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Novi Caddy 03Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. 

Novi Caddy 
Pripravljen na vse 

Kdor ljubi življenje, vozi novi Caddy. Tukaj je zdaj že 

peta generacija tega priljubljenega vsestranskega 

modela – še bolj digitalizirana, še bolj prilagodljiva 

in udobnejša, kot so bile prejšnje. 



Novi Caddy 05

1) Serijska oprema za novi Maxi, novi Life Maxi in novi Style Maxi. Dodatna oprema za doplačilo za novi Caddy, novi Life in novi Style.     2) Dodatna oprema za doplačilo.     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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     4) V okviru sistemskih omejitev.     5) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     6) Na voljo pozneje.     7) Na voljo samo za motorje TDI.     Prikazani materiali se lahko 
razlikujejo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Visoka funkcionalnost  
Prilagodljiva notranjost z novim 

konceptom sedežev, odstranljivima 

enojnima sedežema v tretji vrsti1) in 

številnimi odlagalnimi mesti. 

Visoko udobje pri vožnji 
Udobni sedeži ergoComfort2) z 

električno 4-smerno ledveno oporo  

ter veliko prostora v celotnem vozilu. 

Preizkušena kakovost 
Uporaba trpežnih materialov, visoka 

kakovost izdelave in zanesljivi motorji.

Novi Caddy 
Najbolj priljubljen model v svojem segmentu: 

razvit povsem na novo in izboljšan na mnogih 

področjih. 

Še bolj digitaliziran in povezan 
Visokoločljivostni Innovision Cockpit2), novi 

infotainment sistemi z velikim zaslonom na 

dotik z diagonalo do 25,4 cm (10 palcev)2), 

bližnjice za najpomembnejše funkcije in 

Volkswagen We Connect3). 

Delno avtomatizirana vožnja 
Najnovejša generacija asistenčnih sistemov: 

med drugim ACC 2.02), 4), 5), Travel Assist z 

Emergency Assist2), 4), 5), Trailer Assist2), 4), 6) in 

Side Assist z asistenco za odparkiranje2), 4). 

Sodoben dizajn  
Nov, markanten sprednji del s satasto 

strukturo, dinamične, čiste linije in številne 

izboljšave za manjši zračni upor. 

Trije novi paketi opreme 
Osredotočen na bistvo: novi Caddy. Dodatna 

mera udobja: novi Life. Poudarek na dizajnu: 

novi Style. 

Manj emisij  
Dva zaporedno vgrajena katalizatorja SCR in 

večkratno vbrizgavanje aditiva AdBlue® pri 

novi generaciji motorjev zagotavljajo občutno 

zmanjšanje vrednosti NOx.7) 

Spoznajte Caddy v akciji na:  

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

Prilagodljiv  
kot vedno, 
nov kot še nikoli 

http://portal.volkswagen-we.com
https://www.vw-gospodarska.si/novi-caddy
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07Novi Caddy – Vsebina Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.
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09Novi Caddy – Digitalizacija in povezljivost

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) 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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     Prikazani materiali se lahko razlikujejo.     Na sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na 
voljo za doplačilo.

Zaslon –  
zakladnica informacij 

Novi Caddy vam bo pokazal, kaj vse zna – 

digitalno in na vsej širini. Visokoločljivostni 

Innovision Cockpit1) s kombinacijo kar 

dveh velikih zaslonov vozniku posreduje 

vse bistvene informacije. Še več možnosti 

prinaša Volkswagen We Connect2):  

z brezplačno aplikacijo se pametni telefon 

spremeni v daljinski upravljalnik.

http://portal.volkswagen-we.com


11Novi Caddy – Digitalizacija in povezljivost

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) 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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     3) Serijska oprema za novi 
Style. Dodatna oprema za doplačilo za novi Caddy in novi Life.     Prikazani materiali se lahko razlikujejo.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Uboga  
na ukaz roke

02

01

03

0401 Upravljanje z gestami  NOVO 

02 Navigacijski sistem z 10-palčnim zaslonom1)  NOVO 

03 Glasovno upravljanje1)

04 Funkcija indukcijskega polnjenja1)

V novem Caddyju lahko digitalni napredek spoznate iz prve roke. 

Celo s konicami svojih prstov. Občutljivi zasloni na dotik razumejo 

številne geste, ki jih poznate že od pametnega telefona. Na ta 

način lahko upravljate navigacijske in multimedijske funkcije ali pa 

klimatiziranje in mobilne spletne storitve iz ponudbe Volkswagen  

We Connect2).

Če 25,4-centimetrski (10-palčni) infotainment zaslon 

navigacijskega sistema Discover Pro1) razširite z digitalnim 

kombiniranim instrumentom (Digital Cockpit)3), dobite Innovision 

Cockpit1) in z njim še mnogo več možnosti. Na visokoločljivostnem, 

26,0-centimetrskem (10,25-palčnem) zaslonu digitalnega 

kombiniranega instrumenta si lahko na primer prikažete navigacijski  

zemljevid v 3D-perspektivi ali pa spremljate aktualne podatke 

o vožnji oz. iščete po mediateki na svojem mobilnem telefonu. 

S tipkami na večfunkcijskem volanu lahko udobno listate po 

predvajalnem seznamu, prek slike kontakta lahko izberete, koga 

boste poklicali ali pa aktivirate posamezne asistenčne sisteme.

Kadar imate obe roki zasedeni, lahko zdaj z novim Caddyjem 

tudi govorite. Z glasovnim ukazom lahko sprejmete telefonski 

klic, izberete radijsko postajo ali nastavite navigacijski cilj. Celo 

klimatska naprava vas uboga na besedo.1)

http://portal.volkswagen-we.com


13Novi Caddy – Digitalizacija in povezljivost

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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     2) Po preteku prvega aktiviranega obdobja uporabe storitev 
We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     3) Obseg je odvisen od opreme vozila in strukture ponudbe.     4) Na voljo samo v kombinaciji z 2-consko klimatsko napravo Climatronic in dodatnim vodnim grelnikom z radijskim daljinskim upravljalnikom.     5) 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 potrebne 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.     6) Na voljo samo v kombinaciji z opcijskim dodatnim vodnim grelnikom z radijskim daljinskim upravljalnikom.     
7) Na voljo samo v kombinaciji s paketom Streaming & Internet.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Vaša neposredna povezava  
z novim Caddyjem 01

S storitvami Volkswagen We Connect1) je vožnja z avtomobilom 

še bolj digitalizirana, še bolj povezana in udobnejša. Prek 

integrirane eSIM-kartice ste po želji ves čas povezani s spletom. 

