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Novi Caddy Cargo
Pripravljen na vse
Kdor ima velike načrte, bo izbral novi Caddy Cargo. Tukaj je zdaj že 

peta generacija najbolj priljubljenega mestnega dostavnika – še bolj 

digitalizirana, še bolj prilagodljiva in zmogljivejša, kot so bile prejšnje.
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1) Dovoljena nosilnost je odvisna od motorja.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     3) V okviru sistemskih omejitev.     4) Za uporabo storitev We Connect Fleet potrebujete poslovni Volkswagnov uporabniški račun in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti na strani connectfleet.io. Poleg 
tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za Connect Fleet. Informacije o individualnih rokih aktiviranja po prevzemu vozila, da lahko izkoristite celotno dogovorjeno obdobje uporabe storitev, najdete na https://connectfleet.io/home. Po preteku prvega aktiviranega 
obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom. V kombinaciji z radijskim sistemom Composition Audio na voljo pozneje.      5) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje 
asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti, da mora vozilo voziti preudarno.     6) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se lahko razlikujejo.

Nova variabilnost 
Nova, širša maksi drsna vrata, različne 

predelne stene, nosilnost do 723 kg1) in 

vsestranske talne obloge.

Sodoben dizajn 
Nov, markanten sprednji del s satasto 

strukturo, dinamične, čiste linije in 

številne izboljšave za manjši zračni upor.

Tovorni prostor z novimi 
odlikami 
Zadnja krilna vrata brez okna2), nova 

električna zapiralna asistenca za drsna 

vrata in zadnja dvižna vrata2), izboljšana 

LED-osvetlitev tovornega prostora2), 

vsestranske talne obloge.

Inovativne transportne rešitve 
Nova ločena ključavnica za tovorni 

prostor, novi sistem Keyless Access/

Advanced za dostop in zagon brez 

ključa2), Trailer Assist2), 3), strešna 

obremenitev do 100 kg.

Dve medosni razdalji 
Novi Caddy Cargo je na voljo tudi v 

izvedbi Caddy Cargo Maxi z dolgo 

medosno razdaljo in novimi, širšimi 

maksi vrati.

Še bolj digitaliziran in povezan 
Novi visokoločljivostni Innovision 

Cockpit2), novi infotainment sistemi2) z 

velikim zaslonom na dotik z diagonalo 

do 25,4 cm (10 palcev), digitalno 

upravljanje voznega parka Volkswagen 

We Connect Fleet2), 4) in indukcijsko2) 

polnjenje pametnih telefonov.

Optimizirano voznikovo 
delovno mesto 
Univerzalni koncept odlagalnih mest, 

novi sedeži ergoComfort2), naslona 

za roke za voznikov in sovoznikov 

sedež2), sovoznikov sedež s poklopnim 

naslonjalom z novim trdim hrbtiščem2), 

230-voltna električna vtičnica2).

Preizkušena kakovost 
Uporaba trpežnih materialov, visoka 

kakovost izdelave in zanesljivi motorji z 

občutno nižjimi vrednostmi emisij.

Robustna notranjost 
Nova vozniška kabina: armaturna plošča 

ter obloge vrat, stranic in sedežnih 

podnožij so zasnovane v temnem, 

neobčutljivem barvnem odtenku.

Delno avtomatizirana vožnja 
Najnovejša generacija asistenčnih 

sistemov, med drugim Lane Assist2), 3), 5), 

Side Assist2), 3), Trailer Assist2), 3) in  

ACC 2.02), 3), 6).

Spoznajte Caddy Cargo v akciji na:  

https://www.vw-gospodarska.si/
caddy-cargo

Sredstvo mobilnosti,
najnovejša izvedba

Novi Caddy Cargo

https://connectfleet.io/home
https://www.vw-gospodarska.si/caddy-cargo
https://www.vw-gospodarska.si/caddy-cargo


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

Polno naprednih
rešitev
Čaka vas hitri tempo delovnega vsakdana. Novi Caddy Cargo od sebe vedno 

da 100 odstotkov. Ima izjemno pametne funkcije. In obliko, ki naredi močan 

vtis. Ter najbolj vsestranske sposobnosti. Zato za svoje raznolike službene 

potrebe izberite novi Caddy Cargo ali novi Caddy Cargo Maxi, ki ju odlikuje 

povsem nova zasnova.
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091) S predelno steno.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Caddy, odpri se
Pred vami je delovno okolje s številnimi novimi izzivi. 

Novi Caddy Cargo prinaša inteligentne rešitve, denimo 

večja drsna vrata za novi Caddy Cargo Maxi.

01 Maksi drsna vrata.  NOVO   

Euro palete lahko naložite podolgem. 

Skupaj z medosno razdaljo so se pri 

novem Caddyju Cargo Maxi za 141 mm 

povečala tudi drsna vrata, ki zdaj v 

širino skupno merijo 836 mm1).

02 Ločena ključavnica za tovorni 
prostor.  NOVO  Odprite samo tisti 

del, kjer delate. Ločena ključavnica 

za tovorni prostor vam omogoča, da 

vrata vozniške kabine ostanejo varno 

zaklenjena, medtem ko je tovorni 

prostor odprt.

03 Sistem Keyless Access/Advanced 
za dostop in zagon brez ključa.2)  NOVO  

Prihrani vam pogosto poseganje po 

avtomobilskem ključu. Ta lahko ostane 

v žepu ali torbi, medtem ko vam 

odklepanje in zaklepanje vrat ter vžig 

motorja omogoča sistem za avtomatski 

dostop in zagon.

