в интернет на адрес portal.volkswagenwe.com и да използвате услугите 
безплатно за целия договорен период.      Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. Представянето на материалите може да варира.



04

01 Innovision Cockpit.1) НОВО  
Осигурява страхотна панорама още  
в подземния гараж. Innovision Cockpit 
разкрива пълния си иновационен 
потенциал чрез комбинацията  
от дигитален кокпит и навигационна 
система.

02 Мултифункционален волан.1) НОВО 
Държи всичко под контрол. 
Мултифункционалният волан е 
изключително удобен за ръката и е 
впечатляващо лесен за обслужване. 
Директният контрол на много от 
функциите на автомобила като темпомата 
или инфотейнмънт системата подпомагат 
водача в работата му. 

03 Гласово управление.1), 2) НОВО  
Активира се с гласовата команда „Hello, 
Volkswagen“. Могат да бъдат управлявани 
радиото, съвместими смартфони, 
климатичната инсталация и навигацията.

04 Bluetooth за връзка с мобилен 
телефон „Comfort“.1), 2)  
Свързва безкабелно. Смартфоните, 
поставени в отделението, автоматично  
се свързват с външната антена  
и съвместимите устройства могат  
да се заредят индуктивно.

05 Известие за местоположение  
(We Connect Plus).2), 3)  
Информира Ви дали всичко върви  
по план. Известието за местоположение 
показва информация за това кога 
автомобилът преминава през или напуска 
определени зони в определени часови 
диапазони от деня.

06 Онлайн импортиране на 
навигационна цел (We Connect Plus).2), 3) 
Осигурява ценно време. Като алтернатива 
на въвеждането на цел в навигационната 
система отделни цели могат да бъдат 
изпращани до автомобила и чрез We 
Connect.

07 WLAN хотспот.1) НОВО  
Снабдява мобилния офис  
с широкочестотна лента. Интегрираният 
WLAN хотспот свързва до осем устройства 
със стабилна интернет връзка. Пакетите 
данни могат да бъдат закупени директно 
през инфотейнмънт системата.

Дигитализирани като никога до сега
В крак с бъдещото развитие. По желание новият 

Caddy Cargo може да бъде изцяло дигитализиран –  

с  невероятни технологии като Innovision Cockpit.

07
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13Новият Caddy Cargo – Инфотейнмънт



 
1) За използване на услугите на We Connect Fleet е необходимо да имате служебен Volkswagen потребителски акаунт и да влезете в профила си на connectfleet.io с потребителско име и парола.  Информация за отделните срокове за активиране след предаването на автомобила, за да 
използвате услугите безплатно за целия договорен период, ще намерите на connectfleet.io.        2) Опционално допълнително оборудване     3) При наличието на LINK 610 услугата We Connect Fleet е съвместима с: Crafter от 2017 година на производство или по-нов, Caddy от 2015 
година на производство или по-нов, Transporter от 2015 година на производство или по-нов, както и много автомобили, които не са от групата на Volkswagen.    4) Заявките за техническото обслужване могат да бъдат изпращани на сервизния партньор ръчно или чрез автоматизирана 
система. След това той ще се свърже с Вас по телефон или имейл.     5) Историята на маршрутите при автомобили на други производители е налично само в комбинация с LINK 610.     6) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система. 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.     7) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     8) Налично 
само в комбинация с опционален допълнителен воден отоплител с дистанционно управление.     9) Предлага се само в комбинация с двузонов климатроник и допълнителен воден отоплител.     10) Предлага се само в комбинация с пакет „Streaming & Internet“.     Обхватът на услугата 
We Connect и We Connect Plus може да варира и да се активира на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане.    

Автопаркът под око

Преглед на наличните услуги:

Дигитален пътен лист
Дигитална разходна книга. 
Управление на техническото обслужване4)

Анализ на разхода на гориво
GPS локализиране и история на маршрутите5)

Ефективност на шофиране

We Connect Fleet.1), 2)Независимо дали искате да водите пътни листи дигитално, 
или да проверявате разходите и потреблението на гориво: През свързания  
уеб портал и приложението можете лесно и ефективно да управлявате 
автопарка си. Това спестява време и позволява значително да облекчите 
работното си ежедневие.

Пакет We Connect Fleet към момента не се предлага за България. 

We Connect Fleet1), 2) е системата на Volkswagen  

за управление на автопарк. Системата може  

да се използва и за повечето от автомобилите  

на други автомобилни производители3)  

и позволява бърз и лесен достъп  

до важна информация за автопарка.