S svojim Volkswagen ID morate le še aktivirati želene mobilne 

spletne storitve. Potem lahko do svojega novega Caddyja povsem 

enostavno dostopate prek aplikacije na pametnem telefonu, 

zaslona infotainment sistema ali od doma s svojega prenosnika. 

Že brezplačni osnovni paket We Connect1) nudi veliko uporabnih 

orodij. Tako lahko na primer kadarkoli preverite status svojega 

vozila in na aplikaciji pogledate, ali so okna zaprta.

Paket We Connect Plus1), 2) vam prinaša celovito ponudbo 

mobilnih spletnih storitev. Ta premiumski paket dopolnjuje 

osnovno ponudbo, med drugim s storitvami Spletno upravljanje 

prezračevanja mirujočega vozila3), 4), Spletno obvestilo alarmne 

naprave3) in z aktualnimi Spletnimi prometnimi informacijami. Z 

intuitivno storitvijo Spletno glasovno upravljanje3) pa vas bo vaš 

novi Caddy razumel še bolje.

V vozilu vam je poleg tega na voljo trgovina In-Car1). V njej 

lahko po potrebi zakupite še več funkcij, na primer prek storitve 

We Upgrade5) navigacijsko programsko opremo za radijski sistem 

Ready 2 Discover, ali podatkovne pakete za Streaming & Internet. 

Vse storitve boste našli na strani 49.

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2)  NOVO  
02 We Connect Plus Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega 

vozila1), 2), 6) 

03 Trgovina In-Car1)  NOVO 

Še več spletnih storitev. Brezplačna ponudba We Connect1) vključuje širok nabor uporabnih storitev in avtomobilskih funkcij. Številne 

dodatne funkcije pridobite s paketom We Connect Plus1), 2).

Volkswagen We Connect1) zmore še več. Vse ponudbe najdete na https://www.vw-gospodarska.si/inovacije/digitalne-storitve in  

v katalogu na strani 49.

02

03

We Connect Plus1), 2) vključuje: 

Spletne prometne informacije

Spletno posodabljanje zemljevidov  NOVO 

Spletno glasovno upravljanje  NOVO 

Spletno obvestilo alarmne naprave

Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega vozila6)

Spletno upravljanje prezračevanja mirujočega vozila4)  NOVO 

Pretakanje medijev7)  NOVO 

Dostopna točka za WLAN7)  NOVO 

We Connect 9) 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

http:// portal.volkswagen-we.com
https://www.vw-gospodarska.si/inovacije/digitalne-storitve


15Novi Caddy – Prilagodljivost in funkcionalnost

Za vse,  
kar vam pade na pamet 

Novi Caddy je primeren za marsikaj. 

Idealen je za vaš normalni vsakdan. 

Odličen je tudi za šport in prosti čas.  

Pa za službene potrebe. In za dopust.  

Za nakupovanje v mestu ali za izlet v 

naravo. In še za tisoč drugih priložnosti.



17Novi Caddy – Prilagodljivost in funkcionalnost1) Dodatna oprema za doplačilo iz ponudbe originalne dopolnilne opreme Volkswagen. Na voljo bo pozneje.     2) Dodatna oprema za doplačilo.

Skozi dvoje drsnih vrat lahko še lažje vstopite v svet zgodb, ki jih piše 

življenje. In da vašim željam ne bi bilo prav nič v napoto, se vam novi Caddy 

lahko prilagodi vsak dan znova. Deljivo sedežno klop v drugi vrsti lahko 

enostavno podrete, poklopite naprej in po potrebi celo izgradite iz vozila. 

Klop in enojni sedež lahko iz vozila odstranite ločeno. Tako dobite dovolj 

prostora za večje nakupe ali manjše kose pohištva. 

V kombinaciji z vlečno kljuko2) imate zadaj še več transportnih možnosti.  

Na nosilcu za kolesa Premium1) lahko udobno prevažate dve kolesi. Nosilec 

je opremljen z varovalom proti kraji, zato lahko kolesi mirno pustite na njem, 

medtem ko počnete kaj drugega.

01 Sedeži, ki jih lahko podrete, poklopite in izgradite
02 Nosilec za kolesa Premium za na vlečno kljuko1) 
03 Dvoje drsnih vrat

Pustolovščinam naproti

01

02

03



19Novi Caddy – Asistenčni sistemi

Da vam bo šlo še bolje
Spoznajte nove in izboljšane asistenčne sisteme v videu na https://www.vw-gospodarska.si/caddy/caddy/asistencni-sistemi

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.

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 ter 

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.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.

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


21Novi Caddy – Pogonske tehnologije1) Dodatna oprema za doplačilo. Ni na voljo za vse motorje.     2) Na voljo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Gonilna sila za vsak dan 01

02

01 Štirikolesni pogon 4MOTION.1), 2) Prenos moči na kolesa 

samodejno prilagaja posameznim voznim situacijam. To je osnova 

za optimalne vozne lastnosti in visoko vozno dinamiko, tudi izven 

utrjenih cest.

Učinkoviti motorji.  NOVO  Štirje zmogljivi motorji z notranjim 

zgorevanjem za novi Caddy se uvrščajo med najučinkovitejše in 

najvarčnejše motorje TSI in TDI, ki so se kdajkoli vgrajevali v vozilo 

njegovega segmenta. Zaradi intenzivnih raziskav in razvoja dosegajo 

vrednosti porabe, ki postavljajo nova merila in označujejo naslednjo 

evolucijsko stopnjo bencinske in dizelske tehnologije.

02 Menjalnik z dvojno sklopko DSG.1) Novi Caddy je lahko opremljen 

s prilagodljivim 7-stopenjskim menjalnikom z dvojno sklopko. Ta 

menjalnik omogoča popolnoma samodejno, mehko menjavanje 

prestav brez prekinitve v prenosu moči ter se prilagaja voznikovemu 

načinu vožnje. Individualno lahko v višjo ali nižjo prestavo 

prestavljate tudi prek ročic na volanu. 

Izboljšano prečiščevanje izpušnih plinov.  NOVO  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 amonijaka.