Električna zapiralna asistenca.2)  NOVO  

Na pomoč vam priskoči pri zapiranju 

vrat. Z njo lahko drsna vrata in zadnja 

dvižna vrata zaprete z manj napora, ker 

jih avtomatika samodejno povleče do 

končnega položaja v ključavnici.

Zadnja krilna vrata brez okna. 2)  NOVO   

Zagotavljajo fleksibilnost in trpežnost, 

ki ju profesionalni uporabniki 

najpogosteje pričakujejo od dostavnega 

vozila. Novi Caddy Cargo je prvi Caddy, 

ki ima opcijsko vgrajena zadnja krilna 

vrata brez oken.

Novi Caddy Cargo – Vrata in Keyless Access
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1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Vir: Aktion Gesunder Rücken e. V.: https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze     3) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     4) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in 
se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate 

svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.     5) Po preteku prvega aktiviranega obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     Na slikah je 
prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se lahko razlikujejo.

Pozabite na stres
Naj bo vaš hitri delovni vsakdan dobro organiziran in sproščen. Premišljeno 

zasnovano voznikovo delovno mesto v novem Caddyju Cargo vas bo 

prepričalo s praktičnimi rešitvami, kakršna je široki predal.

01 Odprti predal. Kot nalašč za 

najrazličnejše potrebe. Odprti predal 

pred vetrobranskim steklom je idealen 

za odlaganje dokumentov in naprav, ki 

jih želite imeti vedno pri roki.

02 Izvlečni predal.1) Še več odlagalnega 

prostora. V praktičnem izvlečnem 

predalu imate lahko na enem mestu 

pospravljene npr. odsevni telovnik, 

žepno svetilko in vlečno vrv – da jih 

boste po potrebi hitro našli.

03 Sedeža ergoComfort (AGR) za 
voznika in sovoznika.1)  NOVO   

S številnimi možnimi nastavitvami 

zmanjšujeta obremenitev hrbta. Sedež 

ergoComfort ima električno 4-smerno 

nastavljivo ledveno oporo in je prejel 

certifikat kakovosti "preverjeno in 

priporočeno" nemškega neodvisnega 

združenja za zdrav hrbet Aktion 

Gesunder Rücken e. V.2)

Spletne prometne informacije  
(We Connect Plus).3), 4), 5) Storitev vam 

pomaga, da ne izgubljate časa. Na 

osnovi aktualnih prometnih informacij 

z interneta vas spletne prometne 

informacije pravočasno opozorijo na  

ovire v prometu, potencialne nevarnosti  

ali zmanjšano vidljivost ter vam 

avtomatsko prikažejo alternativne poti.

04 Modul tipk za neposredni dostop.3)  

 NOVO  Pozna najvažnejše bližnjice.  

Do pogosto uporabljenih funkcij, kot so 

asistenčni sistemi, funkcije klimatske 

naprave in parkirni sistemi, lahko 

neposredno dostopate s posebnimi 

tipkami. Obseg funkcij je odvisen od 

opreme.

Novi Caddy Cargo – Voznikovo delovno mesto

 https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze
http://portal.volkswagen-we.com
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13Novi Caddy Cargo – Infotainment

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     3) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo 
Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev. Po preteku prvega 
aktiviranega obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     4) zakup podatkov preko Cubic Telecom, ki pa še ni prisoten v Sloveniji     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se lahko razlikujejo.

Digitaliziran,  
kot še ni bil
Dolgoročno držati korak z razvojem. Novi Caddy Cargo 

je po želji lahko popolnoma digitaliziran – z izvrstnimi 

tehnologijami, kot je Innovision Cockpit.

01 Innovision Cockpit.1)  NOVO  Že v 

podzemni garaži poskrbi za čudovito 

panoramo. Innovision Cockpit združuje 

digitalni kombinirani instrument in 

navigacijski sistem, kar se odraža v 

njegovi inovativnosti.

02 Večfunkcijski volan.1)  NOVO   

Ima vse pod nadzorom. Večfunkcijski 

usnjeni volan omogoča dober oprijem 

in enostavno uporabo različnih 

funkcij. Vozniku pomaga z možnostjo 

neposrednega upravljanja številnih 

funkcij vozila, kot sta tempomat in 

infotainment.

03 Glasovno upravljanje.1), 2)  NOVO   

Aktivirate ga z glasovnim ukazom 

"Hello Volkswagen". Z njim lahko 

upravljate funkcije radia, združljivih 

pametnih telefonov, klimatske naprave 

in navigacije.

04 Vmesnik za mobilni telefon 
Comfort.1), 2) Poveže vas brezžično. 

Pametni telefon odložite v predal, od 

koder se samodejno poveže z zunanjo 

anteno, združljive naprave pa se tam 

lahko tudi indukcijsko polnijo.

05 Obveščanje o prekoračitvi območja 
(We Connect Plus).2), 3) Sporoča, ali vse 

poteka po načrtih. Storitev obveščanja 

o prekoračitvi območja vam kaže, ali 

vozilo ob določenem času vozi znotraj 

definiranega območja oz. ga zapusti.

06 Spletni uvoz ciljev (We Connect 
Plus).2), 3) Privarčuje vam dragoceni čas. 

Namesto da cilj vnesete v navigacijski 

sistem, si lahko posamezne cilje prek 

We Connect pošljete v vozilo.

07 Dostopna točka za WLAN.1), 4)  NOVO 

V vaši mobilni pisarni skrbi za 

širokopasovno podatkovno povezavo. 