01

02

01 Дигитален пътен лист. Грижи се  
за документирането на всички 
пътувания. Всички маршрути  
се записват пълно и точно  
и се изпращат до мениджъра на 
автопарка в централния уеб портал.

02 Дигитална разходна книга. 
Предоставя информация за различни 
видове разходи на автомобилите. 
Разходите за гориво и по другите 
позиции се документират от водача 
чрез приложението We Connect Fleet 
App или чрез мениджъра на 
автопарка в уеб портала Connect Fleet. 



We Connect6) 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 Plus6), 7) предлага: 

Онлайн информация за пътния трафик
Онлайн търсене на интересни места
Онлайн актуализация на картите НОВО

Онлайн изчисление на маршрута
Бензиностанции и зарядни станции
Места за паркиране
Онлайн гласово управление НОВО

Известие за местоположение
Онлайн алармена система срещу кражба
Онлайн стационарно отопление8)

Онлайн стационарна вентилация9) НОВО

Онлайн импортиране на дестинации
Mултимедия стрийминг10) НОВО

Уеб радио10) НОВО

WLAN хотспот10) НОВО

Известие за скорост
Клаксон и мигачи

Volkswagen We Connect6) може и още повече. 
Пълното описание на услугите можете да намерите на 
https://www.vw-lekotovarni.bg/inovacii/digitalni-uslugi 

Други онлайн услуги. Безплатната услуга 
на We Connect6)  предлага широка гама от полезни 
услуги и функционалности в автомобила.  
Множество допълнителни функции са включени  
в пакета We Connect Plus6), 7) .
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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 
нужда от прецизно 
движение на заден ход.

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.

Система за автоматичен 
контрол на дистанцията 
ACC 2.0 с функцията  

„Stop and Go“.1), 2), 4) НОВО 

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

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.

За да може всяко пътуване да завърши толкова спокойно,  

колкото е и започнало, новият Caddy Cargo предлага множество 

асистиращи системи за водача1), които в критични ситуации могат  

да предприемат превантивни действия. 
 

Шофиране със система

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 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) Предлага се само в комбинация със съвместима инфотейнмънт система.



Асистент за поддържане  
на лентата „Lane Assist“  
с коригиращ импулс  
в кормилното управление.1), 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.

„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 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.

Система за разпознаване 
на пътни знаци.1), 2), 5)

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

Асистент при смяна 
на лентата на движение 

„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.

17Новият Caddy Cargo – Асистиращи системи за водача
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* Допълнително оборудване срещу доплащане.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 



02

03 | 04

Създаден за големи 
дела
Време е да се захванете за същинската работа.  

Благодарение на здравите материали и иновативните технологии, 

новият Caddy Cargo може да се справи с почти всичко.

01 Преградна стена. 
Създава пространство зад гърба. 
Формата на преградната стена е 
оптимизирана и издадена  
към товарното отделение,  
което създава много пространство  
в областта на раменете за водача  
и пътника до него. 

02 Висок товарен капацитет на 
покрива. Преобръща представите  
за малък транспортер. С товарен 
капацитет на покрива до 100 кг новият 
Caddy Cargo превръща покрива  
в сериозна товарна площ  
за различни стоки. 

03 Халки за обезопасяване. 
Спазват обещанията си.  Шестте 
сгъваеми халки за обезопасяване 
укрепват тежките товари стабилно  
на пода на новия Caddy Cargo.

04 Гумирано подово покритие*. 
Повишава безопасността благодарение 
на противохлъзгащата повърхност.  
При силни замърсявания здравото 
гумирано покритие може просто  
да се измие.

Дървено подово покритие.* НОВО 
С лекота може да поеме и тежките 
удари. Особено стабилното покритие 
на товарната повърхност, изработено 
от многослойно слепена букова 
дървесина, предпазва пода  
на автомобила и впечатлява  
със своята водоустойчива  
и противохлъзгаща повърхност.

Интериор от здрави и устойчиви 
материали. Не се „плаши“ от активна 
ежедневна употреба. Тапицерията  
и облицовката в интериора са особено 
издръжливи на замърсявания.

19Новият Caddy Cargo – Обезопасяване на товари
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Дава нов задвижващ импулс
На магистралата, в града или на строителната площадка  

Новият Caddy Cargo се адаптира оптимално към Вашия стил  

на шофиране. С двигатели от следващия еволюционен етап, 

DSG и 4MOTION.