23Novi Caddy – IzvedbeNa sliki je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Kaj nismo vsi  
malo drugačni? 

Noben človek ni takšen, kot so drugi.  

Zato je novi Caddy na voljo v treh 

opremskih izvedbah: Caddy, Life in Style.



25Novi Caddy – CaddyNa slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Potujoča otroška soba

Novi Caddy – idealen za mlade družine. 

Starševstvo je služba s polnim delovnim časom. Na 

nogah ste od zgodnjega jutra do poznega večera in 

niti za sekundo vam ni dolgčas. Še zlasti ne, kadar 

vaši nadobudneži naredijo cel kaos. Pravi avto je zato 

zlata vreden. Avto, ki ga je mogoče hitro in enostavno 

prilagoditi. In ki je pripravljen za vaš družinski vsakdan.



27Novi Caddy – Caddy
1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) 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.     Na slikah 
je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Kjer so otroci, se vedno kaj dogaja. Odpiranje in 

zapiranje vrat, prižiganje in ugašanje luči, glasba 

na glas, glasba potiho: novi Caddy vam dopušča 

vse našteto – in še marsikaj drugega. Tako lahko na 

primer enojna sedeža1) v tretji vrati hitro in ločeno 

izgradite iz vozila, da dobite dovolj prostora za večje 

stvari. Najvažnejša pa je in ostaja varnost. Trpežni 

in vsestransko uporabni model je zato opremljen 

z varnostnimi zavesami za zunanje sedeže v vseh 

vrstah. Za dodatno udobje sta tu Front Assist z 

mestno funkcijo zaviranja v sili2) in Lane Assist2), 3), 

ki vas z impulzom na volanu opozori, če nenamerno 

zapeljete s svojega voznega pasu.

01 Panoramsko strešno okno1)  NOVO 

02 Poklopni mizici v potniškem prostoru1)

03 Električno nastavljivi in ogrevani 
zunanji ogledali

02

03

01

Novi Caddy 

Več serijske in dodatne opreme za novi Caddy najdete 

od strani 40 naprej.

Na voljo tudi kot novi Maxi.

Izbor serijske 
opreme

Električno nastavljivi in ogrevani 
zunanji ogledali

Večfunkcijski volan  NOVO 

Asistenca za ohranjanje smeri  
Lane Assist z impulzom na volanu2), 3)

Tempomat z omejevalnikom hitrosti

Sistem za zaznavanje utrujenosti 
voznika

Dvoje drsnih vrat

Električna otroška blokada  NOVO 

Prekrivalo prtljažnega prostora v rolo 
izvedbi

Odbijača v barvi vozila

Klimatska naprava

Dodatna 
oprema

Panoramsko strešno okno  NOVO 

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

7-stopenjski menjalnik z dvojno 
sklopko DSG

Dva odstranljiva enojna sedeža v tretji 
vrsti  NOVO 

Sistem Keyless Go za zagon brez 
ključa  NOVO 



29Novi Caddy – LifeNa slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Na odpravo  
v naravo

Novi Life – udobje brez primere.  

Za preživljanje prostega časa je potreben prostor. 

To še posebej dobro vedo najbolj aktivni med nami. 

Transportni boksi za pse, jadralna padala ali gorska 

kolesa – v majhnem prtljažniku zanje pogosto ni 

prostora. Da zložljivih čolnov sploh ne omenjamo. 

Ampak kadar se ob vsem tem najde dovolj prostora 

še za udobje, potem zagotovo govorimo o novem 

Caddyju Life. Z njim na prijetnem izletu v naravo ne 

boste naleteli na nobeno oviro.
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Novi Life je tako prostoren, da bo vaš izlet zagotovo še lepši. 

Če sedeže v drugi vrsti, ki so deljivi v razmerju ⅔ : ⅓, podrete 

in poklopite naprej, dobite sorazmerno dolg tovorni prostor, 

ki zadošča za zložljivi kanu, dve vesli in veliko piknik košaro. 

Po razgibanem dnevu na vodi se lahko sproščeno odpravite 

nazaj. Domov vas bo pripeljala asistenca za vožnjo Travel 

Assist1), 2), 3), ki je kombinirana z asistenco za ohranjanje smeri 

Lane Assist2), 4) z avtomatskim uravnavanjem razdalje ACC 

2.01), 2), 3). Ta prilagodljivi sistem bo vozilo vodil po sredini 

voznega pasu, tako da zagotovo ne boste skrenili s poti.

01 Stropna galerija
02 Asistenca za vožnjo Travel Assist z ACC 2.0,  

Lane Assist in Emergency Assist1), 2), 3)  NOVO 

03 Izvlečna predala pod sprednjima sedežema
04 Halogenska sprednja žarometa H7
05 Prtljažnik

1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) V okviru sistemskih omejitev.     3) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     4) 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.     5) 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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     6) Na voljo 
samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     Poraba goriva Golf GTI, l/100 km: mestna 8,2–7,8/izvenmestna 5,5–5,3/kombinirana 6,4–6,3; emisija CO2, g/km: kombinirana 148–145.  

01

02

03

04 05

Novi Life 

Več serijske in dodatne opreme za novi Life najdete 

od strani 40 naprej.

Na voljo tudi kot novi Maxi.

Izbor serijske 
opreme

16-palčna aluminijasta platišča 
Wien  NOVO  

Električno nastavljivi, ogrevani in 
poklopni zunanji ogledali  NOVO 

Črne strešne letve
Tekstilne sedežne prevleke 
"Trialog"  NOVO 

Stropna galerija
Sovoznikov sedež s poklopnim 
naslonjalom
Ledvena opora v voznikovem in 
sovoznikovem sedežu

We Connect Plus5)

Dodatna 
oprema

230-voltna električna vtičnica  NOVO 

Asistenca za vožnjo Travel Assist 
z asistenco za zaustavitev v sili 
Emergency Assist1), 2), 3) NOVO 

Prepoznavanje prometnih znakov

Navigacijski sistem Discover Media s 
25,4 cm (10 palcev) velikim barvnim 
zaslonom na dotik  NOVO 

Sistem Keyless Advanced za dostop in 
zagon brez ključa6) NOVO 

http://portal.volkswagen-we.com


33Novi Caddy – StyleNa slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

Novi Style – harmonija elegance in sodobnosti.  