Integrirana dostopna točka za WLAN 

omogoča stabilno internetno povezavo 

na do 8 napravah. Podatkovne pakete 

lahko zakupite neposredno prek 

infotainment sistema.

http://portal.volkswagen-we.com
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1) Za uporabo storitev We Connect Fleet potrebujete poslovni Volkswagnov uporabniški račun in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti na strani connectfleet.io. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za Connect Fleet. Informacije o individualnih 
rokih aktiviranja po prevzemu vozila, da lahko izkoristite celotno dogovorjeno obdobje uporabe storitev, najdete na connectfleet.io. Po preteku prvega aktiviranega obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom. V 
kombinaciji z radijskim sistemom Composition Audio na voljo pozneje.     2) Dodatna oprema z možnostjo izbire.     3) Z napravo LINK 610 je We Connect Fleet združljiv z vozili: Crafter od leta proizvodnje 2017 naprej, Caddy od leta proizvodnje 2015 naprej, Transporter od leta proizvodnje 2015 naprej in 
številnimi drugimi vozili, ki niso bila izdelana v koncernu Volkswagen.     4) Vzdrževalne naloge se lahko ročno ali avtomatizirano pošljejo servisnemu partnerju, ki potem z vami vzpostavi stik po telefonu ali elektronski pošti.     5) Potek poti je pri vozilih drugih avtomobilskih proizvajalcev na voljo samo z 
napravo LINK 610.     6) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom. Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti 
ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno brezplačno obdobje uporabe storitev.     7) Po preteku prvega aktiviranega obdobja 
uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     8) Na voljo samo v kombinaciji z opcijskim dodatnim vodnim grelnikom z radijskim daljinskim upravljalnikom.     9) Na voljo samo v kombinaciji z 2-consko klimatsko napravo Climatronic in dodatnim vodnim grelnikom.     10) Na voljo samo v 
kombinaciji s paketom Streaming & Internet. Zakup podatkov preko Cubic Telecom, ki pa še ni prisoten v Sloveniji.     Obsegi storitev We Connect in We Connect Plus se lahko spreminjajo in so lahko na voljo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Vozni park na vidiku
We Connect Fleet1), 2) je Volkswagnov sistem za 

upravljanje voznega parka. Sistem je mogoče uporabljati 

tudi za večino vozil drugih avtomobilskih proizvajalcev3). 

Omogoča hiter in enostaven dostop do najvažnejših 

podatkov o voznem parku.

We Connect Fleet.1), 2) Naj gre za digitalno vodenje dnevnika voženj ali preverjanje 

stroškov in porabe: prek pripadajočega spletnega portala in aplikacije lahko 

enostavno in učinkovito upravljate svoj vozni park. Tako boste prihranili čas, poleg 

tega pa poskrbeli za razbremenitev pri delovnih nalogah.

01 Digitalni dnevnik voženj. Skrbi za 

evidentiranje vseh voženj. Dosledno 

zapisuje vse prevožene relacije in jih za 

skrbnika voznega parka posreduje na 

centralni spletni portal.

02 Digitalni dnevnik stroškov. Obvešča 

vas o raznih stroških, povezanih z 

vozili. Stroške goriva in druge postavke 

lahko evidentira voznik prek aplikacije 

We Connect Fleet ali skrbnik voznega 

parka prek spletnega portala Connect 

Fleet.

Še več spletnih storitev. Brezplačna ponudba 

We Connect6) vključuje širok nabor uporabnih storitev 

in avtomobilskih funkcij. Številne dodatne funkcije 

pridobite s paketom We Connect Plus6), 7).

Volkswagen We Connect6) zmore še več. Vse ponudbe 

najdete na: https://www.vw-gospodarska.si/
inovacije/digitalne-storitve/we-connect

Pregled storitev: 

Digitalni dnevnik voženj

Digitalni dnevnik stroškov

Upravljanje vzdrževanja4)

Analiza porabe

GPS-lociranje in potek poti5)

Učinkovitost vožnje

We Connect6) vključuje: 

Klic ob okvari

Parkirna lokacija

Avtomatsko javljanje nezgod  NOVO 

Status vozila

Vrata in luči

Poročilo o stanju vozila

Podatki o vožnji

Načrtovanje servisnih terminov

We Connect Plus6), 7) vključuje: 

Spletne prometne informacije

Spletno iskanje posebnih ciljev

Spletno posodabljanje zemljevidov  NOVO 

Spletno izračunavanje poti

Bencinski servisi in polnilne postaje

Parkirišča

Spletno glasovno upravljanje  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi območja

Spletno obvestilo alarmne naprave

Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega vozila8)

Spletno upravljanje prezračevanja mirujočega 

vozila9)  NOVO 

Spletni uvoz ciljev

Pretakanje medijev10)  NOVO 

Spletni radio10)  NOVO 

Dostopna točka za WLAN10)  NOVO 

Obveščanje o prekoračitvi hitrosti

Hupanje in utripanje

http://connectfleet.io
http://connectfleet.io
http://portal.volkswagen-we.com
https://www.vw-gospodarska.si/inovacije/digitalne-storitve/we-connect
https://www.vw-gospodarska.si/inovacije/digitalne-storitve/we-connect
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1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) Na voljo pozneje.     4) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     5) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega 
sistema voznika ne odvezuje odgovornosti, da mora vozilo voziti preudarno.     6) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.

Sistemsko podprta vožnja
Da bi se vsaka vožnja končala tako sproščeno, kot se je začela, je novi 

Caddy Cargo opremljen s številnimi asistenčnimi sistemi1), ki lahko 

preventivno posežejo v kritične situacije.

Spoznajte nove in izboljšane asistenčne sisteme v videu na:  

https://www.vw-gospodarska.si/caddy-cargo/asistencni-sistemi-1

Asistenca za odparkiranje 
Rear Cross Traffic Alert.1), 2) 

 NOVO 

Pri vzvratnem odparkiranju 

nadzira cesto, ki poteka 

pravokotno na parkirno 

mesto, zazna bližajoče se 

objekte in s samodejnim 

zavornim posegom prepreči 

morebitno trčenje.