01 Автоматична трансмисия с два 
съединителя (DSG).1) 2)  
Не познава празен ход. За напълно 
автоматична смяна на предавките без 
загуба на тяга, новият  Caddy Cargo 
може да бъде оборудван със 
7-степенна скоростна кутия DSG.

02 Задвижване на четирите колела 
4MOTION.1), 2) 
Обича да държи всички колела заети. 
Задвижването на четирите колела 
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.

Подобрен контрол на емисиите. НОВО  
Справя се с „двойна сила“. 
Благодарение на иновативната система 
Twindosing, емисиите на азотните 
оксиди при TDI двигателите са намалени  
в сравнение с предшестващия модел. 
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.

Ефективни двигатели. НОВО Дават 
повече мощ на горивото. Четирите 
двигателя с вътрешно горене на новия 
Caddy Cargo са сред най-ефективните  
и икономични TSI и TDI двигатели, 
които някога са били монтирани  
в автомобил от неговия клас.

1) Допълнително оборудване срещу доплащане.     2) Не e налично за всички двигатели.     3) Налично на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване 
срещу доплащане. Представянето на материалите може да варира. 



02
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* Допълнително оборудване срещу доплащане.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. Представянето на материалите може да варира.



03

Добре свършена работа
дори и в движение
Край с изненадите при пристигане на обекта.  

Новият Caddy Cargo помага още на място  

да се справите с всевъзможни задачи.

02 230 V контакт.* 
Засища дори и големия „глад“ 
за енергия. Централното му 
разположение на преградната стена  
е оптимално за зареждане на различни 
устройства като лаптопи и инструменти 
в кабината на водача.

03 LED осветление  
в товарното отделение.* 
Стига до най-отдалеченото кътче. 
Енергоспестяващата LED технология 
щади акумулатора на автомобила  
и осигурява по-добро осветяване  
за цялото товарно пространство.

01 Заден панел.* НОВО 
Превръща мястото до водача в ново 
работно място. Когато е сгъната 
напред, облегалката се превръща  
в удобна подложка за писане с 
практични възможности за съхранение,  
ластик за закрепване на големи папки 
и държач за смартфон.

02
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 Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 



01 Sortimo SR5 за позициониране  от страната на 
водача.  Максимално оползотворяване на товарното 
пространство. Интелигентната рафтова система 
позволява перфектна подредба на компонентите 
по контура на страничната стена.  
Дори когато са монтирани рафтове и от двете 
страни, благодарение на тънките странични профили 
остава място и за европалети.

02 Sortimo SR5 за позициониране от страната  
на мястото до водача. Въртящ блок позволява 
достъп и директно от плъзгащата се врата. 
Въртящият се блок, монтиран под ъгъл от 90° 
спрямо оборудването на автомобила, разполага с 
три чекмеджета. Към страничния профил на 
рафтовете е монтирано и прибиращо се менгеме.

01

02

Вашето желание. Нашето решение.

Подробни описания на всички трансформации 
на автомобила, както и данни за контакт на нашите 
премиум партньори ще откриете на: umbauportal.de.   

Без значение за какъв тип задачи искате  

да персонализирате Caddy Cargo: той предлага 

идеалните условия. Благодарение на новото задно 

окачване и по-широката товарна зона се увеличават 

възможностите за преустройване. 

Перфектна адаптация
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02

03

01 Аудио система „Composition Audio”.  
Системата с 16,5 см (6,5 инча) цветен сензорен 
дисплей и до 4 тонколони предлага интегриран USB-C, 
Bluetooth за връзка с мобилен телефон и DAB+. 

02 Аудио система „Composition“.  
В допълнение към функциите на аудио системата 
„Composition Audio“, системата предлага 20,9 см (8,25 
инча) цветен сензорен дисплей, до 4 тонколони, два 
USB-C в централната конзола и Bluetooth. Системата 
поддържа We Connect1) и We Connect Plus1), 2).

03 Аудио система „Ready 2 Discover“5).  
В допълнение към функциите на аудио системата 
„Composition“, системата предлага 25,4 см (10 инча) 
цветен сензорен дисплей и възможност  
за интегриране на смартфон. Устройството предлага  
и възможност за последващо закупуване  
на навигационните функции в Car-Online-Shop,  
както и активирането им.

04 Навигационна система „Discover Media“. 
Системата с 25,4 см (10 инча) цветен сензорен дисплей 
и 4 тонколони предлага 2D/3D навигация,  
набор от най-различни опции за карти, безплатна 
актуализация на картите през Интернет, We Connect1)  
и We Connect Plus1), 2).