Včasih vendarle šteje dober stil. To v enaki meri 

velja za staro in mlado. Lep profil, markanten obraz, 

nekaj okusno dodanih poudarkov – in marsikaj bo šlo 

mnogo bolje. Odličen primer za to je tudi novi Style.

V stilu naslednje 
generacije
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1) Dodatna oprema za doplačilo.     2) 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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     3) Po preteku prvega aktiviranega 
obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     4) V okviru sistemskih omejitev.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

01
03

02

04

Novi Style elegantno združuje novo in že preverjeno. 

Priljubljeni koncept vozila, visoka kakovost izdelave 

in izjemna prilagodljivost so kombinirani z rešitvami, 

ki jih doslej pri Caddyju še nismo poznali. Mednje 

med drugim spadajo 18-palčna aluminijasta platišča  

Monterosso1), Innovision Cockpit1) – ki ga sestavljata 

digitalni kombinirani instrument in navigacijski 

sistem Discover Pro s 25,4 cm velikim barvnim 

zaslonom na dotik1) – ter številne storitve iz paketov  

We Connect2) in We Connect Plus2), 3). Z njihovo 

pomočjo lahko tudi na daljavo dostopate do 

podatkov o vozilu in do samega vozila. Tudi sicer so 

vaši izgledi dobri. Serijski sprednji LED-žarometi in 

zadnje LED-luči, kromirane lamele na sprednjem 

delu, stranicah in zadku ter srebrne strešne letve 

pričajo o velikih ambicijah, ki jih imate življenju in  

v novem Caddyju.

01 Sistem za nadzor prometa Front Assist z 
zaznavanjem pešcev in kolesarjev4)  NOVO 

02 Usnjen večfunkcijski volan
03 Zatemnjena stekla v potniškem prostoru
04 18-palčna aluminijasta platišča Monterosso1)  

 NOVO 

Novi Style 

Več serijske in dodatne opreme za novi Style najdete 

od strani 40 naprej.

Na voljo tudi kot novi Maxi.

Izbor serijske 
opreme

Sprednji LED-žarometi  NOVO 

Zadnje LED-luči  NOVO 

Mreža hladilnika z dvema kromiranima 
lamelama  NOVO 

Kromirana lamela na stranicah in 
zadku  NOVO 

Srebrne strešne letve

Digitalni kombinirani instrument  NOVO 

Usnjen večfunkcijski volan

2-conska klimatska naprava 
Climatronic vklj. z AirCare

Sistem Keyless Go za zagon brez 
ključa  NOVO 

Sedežne prevleke iz mikrovelurja "Art 
Velours"

We Connect Plus2), 3)

Sistem za nadzor prometa Front Assist 
z zaščito pešcev/kolesarjev in pomoč 
pri izogibanju oviram4)  NOVO 

Dodatna 
oprema

18-palčna aluminijasta platišča 
Monterosso  NOVO 

Navigacijski sistem Discover Pro s 
25,4 cm (10 palcev) velikim barvnim 
zaslonom na dotik  NOVO 

http://portal.volkswagen-we.com
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1) Na voljo pozneje.     2) Poklopni mizici smete uporabljati samo, ko vozilo miruje.     3) Dodatna oprema za doplačilo.     4) Na voljo samo v kombinaciji z registracijo za avtodom.     5) Prikazani šotor je iz ponudbe podjetja Volkswagen Zubehör GmbH 
in lahko odstopa od serijske izvedbe. Na voljo bo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

01

02

03

01 Prostostoječi šotor za zadek vozila3), 5)  NOVO  
02 Ležišče s ploščatimi vzmetmi  NOVO 

03 Izvlečna minikuhinja3), 4)  NOVO 

Končno popolna svoboda potovanja
Novi Caddy California

Kampirajte, kjerkoli in kadarkoli vam poželi srce. To vam v vsakem trenutku 

omogoča novi Caddy California1). Funkcionalni 5-sedežnik je opremljen z 

ležiščem, ki ga odlikuje izboljšano ležalno udobje. Neprosojni zastori, praktični 

shranjevalni torbi in zložljiva miza z dvema zložljivima stoloma so vključeni že v 

serijsko opremo. Prav posebna novost je minikuhinja, ki je prvič v ponudbi3), 4). 

Dodatno je na voljo tudi šotor za zadek vozila3), 5) z zračno napihljivimi palicami.  

S takšno opremo se novi Caddy California1) spremeni v majhen počitniški apartma,  

ki vas bo vedno spremljal na poti.

Novi Caddy California temelji na novem Caddyju.  

Več serijske in dodatne opreme za novi Caddy najdete 

od strani 40 naprej.

Na voljo tudi kot novi Caddy California Maxi.1)

Novi Caddy California1)

Izbor serijske opreme

Zunanjost

Črne strešne letve

Zložljiva miza in dva zložljiva stola

Prezračevalna mreža s komarnikom za voznikova in 
sovoznikova vrata  NOVO 

Notranjost

Zložljiva postelja (1.980 mm x 1.070 mm) s 
ploščatimi vzmetmi, udobnim ležiščem in snemljivo 
prevleko  NOVO 

Zastori na vseh oknih

Shranjevalni torbi na zadnjih stranskih oknih
Ročno nastavljiva ledvena opora za voznikov in 
sovoznikov sedež
Izvlečna predala pod sprednjima sedežema
Poklopni mizici2) z držalom za pijačo na hrbtni strani 
naslonjal sprednjih sedežev
Zatemnilne LED-lučke nad ležiščem  NOVO 

Osvetlitev pod zadnjimi dvižnimi vrati  NOVO 

12-voltna električna vtičnica in vmesnik USB-C  NOVO 

Dodatna oprema

Fiksno vgrajen kuhinjski modul3),4) z izvlečnim plinskim 
kuhalnikom z 1 gorilnikom in poklopnim pokrovom ter 
izvlečna predala z odlagalnim prostorom in vstavkom 
za pribor  NOVO 

Prostostoječi šotor za zadek vozila5) (pribl. 2.100 mm  
dolg, 2.100 mm širok, 2.250 mm visok) z zračno 
napihljivimi palicami  NOVO 

17-palčna aluminijasta platišča Colombo črne barve, 
površina polirana, z lazurnim lakom zlatobež barve



39Novi Caddy – MaxiNa slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

01

02

03

01 Maxi s sedmimi sedeži – druga 

sedežna vrsta deljiva v razmerju 

⅔ : ⅓, dva enojna sedeža v  

tretji vrsti 

02 Posebno široka maksi drsna vrata 
03 Maxi z velikim prtljažnikom – 

sedeži v drugi in tretji vrsti so 

izgrajeni

Ste za podaljšano limuzino?
Novi Maxi

Najprej se dobro pretegnite. V novem Maxiju vam je za to na 

voljo dodatnih 353 mm. To na eni strani pomeni več prostora 

za vas. Na drugi strani pa to prinaša več zadovoljstva tudi 

otrokom – na dolgih vožnjah, pa tudi pri vstopanju in izstopanju. 