Asistenca za manevriranje s 
prikolico Trailer Assist.1), 2), 3)  

 NOVO 

Med manevriranjem na 

prečna parkirna mesta in 

pri natančni vzvratni vožnji 

olajšuje obračanje vozila s 

pripeto prikolico.

Sistem za nadzor prometa 
Front Assist.1), 2)  NOVO 

V smeri vožnje zaznava 

pešce, kolesarje in vozila ter 

voznika opozarja na zaznane 

nevarne situacije. Če voznik 

ne reagira pravočasno, 

izvede samodejno zaviranje 

v sili in v kritičnih situacijah 

vozniku pomaga obvoziti 

oviro.

Avtomatsko uravnavanje 
razdalje ACC 2.0 s funkcijo 
Stop&Go.1), 2), 4)  NOVO 

Pomaga ohranjati pravilno 

razdaljo do spredaj vozečega 

vozila. V zastojih ali mestnem 

prometu po kratkotrajni 

zaustavitvi ponovno spelje.

Asistenca za vožnjo 
Travel Assist z asistenco 
za zaustavitev v sili 
Emergency Assist.1), 2), 4)  

 NOVO 

Za sproščeno vožnjo na 

daljših relacijah kombinira 

funkcije sistemov ACC 2.0, 

Lane Assist in Emergency 

Assist.

Asistenca za ohranjanje 
smeri Lane Assist z 
impulzom na volanu.1), 2), 5)

Prek večfunkcijske kamere 

snema vozni pas, po katerem 

vozi vozilo, in od hitrosti 

60 km/h z zasukom volana 

v nasprotno smer korigira 

nenamerno skrenitev z 

voznega pasu.

Asistenca za zaustavitev v 
sili Emergency Assist.1), 2)  

 NOVO 

Zmanjša tveganje, če je 

z voznikom kaj narobe. 

Sistem se na voznikovo 

neaktivnost najprej odzove 

z zvočnim opozorilom in 

tresenjem volana, potem 

pa vozilo varno upočasni do 

zaustavitve.

Asistenca za vzvratno 
vožnjo.1), 2)

Pri parkiranju in odparkiranju 

samodejno zavira vozilo, če 

parkirni senzorji ali zadnji 

radar zaznajo oviro.

Prepoznavanje prometnih 
znakov.1), 2), 6)

S posebno kamero zaznava 

hitrostne omejitve, 

prepovedi prehitevanja 

ter časovno in vremensko 

pogojene omejitve ter 

obvešča voznika.

Asistenca za menjavo 
voznega pasu Side Assist.1), 2)  

 NOVO 

Z LED-lučko v zunanjih 

ogledalih voznika opozarja na  

vozila, ki se približujejo od 

zadaj ali so že v mrtvem kotu.

Novi Caddy Cargo – Asistenčni sistemi

https://www.vw-gospodarska.si/caddy-cargo/asistencni-sistemi-1
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19Novi Caddy Cargo – Zavarovanje tovora* Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Narejen za velike 
podvige
Brez pomislekov poprimite za delo. Novi Caddy Cargo je  

zaradi trpežnih materialov in inovativnih tehnologij kos 

še tako zahtevnim nalogam.

01 Predelna stena. Čez vso širino varuje 

vaš hrbet. Optimizirana oblika predelne 

stene je usločena v tovorni prostor, 

tako da vozniku in sovozniku zagotavlja 

še več prostora v predelu ramen.

02 Visoka strešna obremenitev. 

Uveljavljene predstave o majhnih 

dostavnih vozilih postavlja na glavo. 

Strešna obremenitev pri novem Caddyju  

Cargo znaša do 100 kg, zato tudi streho 

lahko štejemo med upoštevne površine 

za prevoz najrazličnejšega tovora.

03 Pritrdilni obročki. Držijo obljubo. 

Šest poklopnih pritrdilnih obročkov 

na tleh novega Caddyja Cargo služi za 

zanesljivo pričvrstitev težkega tovora.

04 Gumijasta talna obloga. Z nedrsečo 

površino zagotavlja večjo varnost. Kadar 

je močno umazana, jo lahko enostavno 

sperete.

Lesena tla.*  NOVO  Odporna so tudi 

na močnejše udarce. Izjemno trdna 

obloga tovorne površine iz večslojnega 

lepljenega bukovega lesa varuje tla v 

vozilu ter prepriča z vodoodporno in 

nedrsečo površino.

Robustna notranjost. V njej ni videti 

sledov vsakodnevne uporabe. Sedežne 

prevleke in notranje obloge so še 

posebej odporne proti umazaniji.
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21Novi Caddy Cargo – Pogonske tehnologije
1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) Ni na voljo za vse motorje.     3) Na voljo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se 
lahko razlikujejo. 

Daje nov zagon
Na avtocesti, v mestu ali na gradbišču: novi Caddy Cargo 

se lahko optimalno prilagodi vašemu profilu vožnje.  

Z motorji naslednje evolucijske stopnje, menjalnikom DSG 

in pogonom 4MOTION.

01 Menjalnik z dvojno sklopko DSG.1) 2) 

Za maksimalno učinkovito delovanje. 

Novi Caddy Cargo je lahko opremljen s 

7-stopenjskim menjalnikom z dvojno 

sklopko DSG, ki omogoča popolnoma 

avtomatsko menjavanje prestav brez 

prekinitve v prenosu moči.

02 Štirikolesni pogon 4MOTION.1), 2), 3)  

Rad vidi, da delajo vsa kolesa. 