05 Навигационна система „Discover Pro”. 
В допълнение към функциите на навигационната 
система „Discover Media“, системата предлага гласово 
управление, wireless App-Connect, Streaming & Internet 
и We Connect Plus1), 2) за период от три години.  
По желание, надстройките на We Connect3) могат  
да бъдат допълнително добавени.  
Системата от висок клас може също така да изобрази 
навигационната карта върху дигиталния кокпит 
и серийно позволява функцията за разпознаване 
на пътни знаци4).

Инфотейнмънт и свързаност

6,5-инчов дисплей на автомобилното меню без радиофункция НОВО ●

6,5-инчова аудио система „Composition Audio“ НОВО ●

8,25-инчова аудио система „Composition” НОВО ●

10-инчова аудио система „Ready 2 Discover“ НОВО ●

10-инчова навигационна система „Discover Media“ НОВО ●

10-инчова навигационна система „Discover Pro“ НОВО ●

Дигитално радиоприемане DAB+ ●

Гласово управление НОВО ●

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 в кокпита НОВО ●

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

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.       2) След изтичане на първоначалния пакет с услуги на We Connect Plus срещу доплащане.     3) 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 функ-
ции 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.     4) В рамките на ограниче-
нията на системата.     5) Налично на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. Представянето 
на материалите може да варира.     

Оборудване

Екстериор

Броня в сиво ●

Броня, дръжки на вратите и задната клапа в цвета на автомобила ●

Корпус на външните огледала, черен лак НОВО ●

Дръжки на вратите в цвета на автомобила ●

Радиаторна решетка без хромирана лайстна НОВО ●

Рейки на покрива в черно или сребристо ●

H7 предни светлини ●

LED предни фарове НОВО ●

Задни LED светлини НОВО ●

Външни огледала с електрическа настройка ●

Външни огледала с електрическа настройка и отопление ●

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

04 I 05



Климатизация и слънцезащита

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

Двузонов климатроник, вкл. AirCare ●

Отопление на седалката на водача и седалката до водача ●

Електрически въздушен отоплител НОВО ●

Допълнителен воден отоплител с дистанционно управление ●

Сенник с джобче за карти ●

Сенник с джобче за карти и огледало ●

Отопление на предното стъкло, вкл. отопляеми дюзи на чистачките НОВО ●

Отопление на задното стъкло ●

Стъкла с термозащита ●

06

07

08

09

• Серийно оборудване• Допълнително оборудване    

Работно място за водача

Контролно табло с няколко отделения за съхранение ●

Жабка, заключваща се, с осветление ●

Подпокривно пространство с отделение за вещи ●

Седалка на водача с регулиране на височината ●

Седалка на мястото до водача с регулиране на височината ●

Седалка на мястото до водача със сгъваема облегалка и заден панел ●

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 ●

Подлакътници за мястото на водача и пътника до водачаНОВО ●

Чекмеджета под предните седалки ●

Волан ●

Мултифункционален волан НОВО ●

Мултифункционален кожен волан НОВО ●

DSG трансмисия с технология „shift-by-wire“ ●

Мултифункционален дисплей „Plus“ ●

Дигитален кокпит НОВО ●

Innovision Cockpit НОВО ●

Електрически стъкла ●

Мокетено подово покритие ●

Гумирано подово покритие ●

Стелки ●

Вътрешно LED осветление НОВО ●

12 V букса ●

230 V контакт НОВО ●

06 Волан. Удобен за ръката и позволява регулиране  
на височина и дължина.

07 Мултифункционален волан. Улеснява 
обслужването на различни системи по време на 
шофиране. 

Мултифункционален кожен волан. Изключително 
удобен за ръката и впечатляващо лесен за обслужване. 
При автомобилите с трансмисия с два съединителя DSG 
допълнителни лостчета за превключване позволяват 
„пъргава“ смяна на предавките.

08 Механична климатична инсталация с електронно 
регулиране, вкл. прахов и поленов филтър.  
Позволява безстепенно регулиране на желаната 
температура в купето.

09 Двузонов климатроник, вкл. AirCare.  
Напълно автоматичната климатична система  
с алергенен филтър разполага с различни сензори  
и поддържа постоянна зададената температурата  
за водача и пътника до него.
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01

02

03

01 Задна клапа с остъкляване.  
Отваря се изключително плавно и благодарение  
на голямата височина при отваряне е подходяща  
и за подслон при дъжд. Широкият светъл отвор  
на прозореца разширява зрителното поле.