Z 844 mm so drsna vrata pri novem Maxiju namreč za 143 mm 

širša kot pri modelu s kratko medosno razdaljo. Razkošje, ki se 

mu vi in vaša družina ne smete odreči.
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Barve lakov

Biserni lak

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.

Kovinski laki

Univerzalni laki

● Serijska oprema    ● Dodatna oprema    — Ni na voljo

Barve lakov Caddy Life Style

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 lak

13 Globoko črna ● ● ●
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43Novi Caddy – Platišča in sedežne prevleke

Platišča in pnevmatike Sedežne prevleke

1) Serijska oprema pri izvedbah Maxi. Odvisno od kombinacije motorja in menjalnika.     2) Dodatna oprema za doplačilo. Ekskluzivno za novi Caddy California.     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. ● Serijska oprema    ● Dodatna oprema    — Ni na voljo

Oprema Caddy Life Style

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.

●1) — —

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

● ● ●

05 Aluminijasta platišča Colombo  NOVO  6,5 J x 17.  
Črne barve. Površina polirana, z lazurnim lakom zlatobež barve.  
S pnevmatikami 215/55 R 17.

●2) — —

06  Aluminijasta platišča Colombo  NOVO  6,5 J x 17.  
Temno grafitne barve, površina polirana. S pnevmatikami 215/55 R 17.

— ● —

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

● ●1) ●

08  Aluminijasta platišča Monterosso  NOVO  7 J x 18. 
Bleščeče črne barve. S pnevmatikami 225/45 R 18.

● ● ●

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

 

 

 

 
Sedežne prevleke

01 Tekstilne sedežne prevleke "Double Grid"  NOVO  ● — —

02  Tekstilne sedežne prevleke "Trialog"  NOVO  — ● ●

03 Sedežne prevleke s sredinskim delom iz mikrovelurja "Art Velours",  
stranice sedežev v videzu usnja  NOVO 

— ● ●

04 Sedežne prevleke iz umetnega usnja "Pure Diamond"  NOVO  ● — —
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1) Ni na voljo v kombinaciji s stropnim ventilatorjem in stropno galerijo.     2) Serijska oprema za novi Caddy Style. Dodatna oprema za doplačilo za novi Caddy in novi Caddy Life.     3) Zvezno združenje nemških šol za hrbet ("Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V.") in Forum Zdrav hrbet – boljše 
življenje ("Forum Gesunder Rücken – besser leben e.V.") sta sedežu ergoComfort 26. 11. 2015 podelila pečat kakovosti AGR.     4) Ni na voljo v kombinaciji s panoramskim strešnim oknom.     5) Innovision Cockpit je kombinacija digitalnega kombiniranega instrumenta (Digital Cockpit) in infotainment sistema 
z 10-palčnim zaslonom.     6) 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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim Infotainment sistemom.     7) Po preteku prvega aktiviranega obdobja 
uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     8) Samo v kombinaciji z napravami, ki podpirajo CarPlay, in od navigacijskega sistema Discover Media naprej.     9) Ob aktivnem podaljšanju od četrtega leta naprej za doplačilo.     10) 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 potrebne 
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.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

05 Radijski sistem Composition Audio. Sistem s 

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

dotik in do štirimi zvočniki ima integriran vmesnik 

USB-C in Bluetooth telefonski vmesnik.

06 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, šest zvočnikov, dva vmesnika USB-C v sredinski 

konzoli in Bluetooth vmesnik. Sistem podpira 

We Connect6) in We Connect Plus6), 7).

07 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. 

Sistem poleg tega omogoča, da v trgovini In-Car 

naknadno pridobite in aktivirate navigacijske funkcije.

Navigacijski sistem Discover Media. Sistem s 

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

dotik in šestimi zvočniki nudi navigacijo v 2D/3D 

perspektivi, izbor najrazličnejših možnih zemljevidov, 

brezplačno posodabljanje zemljevidov prek interneta, 

We Connect6) in We Connect Plus6), 7).

08 Navigacijski sistem Discover Pro. Poleg oz. za 

razliko od funkcij navigacijskega sistema Discover 

Media ima ta sistem glasovno upravljanje, wireless8) 

App-Connect, Streaming & Internet in We Connect 

Plus6), 9) za obdobje treh let. Po želji lahko zakupite 

storitve We Connect Upgrades10). Ta vrhunski sistem 

poleg tega omogoča prikaz navigacijskega zemljevida 

na Digital Cockpitu2) in serijsko prepoznavanje 

prometnih znakov.

01 Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji 
ogledali. Ko vozilo zaklenete z radijskim daljinskim 

upravljalnikom, se ogledali avtomatsko poklopita.

02 Usnjen večfunkcijski volan. Ta izvedba volana 

omogoča dober oprijem in enostavno uporabo različnih 

funkcij. S tipkami lahko npr. upravljate radijski ali 

navigacijski sistem, svoj mobilni telefon ali tempomat. 

Pri vozilih z menjalnikom z dvojno sklopko DSG dodatni 

prestavni tipki omogočata živahno menjavanje prestav. 

03 Modul tipk za neposredni dostop. Modul je 

umeščen na sredini okrog tipke za opozorilne utripalke 

ter z bližnjicami poenostavlja dostop do glavnih funkcij, 

kot so asistenčni sistemi, funkcije klimatske naprave in 

parkirni sistemi. Modul je vgrajen v vozila z radijskim 

sistemom od različice Composition naprej.

Upravljalni modul za luči in vidljivost. V osrednjem 

upravljalnem modulu, ki je levo poleg kombiniranega 

instrumenta oz. Digital Cockpita2), so združene različne 

funkcije za krmiljenje žarometov in ogrevanje stekel. 