Štirikolesni pogon prenos moči 

na kolesa samodejno prilagaja 

posameznim voznim situacijam. To je 

osnova za optimalne vozne lastnosti 

in visoko vozno dinamiko, tudi izven 

utrjenih cest.

Izboljšano prečiščevanje izpušnih 
plinov.  NOVO  Dela se loti z dvojnim 

vložkom. Inovativna tehnologija 

twindosing pri motorjih TDI v primerjavi 

s prejšnjim modelom občutno znižuje 

emisije NOx. To omogoča načrtno 

dvojno vbrizgavanje aditiva AdBlue® 

pred oba katalizatorja SCR, ki sta 

vgrajena zaporedno. Poseben zaporni 

katalizator za sistemom SCR poleg 

tega preprečuje uhajanje presežnega 

amoniaka.

Učinkoviti motorji.  NOVO  Gorivu dajejo 

večjo moč. Štirje motorji z notranjim 

zgorevanjem za novi Caddy Cargo 

se uvrščajo med najučinkovitejše in 

najvarčnejše motorje TSI in TDI, ki so 

se kdajkoli vgrajevali v vozilo njegovega 

segmenta.
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23Novi Caddy Cargo – Mobilno delo* Dodatna oprema za doplačilo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se lahko razlikujejo.

Za lažje delo  
med vožnjo
Naj vas pri strankah nič ne preseneti. Novi Caddy Cargo  

vam omogoča, da na licu mesta lažje opravite 

najrazličnejše naloge.

01 Trdo hrbtiščel.*  NOVO  Sovoznikov 

sedež ima novo funkcijo. Če njegovo 

naslonjalo poklopite naprej, se spremeni 

v podlago za pisanje s praktičnimi 

rešitvami, kot sta elastični trak za 

pritrditev večjih map in držalo za 

pametni telefon.

02 230-voltna električna vtičnica.* 

Poteši še tako veliko lakoto po elektriki. 

Položaj na sredini ob predelni steni 

je optimalen, da v vozniški kabini 

lahko polnite različne naprave, kot so 

prenosniki ali orodja.

03 LED-osvetlitev tovornega prostora.* 

Seže tudi do najbolj skritega kota. 

Energijsko varčna LED-tehnologija 

zmanjšuje obremenitev avtomobilskega 

akumulatorja in zagotavlja izboljšano 

osvetlitev celotnega tovornega prostora. 
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25Novi Caddy Cargo – CustomizedSolution Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

Odlična 
prilagodljivost
Ni važno, za kakšne namene bi radi individualno 

prilagodili Caddy Cargo. Pomembno je, da je za to dobro 

pripravljen. Še zlasti nova večvodilna prema z veliko 

širino med kolesi omogoča več vrst predelav.

01 Sortimo SR5 za voznikovo stran. Omogoča 

maksimalno izrabo tovornega prostora. Inteligentni 

regalni sistem omogoča odlično prilagoditev 

komponent glede na obliko stranice vozila. Tudi če so 

regali vgrajeni na obeh straneh vozila, je zaradi tankih 

stranskih profilov še vedno mogoč transport euro palet.

02 Sortimo SR5 za sovoznikovo stran. Z vrtljivim 

modulom omogoča neposredni dostop z drsnih vrat. 

Vrtljivi modul, ki je vgrajen pod kotom 90° glede na 

notranjo opremo vozila, ima tri izvlečne predale. Na 

stranskem profilu regala je pritrjen tudi zložljiv primež.

Vaša želja. Naša rešitev.

Podrobne opise vseh nadgradenj in predelav ter 

kontaktne podatke naših PremiumPartnerjev najdete 

na spletni strani: umbauportal.de.

CustomizedSolution
PremiumPartner

http://umbauportal.de
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27Novi Caddy Cargo – Oprema

1) Za uporabo storitev We Connect potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti v We 
Connect. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za We Connect oz. We Connect Plus. Za We Connect Plus 
imate po prevzemu vozila 90 dni časa, da na spletni strani portal.volkswagen-we.com registrirate svoje vozilo in izkoristite celotno dogovorjeno 
brezplačno obdobje uporabe storitev.     2) Po preteku prvega aktiviranega obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.      
3) Za uporabo produktov iz ponudbe We Upgrade potrebujete uporabniški račun Volkswagen ID in veljavno pogodbo za We Connect, poleg tega pa 
se morate verificirati kot glavni uporabnik. Pri tem postopku se vaš uporabniški račun poveže s konkretnim vozilom. Pomembno je tudi, da je vozilo 
opremljeno s tehničnimi funkcijami in strojno opremo, ki so potrebni v sklopu storitve We Upgrade. Seznam funkcij, ki so v sklopu storitve We Upgrade 
na voljo za posamezno vozilo, lahko glavni uporabnik najde v spletni trgovini ali trgovini In-Car.     4) V okviru sistemskih omejitev.     Na slikah je 
prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali se lahko razlikujejo. 

01 Radijski sistem Composition Audio. Sistem s 

16,5 cm (6,5 palca) velikim barvnim zaslonom na 

dotik in do 4 zvočniki ima integriran vmesnik USB-C, 

Bluetooth telefonski vmesnik in DAB+.

02 Radijski sistem Composition. Poleg oz. za razliko 

od funkcij radijskega sistema Composition Audio ima 

ta sistem 20,9 cm (8,25 palca) velik barvni zaslon na 

dotik, do 4 zvočnike, dva vmesnika USB-C v sredinski 

konzoli in Bluetooth vmesnik. Sistem podpira 

We Connect1) in We Connect Plus1), 2).