02 Двойна задна врата без остъкляване.  
Високата до тавана двойна врата е разделена на две, 
в съотношение 2 към 1, и достига максимален ъгъл 
на отваряне от почти 180°. 

03 Преградна стена с остъкляване и защитна 
решетка. Наклонът на стъклото предотвратява 
отражения в зрителното поле на водача. Решетката 
предпазва стъклото например при внезапно спиране.

04 Преградна стена, затворена.  
Напълно отделя товарното отделение от кабината  
на водача.

Товарно отделение

Прозорци за товарното отделение ●

12 V букса ●

Вътрешно осветление ●

LED осветление в товарното отделение НОВО ●

LED спот лампи на задната клапа ●

Двойна задна врата без остъкляване ●

Двойна задна врата с остъкляване ●

Задна клапа с остъкляване ●

Чистачки с интервално превключване и система за измиване на задните стъкла ●

Електрическа помощ при затваряне на задната клапа НОВО ●

Преградна стена, затворена ●

Преградна стена с остъкляване и защитна решетка НОВО ● 

Преградна стена с решетка ●

Гумирано подово покритие ●

Дървено подово покритие ●

Шест халки за обезопасяване, сгъваеми и прибиращи се ●

Теглич, фиксиран, прикачно тегло до 1500 кг1), вкл. стабилизация при теглене ●

Теглич, демонтируем, прикачно тегло до 1500 кг1), 6), вкл. стабилизация при теглене ●

Системи за безопасност

Функция за спешни повиквания eCall НОВО ●

Мултиколизионна спирачка2) ●

Електронна стабилизираща програма2) ●

Антиблокираща система (ABS) ●

Регулиране на приплъзването на задвижването (ASR) ●

Електронна блокировка на диференциала (EDS) ●

Предни въздушни възглавници за водача и мястото до водача ●

Странични въздушни възглавници и въздушни възглавници  

за главата за водача и мястото до водача
●

Въздушни възглавници за водача и мястото до водача – предни, странични,  

тип „завеса“ и централна НОВО
●

Триточкови автоматични предпазни колани с обтегачи за седалките  

на водача и мястото до водача
●

Сигнализация при непоставени колани ●

Електронен имобилайзер ●

Алармена система против кражба с обемни датчици и защита от изтегляне ●

Централно заключване с две дистанционни управления и активиране отвътре ●

Самостоятелно заключване на товарното отделение ●

1) Допустимият прикачно тегло варира според двигателя.     2) В рамките на ограниченията на системата.    3) Предлага се само в комбинация 
със съвместима инфотейнмънт система.     4) Предлага се само в комбинация с автоматична трансмисия 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 шофи-
ране.     6) Ще бъде налично на по-късен етап.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 

04



06 05 Дървено подово покритие.  
Идеален за товарене на европалети.  
Здравата букова дървесина с дебелина 10 мм, 
слепена в 5 слоя, осигурява противохлъзгаща 
повърхност.

06 Теглич, демонтируем6), прикачно тегло  

до 1500 кг1), вкл. стабилизация при теглене.  
Позволява монтаж и демонтаж само с няколко 
движения.

05

Асистиращи системи за водача

Електромеханично сервоуправление     ●

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

Система за наблюдение на зоната пред автомобила „Front Assist“2) с функция  
за разпознаване на пешеходци/велосипедисти, помощ при избягване на удар  
и функция за аварийно спиране в градски условия

●

Система за разпознаване на пътните знаци2), 3) ●

Темпомат със скоростоограничител2) ●

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

●

Асистент за поддържане на лентата „Lane Assist“ с коригиращ импулс  
в кормилното управление2), 5)

●

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

Парк-пилот с предни и задни сензори2) ●

Камера за задно виждане „Rear View”2) ●

Асистент при движение на заден ход2) ●

Система за самопаркиране „Park Assist“2) ●

Асистент за излизане от паркомясто2) НОВО ●

Асистент за маневриране с ремарке „Trailer Assist“2), 6) НОВО ●

Автоматично включване на късите светлини с дневните светлини2) ●

Автоматично включване на късите светлини с дневните светлини,  
както и светлини с функция „Посрещане и изпращане“2)

●

Пакет „Светлина и видимост“2) ●

Фарове за мъгла с функция за статично осветяване на завой2) ●

Асистент за регулиране на дългите светлини „Light Assist“.2) ●

Статично осветяване на завой и светлини за всякакви метеорологични условия  
за LED предни фарове2)