Linearni stropni modul. Z regulatorji na dotik lahko 

upravljate LED-osvetlitev notranjosti. V modulu so na 

dosegu roke integrirani tudi informacijski klic in klic ob 

okvari, tipka za sovoznikovo varnostno blazino ter tipka 

za zakonsko predpisani klic v sili.

04 Sedež ergoComfort (AGR). Komfortni sedež, ki 

nosi pečat kakovosti AGR3), s številnimi možnimi 

nastavitvami zmanjšuje obremenitev hrbta. Poleg 

nastavitve vzdolžnega položaja, višine, globine in 

naklona sedeža ter naslonjala in vzglavnika ima sedež 

ergoComfort tudi električno 4-smerno nastavljivo 

ledveno oporo.

● Serijska oprema    ● Dodatna oprema    — Ni na voljo

Oprema Caddy Life Style

Dizajn

Odbijača v sivi barvi ● — —

Odbijača v barvi vozila ● ● ●

Ohišji zunanjih ogledal lakirani v črni barvi  NOVO  ● ● ●

Vratne kljuke v barvi vozila ● ● ●

Mreža hladilnika brez kromirane lamele  NOVO  ● — —

Mreža hladilnika z dvema kromiranima lamelama  NOVO  — ● ●

Kromirane lamele na stranicah in zadku  NOVO  — — ●

Panoramsko strešno okno1)  NOVO  ● ● ●

Črne strešne letve ● ● —

Srebrne strešne letve ● ● ●

Halogenski žarometi H7 ● ● —

Sprednji meglenki s funkcijo statičnih smerno prilagodljivih luči ● — —

Sprednji LED-žarometi  NOVO  ● ● ●

Statične smerno prilagodljive luči in vsevremenske luči za LED-žaromete ● ● ●

Zadnje LED-luči  NOVO  ● ● ●

Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali ● — —

Električno nastavljivi, ogrevani in poklopni zunanji ogledali  NOVO  ● ● ●

Vozniška kabina

Armaturna plošča z več predali in osvetljenim sovoznikovim predalom  NOVO  ● ● ●

Okvir infotainment zaslona matiran  NOVO  ● ● —

Okvir infotainment zaslona v visokem sijaju  NOVO  — — ●

Večfunkcijski volan ● ● —

Usnjen večfunkcijski volan ● ● ●

Upravljalni modul za luči in vidljivost  NOVO  ● ● ●

Modul tipk za neposredni dostop  NOVO  ● ● ●

Linearni stropni modul  NOVO  ● ● ●

Voznikov sedež z nastavljivo višino ● ● ●

Voznikov in sovoznikov sedež z nastavljivo višino ● ● ●

Sovoznikov sedež s poklopnim naslonjalom ● ● ●

Ročno nastavljiva ledvena opora za voznikov in sovoznikov sedež ● ● ●

Sedeža ergoComfort (AGR) za voznika in sovoznika  NOVO  ● ● ●

Oprema Caddy Life Style

Vozniška kabina (nadaljevanje)

Izvlečna predala pod sprednjima sedežema ● ● ●

Stropna galerija s polico4) ● ● ●

Sredinska konzola z dvema držaloma za pijačo ● — —

Sredinska konzola s sredinskim naslonom za roke z nastavljivo višino,  
predalom in dvema držaloma za pijačo

● ● ●

Večfunkcijski prikazovalnik Plus ● ● —

Digitalni kombinirani instrument (Digital Cockpit)  NOVO  ● ● ●

Innovision Cockpit5) NOVO  ● ● ●

Električni pomik stekel ● ● ●

Tekstilna talna obloga ● ● ●

Tekstilni predpražniki ● ● ●

LED-osvetlitev notranjosti ● ● ●

12-voltna električna vtičnica v armaturni plošči ● ● ●

12-voltna električna vtičnica spredaj v sredinski konzoli ● ● ●

Infotainment in povezljivost

Radijski sistem Composition Audio  NOVO  ● — —

Radijski sistem Composition  NOVO  ● ● ●

Radijski sistem Ready 2 Discover NOVO  ● ● ●

Navigacijski sistem Discover Pro  NOVO  ● ● ●

Digitalni radijski sprejemnik DAB+ ● ● ●

Glasovno upravljanje ● ● ●

Bluetooth naprava za prostoročno telefoniranje ● ● ●

App-Connect ● ● ●

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

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

● — —

Dva vmesnika USB-C s funkcijo polnjenja in prenosa podatkov v armaturni  
plošči  NOVO 

● ● ●

Dva vmesnika USB-C s funkcijo polnjenja v potniškem prostoru na sredinski  
konzoli  NOVO 

● ● ●

http://portal.volkswagen-we.com
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1) Serijska oprema pri vseh izvedbah Maxi.     2) Poklopni mizici smete uporabljati samo, ko vozilo miruje.     3) Šest pritrdilnih obročkov pri vseh izvedbah Maxi.     4) Na voljo samo za kratko medosno razdaljo.     5) Serijska oprema pri vseh izvedbah Maxi s 7 sedeži.     6) Dodatna oprema za doplačilo iz 
ponudbe podjetja Volkswagen Zubehör. Na voljo bo pozneje.     7) V okviru sistemskih omejitev.     8) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z dvojno sklopko DSG.     9) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     10) 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.     11) Na voljo pozneje.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

01 Kaveljčka za obleke. V potniškem prostoru sta dva 

praktična kaveljčka. Nanju lahko obesite različne kose 

oblačil.

02 Poklopni mizici.2) V hrbtno stran naslonjal 

sprednjih sedežev sta integrirani poklopni mizici. 

Potnikom v drugi sedežni vrsti nudita praktično 

odlagalno površino in integrirano držalo za pijačo.

Električna zapiralna asistenca. Za drsna vrata in 

zadnja dvižna vrata je na voljo električna zapiralna 

asistenca, ki skoraj zaprta vrata mehko in tiho 

pomakne do končnega položaja v ključavnici,  

kjer se trdno zaprejo.

03 Zadnja krilna vrata z oknom. Krilna vrata, ki 

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

maksimalni kot odpiranja je okrog 180°. Ko so odprta, 

je obe vratni krili mogoče posamično blokirati, kar 

omogoča prevoz daljših predmetov.

04 Prekrivalo prtljažnega prostora, v rolo izvedbi.4) 

Rolo varuje pred radovednimi pogledi v prtljažnik,  

po potrebi ga lahko odstranite.