03 Radijski sistem Ready 2 Discover. Poleg oz. za 

razliko od funkcij radijskega sistema Composition 

ima ta sistem 25,4 cm (10 palcev) velik barvni zaslon 

na dotik in možnost integracije pametnega telefona. 

Naprava poleg tega omogoča, da v trgovini In-Car 

naknadno pridobite in aktivirate navigacijske funkcije.

04 Navigacijski sistem Discover Media. Sistem s 

25,4 cm (10 palcev) velikim barvnim zaslonom na  

dotik in 4 zvočniki nudi navigacijo v 2D/3D perspektivi,  

izbor najrazličnejših možnih zemljevidov, brezplačno 

posodabljanje zemljevidov prek interneta, 

We Connect1) in We Connect Plus1), 2).

05 Navigacijski sistem Discover Pro. Poleg oz. za 

razliko od funkcij navigacijskega sistema Discover 

Media ima ta sistem glasovno upravljanje, wireless 

App-Connect, Streaming & Internet in We Connect 

Plus1), 2) za obdobje treh let. Po želji lahko zakupite 

storitve We Connect Upgrades3). Ta vrhunski sistem 

poleg tega omogoča prikaz navigacijskega zemljevida 

na Digital Cockpitu in serijsko prepoznavanje 

prometnih znakov4).

06 Volan. Omogoča dober oprijem ter je nastavljiv po 

višini in vzdolžno.

07 Večfunkcijski volan. Omogoča lažje upravljanje 

različnih sistemov med vožnjo.

Usnjen večfunkcijski volan. Ta izvedba volana 

omogoča dober oprijem in enostavno uporabo 

različnih funkcij. Pri vozilih z menjalnikom z dvojno 

sklopko DSG dodatni prestavni tipki omogočata 

živahno menjavanje prestav.

08 Mehanska klimatska naprava z elektronskim 
uravnavanjem vklj. s protiprašnim filtrom. Omogoča 

brezstopenjsko uravnavanje želene temperature v 

notranjosti.

09 2-conska klimatska naprava Climatronic 
vklj. z AirCare. Avtomatska klimatska naprava s 

protialergenskim filtrom ima različne senzorje in 

ohranja nastavljeno temperaturo za voznika in 

sovoznika.

● Serijska oprema     ● Dodatna oprema

Oprema
Zunanjost

Odbijača v sivi barvi ●

Odbijača, vratne kljuke in kljuka na zadnjih dvižnih vratih v barvi vozila ●

Ohišji zunanjih ogledal lakirani v črni barvi  NOVO ●

Vratne kljuke v barvi vozila ●

Mreža hladilnika brez kromirane lamele  NOVO ●

Črne ali srebrne strešne letve ●

Halogenski žarometi H7 ●

Sprednji LED-žarometi  NOVO ●

Zadnje LED-luči  NOVO ●

Električno nastavljivi zunanji ogledali ●

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali ●

Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali ●

Infotainment in povezljivost

6,5-palčni radijski sistem Composition Audio  NOVO ●

8,25-palčni radijski sistem Composition  NOVO ●

10-palčni radijski sistem Ready 2 Discover  NOVO ●

10-palčni navigacijski sistem Discover Media  NOVO ●

10-palčni navigacijski sistem Discover Pro  NOVO ●

Digitalni radijski sprejemnik DAB+ ●

Glasovno upravljanje  NOVO ●

Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje ●

App-Connect ●

Vmesnik za mobilni telefon Comfort vklj. z indukcijskim polnjenjem  NOVO ●

Vmesnika USB-C s funkcijo polnjenja in prenosa podatkov v armaturni plošči  NOVO ●

Voznikovo delovno mesto

Armaturna plošča z več odprtimi predali in sovoznikovim predalom brez pokrova ●

Sovoznikov predal, s ključavnico in lučko ●

Stropna galerija s polico ●

Voznikov sedež z nastavljivo višino ●

Sovoznikov sedež z nastavljivo višino ●

Sovoznikov sedež s poklopnim naslonjalom in trdim hrbtiščem ●

Ročno nastavljiva ledvena opora za voznikov in sovoznikov sedež ●

Sedeža ergoComfort (AGR) za voznika in sovoznika  NOVO ●

Naslona za roke za voznikov in sovoznikov sedež  NOVO ●

Izvlečna predala pod sprednjima sedežema ●

Volan ●

Večfunkcijski volan  NOVO ●

Usnjen večfunkcijski volan  NOVO ●

Elektronsko prestavljanje (shift-by-wire) za DSG ●

Večfunkcijski prikazovalnik Plus ●

Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit)  NOVO ●

Innovision Cockpit  NOVO ●

Električni pomik stekel ●

Tekstilna talna obloga ●

Gumijasta talna obloga ●

Predpražniki ●

LED-osvetlitev notranjosti  NOVO ●

12-voltna električna vtičnica ●

230-voltna električna vtičnica  NOVO ●

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Ogrevanje z elektronskim uravnavanjem ●

Mehanska klimatska naprava z elektronskim uravnavanjem vklj. s protiprašnim filtrom  NOVO ●

2-conska klimatska naprava Climatronic vklj. z AirCare ●

Ogrevanje voznikovega in sovoznikovega sedeža ●

Električni dodatni zračni grelnik  NOVO ●

Dodatni vodni grelnik z radijskim daljinskim upravljalnikom ●

Senčnika z žepkom ●

Senčnika z žepkom in ogledalom ●

Ogrevanje vetrobranskega stekla vklj. z ogrevanimi pralnimi šobami  NOVO ●

Ogrevanje zadnjega stekla ●

Termoizolacijska stekla ●

http://portal.volkswagen-we.com


01

02

03 05

06

04

29Novi Caddy Cargo – Oprema

1) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim 
infotainment sistemom.     4) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     5) Voznik mora biti vedno pripravljen, da s 
prevzemom upravljanja vozila prekine delovanje asistenčnega sistema. Uporaba asistenčnega sistema voznika ne odvezuje odgovornosti, da mora 
vozilo voziti preudarno.     6) Na voljo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

01 Zadnja dvižna vrata z oknom. Odpirajo se z 

izjemno lahkoto. Zaradi velike višine odpiranja so v 

dežju primerna tudi kot nadstrešek. Široki okenski 

izrez omogoča veliko vidno polje.