●

Система за разпознаване на умората при водача2) ●

Система за контрол на гумите2) ●

Система за контрол на налягането в гумите, директно измерване2), 3) НОВО ●

Електрическа паркинг спирачка с функция за автоматично задържане2) ●

Системи за безопасност (продължение)   

Централно заключване с безключово стартиране на двигателя „Keyless Start“ НОВО ●

Безконтактно централно заключване с безключово стартиране на двигателя  
„Keyless Access/Advanced“3) НОВО

●

Вътрешно огледало за обратно виждане, с ръчно затъмняване ●

Вътрешно огледало за обратно виждане, с автоматично затъмняване ●
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Колела

0201

*В зависимост от комбинацията между двигател и трансмисия.     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.
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Тапицерия на седалките

06

07

08

• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване

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. С гуми 215/55 R 17.  

●

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

●

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

●

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

Тапицерия на седалките

06 Текстилна тапицерия, десен „Double Grid“ НОВО ●

07 Износоустойчива текстилна тапицерия, десен „Robusta“ НОВО ●

08 Тапицерия от изкуствена кожа, десен „Pure Diamond“ ●
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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.

Лакови покрития – универсални

01 Бял / Candy White ●

02 Червен / Cherry Red ●

03 Сив / Pure Grey ●

04 Оранжев / Bright Orange ●

Лакови покрития – металик

05 Сребрист / 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 ●

Лакови покрития с перлен ефект

13 Черен / Deep Black ●

Лакови покрития



01

05

09

13

02

06

10

03

07

11

04

08

12

Лакови покрития – металик

Лакови покрития – универсални

Лаково покритие с перлен ефект

• Серийно оборудване    • Допълнително оборудване 33Новият Caddy Cargo – Лакови покрития



Caddy Cargo Caddy Cargo MaxiРазмери в мм1)

Междуосие 2755 / 2970

Дължина на автомобила 4500 / 4853

890 / 890
855 / 993

12
72

 / 1
27

5 
58

6 /
 58

9

Височина 
на товарния 
борд

Макс. 
височина 
на 
товарното 
отделение

Технически данни

Европалети 
800 x 1200 мм  

Индустриални палети тип EUR 3 
1000 x 1200 мм  

Бокс колички 
720 x 830 мм  

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Размери1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Товарно отделение
Обем2) в м3
Ширина x височина в мм

 
3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

Плъзгаща се врата
Ширина x височина в мм

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

Двойна задна врата 
Ширина x височина в мм

 
1234 x 1122 1234 x 1122

Задна клапа 
Ширина x височина в мм

 
1234 x 11306)

 
1234 x 11306)

Диаметър на завоя
в м

 
11,4

 
12,1

Тегло (в кг)

Полезен товар до 6767) до 7237)

Доп. прикачно тегло до 15008) до 15008)

Макс. товарен капацитет 
на покрива

до 100 до 100

1) Моля имайте предвид, че стойностите са приблизителни и размерите могат да варират в границите на допустимите отклонения при производството.     2) Според метода на измерване VDA/SAE.     3) Максимална височина на товарното отделение. Височина на товарене без подовото 
покритие 1259 мм.     4) Максимална височина на товарното отделение. Височина на товарене без подовото покритие 1264 мм.      5) С преградната стена.     6) С покривната антена.     7) Допустимият полезен товар варира според оборудването.     8) Допустимото прикачно тегло варира 
според двигателя.    9) Измерено на височината на пода на автомобила.     Изображенията показват допълнително оборудване срещу доплащане. 

Капацитет на товарене в Caddy Cargo Kasten



Товарно отделение9) с преградната стена 1797 / 2150

О
бщ

а 
ви

со
чи

на
 1

85
6 /

 18
60

1)

Ширина между колелата 1855 / 1855

Ширина със страничните огледала 2100 / 2100

По-широка плъзгаща се врата Maxi (8365)/846 x 1095 мм) при Caddy Cargo Maxi1)

Европалети 
800 x 1200 мм 

Бокс количка 
720 x 830 мм 

12
30

 / 1
23

0

16
14

 / 1
61

4
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Вашият Volkswagen дилър

Новият Caddy Cargo
Част от публикуваните в този каталог автомобили изобразяват допълнително 

оборудване, предлага 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 Volkswagen Gruppe в Германия, както и в други държави. Наличието  

в този документ на марки, необозначени със символа ®, не следва да се тълкува,  

че съответните търговски марки не са запазени и/или могат да се използват  

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 
удължената гаранция.