05 Zaščita nakladalnega roba na zadnjem odbijaču. 
Letev, ki je izdelana iz robustne plastične mase, med 

natovarjanjem in raztovarjanjem ščiti lakirani odbijač 

pred poškodbami. Na voljo je v črni barvi in v videzu 

legiranega jekla. 

06 Nosilec za kolesa Premium6) za na vlečno kljuko. 

Nosilec z zgornje strani potisnete na vlečno kljuko. 

Omogoča transport dveh koles s skupno maso največ 

60 kg in ima zaščito proti kraji. Za odpiranje zadnjih 

dvižnih vrat nosilec z nožnim vzvodom enostavno 

odmaknete.

Dodatna garnitura za tretje kolo.6) Razširitvena 

garnitura omogoča prevoz tretjega kolesa.

06 Dovozno vodilo za nosilec za kolesa.6) Težja kolesa 

ali električna kolesa lahko prek stabilnega vodila z 

lahkoto zapeljete na nosilec.

07 Vlečna kljuka, snemljiva. Vlečno kljuko, ki je 

opremljena s ključavnico, lahko preprosto odstranite, 

kadar je ne potrebujete. Manevriranje, npr. na ozkih 

parkirnih mestih, bo tako bistveno enostavnejše. 

Enako kot fiksna vlečna kljuka je zasnovana za vlečno 

obremenitev do 1.500 kg (prikolica z zavoro) in je 

opremljena s funkcijo stabiliziranja prikolice.

● Serijska oprema    ● Dodatna oprema    — Ni na voljo

Oprema Caddy Life Style

Potniški prostor

Drsna vrata (701 mm), na levi in desni strani ● ● ●

Maksi drsna vrata (844 mm)1), na levi in desni strani  NOVO  ● ● ●

Električna zapiralna asistenca za drsna vrata  NOVO  ● ● ●

Poklopni mizici2) z držalom za pijačo na hrbtni strani naslonjal sprednjih  
sedežev

● ● ●

3-sedežna klop (2-1) v drugi vrsti, z nastavljivim naslonjalom, lahko jo  
ločeno podrete, poklopite in izgradite

● ● ●

Dva enojna sedeža (1-1) v tretji vrsti, lahko ju ločeno podrete in 
izgradite  NOVO 

● ● ●

Dva enojna sedeža (1-1) v tretji vrsti pri izvedbi Maxi, lahko ju ločeno 
podrete in izgradite  NOVO 

● ● ●

230-voltna električna vtičnica ● ● ●

Tekstilna talna obloga ● ● ●

Gumijasta talna obloga ● ● ●

Dva kaveljčka za obleke ● ● ●

LED-osvetlitev notranjosti ● ● ●

Prtljažnik

Zadnja dvižna vrata z oknom ● ● ●

Električna zapiralna asistenca za zadnja dvižna vrata  NOVO  ● ● ●

Zadnja krilna vrata z oknom ● ● ●

Naprava za čiščenje zadnjega stekla ● ● ●

12-voltna električna vtičnica ● ● ●

LED-osvetlitev  NOVO  ● ● ●

LED-lučke na zadnjih dvižnih vratih  NOVO  ● ● ●

Štirje3) pritrdilni obročki, poklopni ● ● ●

Kaveljčka za vrečke ● ● ●

Prekrivalo prtljažnega prostora, v rolo izvedbi4) ● ● ●

Prekrivalo prtljažnega prostora, poklopno5) ● ● ●

Predelna mreža, snemljiva ● ● ●

Paket proti umazaniji ● ● ●

Oprema Caddy Life Style

Prtljažnik (nadaljevanje)

Priprava za vlečno kljuko ● ● ●

Vlečna kljuka, fiksna, za vlečno obremenitev do 1.500 kg ● ● ●

Vlečna kljuka, snemljiva, za vlečno obremenitev do 1.500 kg ● ● ●

Zaščita nakladalnega roba na zadnjem odbijaču ● ● ●

Nosilec za kolesa Premium6) za na vlečno kljuko ● ● ●

Dodatna garnitura6) za tretje kolo ● ● ●

Dovozno vodilo6) za nosilec za kolesa ● ● ●

Asistenčni sistemi7)

Avtomatsko uravnavanje razdalje ACC 2.08)  NOVO  ● ● ●

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

● ● ●

Prepoznavanje prometnih znakov9) ● ● ●

Tempomat z omejevalnikom hitrosti ● ● ●

Asistenca za menjavo voznega pasu Side Assist s senzorjem za mrtvi kot in 
asistenco za odparkiranje  NOVO 

● ● ●

Asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist z impulzom na volanu10) ● ● ●

Asistenca za vožnjo Travel Assist z asistenco za zaustavitev v sili Emergency 
Assist8)  NOVO 

● ● ●

ParkPilot spredaj in zadaj ● ● ●

Kamera za vzvratno vožnjo Rear View ● ● ●

Parkirni sistem s krmilno avtomatiko Park Assist z asistenco za 
odparkiranje  NOVO 

● ● ●

Asistenca za manevriranje s prikolico Trailer Assist11)  NOVO  ● ● ●

Dnevne luči ● ● —

Dnevne luči z avtomatskim vklopom/izklopom zasenčenih luči, funkcija 
Coming Home/Leaving Home

● ● ●

Paket Luči in vidljivost ● ● ●

Sistem za uravnavanje dolgih luči Light Assist ● ● ●

Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika ● ● ●

Prikaz prenizkega tlaka pnevmatik ● ● ●

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah, z neposrednim merjenjem  NOVO  ● ● ●

Električna parkirna zavora s funkcijo Auto Hold ● ● ●
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1) Pri izvedbah Maxi so varnostne zavese tudi v tretji sedežni vrsti.     2) Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     3) Ni na voljo v kombinaciji s panoramskim strešnim oknom.     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. Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom.     5) Po preteku prvega aktiviranega obdobja uporabe storitev We Connect Plus je uporaba za doplačilo.     6) Na voljo samo v kombinaciji s paketom Streaming & Internet.     
7) Na voljo samo v kombinaciji s klimatsko napravo Climatronic in dodatnim vodnim grelnikom z radijskim daljinskim upravljalnikom.     Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo.

04 Termoizolacijska stekla (A). Občutno zmanjšujejo 

segrevanje notranjosti. Zatemnjena stekla (B). 
Zatemnjena stekla v potniškem prostoru skrbijo za 

visoko raven diskretnosti.