02 Zadnja krilna vrata brez okna. Krilna vrata, ki 

segajo do strehe, se odpirajo v razmerju ⅔ : ⅓. Njihov 

maksimalni kot odpiranja je okrog 180°.

03 Predelna stena z oknom in zaščitno mrežo. 

Poševni položaj stekla preprečuje odboje svetlobe 

v voznikovem vidnem polju. Mreža varuje steklo, na 

primer pri nenadnem sunkovitem zaviranju.

04 Predelna stena, zaprta. V celoti ločuje tovorni 

prostor od vozniške kabine.

05 Lesena tla. Zelo primerna za natovarjanje euro 

palet. Robustni, 5-slojno zlepljeni bukov les debeline 

10 mm nudi nedrsečo površino.

06 Vlečna kljuka, snemljiva, za vlečno obremenitev 
do 1.500 kg1) vklj. s funkcijo stabiliziranja prikolice. 

Omogoča montažo in demontažo v le nekaj potezah.

● Serijska oprema     ● Dodatna oprema

Tovorni prostor

12-voltna električna vtičnica ●

Osvetlitev notranjosti ●

LED-osvetlitev tovornega prostora  NOVO ●

LED-lučke na zadnjih dvižnih vratih ●

Zadnja krilna vrata brez okna ●

Zadnja krilna vrata z oknom ●

Zadnja dvižna vrata z oknom ●

Naprava za čiščenje zadnjega stekla z intervalnim delovanjem ●

Električna zapiralna asistenca za zadnja dvižna vrata  NOVO ●

Predelna stena, zaprta ●

Predelna stena z oknom in zaščitno mrežo  NOVO ●

Predelna stena z mrežo ●

Gumijasta talna obloga ●

Lesena tla ●

Šest pritrdilnih obročkov, poklopni ●

Vlečna kljuka, fiksna, za vlečno obremenitev do 1.500  kg1) vklj. s funkcijo stabiliziranja prikolice ●

Vlečna kljuka, snemljiva, za vlečno obremenitev do 1.500 kg1) vklj. s funkcijo stabiliziranja 
prikolice ●

Varnostni sistemi

Sistem za klic v sili eCall  NOVO ●

Funkcija večnaletnega zaviranja2) ●

Elektronski stabilizacijski program2) ●

Antiblokirni sistem (ABS) ●

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) ●

Elektronska zapora diferenciala (EDS) ●

Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika ●

Stranski varnostni blazini in varnostni blazini za glavo za voznika in sovoznika ●

Čelni in stranski varnostni blazini, varnostni zavesi ter interakcijski varnostni blazini za voznika 
in sovoznika  NOVO 

●

Tritočkovna avtomatska varnostna pasova z zategovalnikom za voznika in sovoznika ●

Opozorilnik za nepripet varnostni pas ●

Elektronska blokada zagona motorja ●

Alarmna naprava z nadzorom notranjosti in zaščito pred odvleko vozila ●

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima upravljalnikoma in notranjimi stikali ●

Ločena ključavnica za tovorni prostor ●

Varnostni sistemi (nadaljevanje)

Sistem Keyless Start za dostop in zagon brez ključa  NOVO ●

Sistem Keyless Access/ Advanced za dostop in zagon brez ključa3)  NOVO ●

Varnostno notranje vzvratno ogledalo, z ročnim zasenčenjem ●

Varnostno notranje vzvratno ogledalo, z avtomatskim zasenčenjem ●

Asistenčni sistemi

Elektromehansko servokrmiljenje ●

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC 2.0 s funkcijo Stop&Go2), 4)  NOVO ●

Sistem za nadzor prometa Front Assist2) z zaščito pešcev/kolesarjev, pomoč pri izogibanju 
oviram in mestna funkcija zaviranja v sili

●

Prepoznavanje prometnih znakov2), 3) ●

Tempomat z omejevalnikom hitrosti2) ●

Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist s senzorjem za mrtvi kot2)  NOVO ●

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist z impulzom na volanu2), 5) ●

Asistenca za vožnjo Travel Assist z asistenco za zaustavitev v sili Emergency Assist2), 4)  NOVO ●

ParkPilot spredaj in zadaj2) ●

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View2) ●

Asistenca za vzvratno vožnjo2) ●

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist2) ●

Asistenca za odparkiranje2)  NOVO ●

Asistenca za manevriranje s prikolico Trailer Assist2), 6)  NOVO ●

Avtomatski vklop zasenčenih luči z dnevnimi lučmi2) ●

Avtomatski vklop zasenčenih luči z dnevnimi lučmi ter pozdravno in odhodno osvetlitvijo2) ●

Paket Luči in vidljivost2) ●

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči2) ●

Uravnavanje dolgih luči Light Assist2) ●

Statične smerno prilagodljive luči in vsevremenske luči za LED-žaromete2) ●

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika2) ●

Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik2) ●

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, z neposrednim merjenjem2), 3)  NOVO ●