05 We Connect Plus Spletne prometne informacije.4), 5) 

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.

We Connect Plus Dostopna točka za WLAN.4), 5)  

Integrirana dostopna točka za WLAN je del paketa 

Streaming & Internet; stabilno internetno povezavo 

omogoča na do 8 napravah. Podatkovne pakete lahko 

zakupite neposredno prek infotainment sistema.

01 Čelne in stranske varnostne blazine, varnostne 
zavese ter interakcijske varnostne blazine. Novi Caddy 

je opremljen s čelnima varnostnima blazinama za 

voznika in sovoznika. Interakcijski blazini preprečujeta 

trke med voznikom in sovoznikom. Zračne zavese 

pa vse potnike na zunanjih sedežih ščitijo v primeru 

bočnega trčenja.

02 2-conska klimatska naprava Climatronic 
vklj. z AirCare. Avtomatska klimatska naprava s 

protialergenskim filtrom ima več senzorjev in ohranja 

nastavljeno temperaturo za voznika in sovoznika.

03 Komfortno prezračevanje v potniškem prostoru.  
Ventilator, ki je integriran v stropno oblogo, nad 

armaturno ploščo vsesava topel ali hladen sveži zrak  

ter ga prek petih šob razpihuje po celotnem potniškem  

prostoru vse do tretje sedežne vrste.

Sistem Keyless Advanced za dostop in zagon 
brez ključa.2) Prihranite si pogosto poseganje po 

avtomobilskem ključu. Ta lahko ostane v žepu ali 

torbici, medtem ko vam odklepanje vrat in vžig motorja  

omogoča sistem za avtomatski dostop in zagon.

● Serijska oprema    ● Dodatna oprema    — Ni na voljo

Oprema Caddy Life Style

Varnostni in varovalni sistemi

Električna otroška blokada  NOVO  ● ● ●

Sistem za klic v sili eCall  NOVO  ● ● ●

Funkcija večnaletnega zaviranja ● ● ●

Elektronski stabilizacijski program ● ● ●

Antiblokirni sistem (ABS) ● ● ●

Regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) ● ● ●

Elektronska zapora diferenciala (EDS) ● ● ●

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

● ● ●

Varnostne zavese za zunanje sedeže v potniškem prostoru1) ● ● ●

Tritočkovna avtomatska varnostna pasova z zategovalnikom za voznika in 
sovoznika ter zategovalnik omejevalnika pasu za voznika

● ● ●

Opozorilnik za nepripete varnostne pasove spredaj in zadaj ● ● ●

ISOFIX in Top Tether ● ● ●

Elektronska blokada zagona motorja ● ● ●

Alarmna naprava z nadzorom notranjosti, hupo z lastnim napajanjem in 
zaščito pred odvleko vozila

● ● ●

Protivlomno varovalo ● ● ●

Centralno zaklepanje z dvema radijskima daljinskima upravljalnikoma ● ● ●

Sistem Keyless Go za zagon brez ključa  NOVO  ● ● ●

Sistem Keyless Access za dostop in zagon brez ključa2) NOVO  ● — —

Sistem Keyless Advanced za dostop in zagon brez ključa2)  NOVO  ● ● ●

Varnostno notranje vzvratno ogledalo, z ročnim zasenčenjem ● ● —

Varnostno notranje vzvratno ogledalo, z avtomatskim zasenčenjem ● ● ●

Klimatiziranje in zaščita pred soncem

Mehanska klimatska naprava z elektronskim uravnavanjem vklj. s 
protiprašnim filtrom

● ● —

2-conska klimatska naprava Climatronic vklj. z AirCare ● ● ●

Oprema Caddy Life Style

Klimatiziranje in zaščita pred soncem (nadaljevanje)

Dodatni vodni grelnik z radijskim daljinskim upravljalnikom ● ● ●

Senčnika z žepkom in ogledalom ● ● ●

Ogrevanje vetrobranskega stekla  NOVO  ● ● ●

Ogrevanje zadnjega stekla ● ● ●

Termoizolacijska stekla ● ● ●

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru ● ● ●

We Connect4) in We Connect Plus4), 5)

Klic ob okvari  NOVO  ● ● ●

Avtomatsko javljanje nezgod  NOVO  ● ● ●

Status vozila ● ● ●

Vrata in luči ● ● ●

Parkirna lokacija ● ● ●

Podatki o vožnji ● ● ●

Načrtovanje servisnih terminov ● ● ●

Poročilo o stanju vozila ● ● ●

Dostopna točka za WLAN6)  NOVO  ● ● ●

Pretakanje medijev6)  NOVO  ● ● ●

Spletni radio6)  NOVO  ● ● ●

Spletno glasovno upravljanje  NOVO  ● ● ●

Spletne prometne informacije  NOVO  ● ● ●

Spletno posodabljanje zemljevidov  NOVO  ● ● ●

Spletno iskanje posebnih ciljev ● ● ●

Spletno izračunavanje poti ● ● ●

Spletni uvoz ciljev ● ● ●

Bencinski servisi in polnilne postaje ● ● ●

Parkirišča ● ● ●

Spletno upravljanje prezračevanja mirujočega vozila7)  NOVO  ● ● ●

Spletno upravljanje ogrevanja mirujočega vozila7) ● ● ●

Obveščanje o prekoračitvi območja ● ● ●

Spletno obvestilo alarmne naprave ● ● ●

Hupanje in utripanje ● ● ●

Obveščanje o prekoračitvi hitrosti ● ● ●

http://portal.volkswagen-we.com
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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 in  
obsežno zavarovanje s  
Porsche Finance Group Slovenia.
Več informacij najdete na www.porscheleasing.si

Zavarovani do šest let – s podaljšanim 
jamstvom. 
Več informacij najdete na  

www.volkswagen.si/servis-in-dopolnilnaoprema/servisne-storitve/
jamstvo-mobilnosti/asistencaporsche-slovenija-volkswagen

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 znamke 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
http://www.porscheleasing.si
http://www.volkswagen.si/servis-in-dopolnilnaoprema/servisne-storitve/jamstvo-mobilnosti/asistencaporsche-s
http://www.volkswagen.si/servis-in-dopolnilnaoprema/servisne-storitve/jamstvo-mobilnosti/asistencaporsche-s
http://vw.cubictelecom.com
http://vw-gospodarska.si/mod