Električna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold2) ●
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31Novi Caddy Cargo – Platišča in sedežne prevleke* Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     Slike na teh straneh naj služijo le za orientacijo, saj tiskarski postopki ne omogočajo reprodukcije dejanskih barv. Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Sedežne prevlekePlatišča in pnevmatike

● Serijska oprema     ● Dodatna oprema

Platišča in pnevmatike

01 Jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi 6,5 J x 16. 
Črne barve. S pnevmatikami 205/60 R 16.

●

02 Aluminijasta platišča Wien  NOVO  6,5 J x 16. 
Briljantno srebrne barve. S pnevmatikami 205/60 R 16.

●

03 Jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi 6,5 J x 17.* 
Srebrne barve. S pnevmatikami 215/55 R 17.

●

04 Aluminijasta platišča Colombo  NOVO  6,5 J x 17. 
Bleščeče črne barve. S pnevmatikami 215/55 R 17.

●

05 Aluminijasta platišča Barahona  NOVO  6,5 J x 17. 
Briljantno srebrne barve. S pnevmatikami 215/55 R 17.

●

 Celoletne pnevmatike 205/60 R 16 ali 215/55 R 17 ●

Sedežne prevleke

06 Tekstilne sedežne prevleke "Double Grid"  NOVO ●

07 Robustne tekstilne sedežne prevleke "Robusta"  NOVO ●

08 Sedežne prevleke iz umetnega usnja "Pure Diamond" ●
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33Novi Caddy Cargo – Barve lakov

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

Barve lakov Univerzalni laki

Kovinski laki

Biserni lak

● Serijska oprema     ● Dodatna oprema

Univerzalni laki

01 Candy bela ●

02 Češnjevo rdeča ●

03 Navadna siva ●

04 Svetleče oranžna ●

Kovinski laki

05 Zrcalno srebrna ●

06 Mojave bež ●

07 Obalno modra  NOVO ●

08 Zlatozelena  NOVO ●

09 Fortana rdeča ●

10 Indijevo siva ●

11 Bakreno bronasta  NOVO ●

12 Zvezdno modra ●

Biserni laki

13 Globoko črna ●
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35Novi Caddy Cargo – Tehnični podatki
1) Upoštevajte, da gre za približne vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo.     2) Skladno z merilno metodo VDA/SAE.     3) Maksimalna višina tovornega prostora. Višina tovornega prostora brez talne obloge 1.259 mm.     4) Maksimalna višina tovornega prostora. Višina tovornega 
prostora brez talne obloge 1.264 mm. 5) S predelno steno.     6) S strešno anteno.     7) Dovoljena nosilnost je odvisna od motorja.     8) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja.     9) Izmerjeno na talni višini vozila.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Tehnični podatki

maks. višina 
tovornega 
prostora

višina spo-
dnjega roba 
tov. prostora

medosna razdalja kolotek

sk
up

na
 v

iš
in

a

dolžina vozila
širina z zunanjima 

ogledaloma
tovorni prostor9)  
s predelno steno

Euro palete

euro paleta zabojnik na kolescih

Euro-3 palete Zabojniki na kolescih

Mere v mm1)

Tovorna kapaciteta modela Caddy Cargo furgon Širša maksi drsna vrata (8365))/846 x 1.095 mm) pri modelu Caddy Cargo Maxi1)Mere1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Tovorni prostor
Prostornina2) v m3

Širina x višina v mm
3,1
1.614 x 1.2723)

3,7
1.614 x 1.2754)

Drsna vrata
Širina x višina v mm 6955)/703 x 1.096 8365)/846 x 1.096

Zadnja krilna vrata
Širina x višina v mm 1.234 x 1.122 1.234 x 1.122

Zadnja dvižna vrata
Širina x višina v mm 1.234 x 1.1306) 1.234 x 1.1306)

Obračalni krog
v mm 11.400 12.100

Mase (v kg)

Nosilnost do 6767) do 7237)

Maks. priklopna obremenitev do 1.5008) do 1.5008)

Maks. obremenitev strehe do 100 do 100
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Pridržujemo si pravico do sprememb in napak

Volkswagen AG 

Gospodarska vozila 

Mecklenheidestr. 74 

D–30419 Hannover

vw-gospodarska.si 

Ugodna mobilnost, obsežno 
zavarovanje in odlične storitve –  
s  Porsche Finance Group Slovenija.
Več informacij najdete na https://www.porscheleasing.si/kontakt

Zavarovani do šest let – s podaljšanim 
jamstvom.

Več informacij najdete na  

https://poslo.si/upload/pdf/Podaljsano_jamstvo_VW_GV.pdf

Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. 
Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski trg 
ter ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb. DSG® in 
4MOTION® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij 
koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu ni 
označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova 
uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila 
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko 
dobite pri partnerjih Volkswagen. 

Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna  
povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti 
z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet.  
Za uporabo storitev Streaming & Internet in dostopne točke za WLAN je mogoče zakupiti 
plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih 
na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije 
o cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na 
vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretakanje medijev 
mogoča prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna 
dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, 
da ima uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na 
področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih 
paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo 
dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne aplikacije 
We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android 
ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik imeti obstoječo ali 
posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev 
iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in We Connect Plus, se v 
posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, 
pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih sprememb oz. umika iz 
ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na vw-gospodarska.si/mod ali pri izbranem 
partnerju znamke Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije o tarifnih pogojih se lahko 
obrnete na svojega mobilnega operaterja.

Vaš partner Volkswagen

http://vw-gospodarska.si
https://www.porscheleasing.si/kontakt
https://poslo.si/upload/pdf/Podaljsano_jamstvo_VW_GV.pdf
http://vw.cubictelecom.com
http://vw-gospodarska.si/mod

