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Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Caddy. 
Pripravený na všetko, čo príde.

Kto má rád život, jazdí na novom Caddy. 
Obľúbené, všestranne použiteľné vozidlo 
prichádza už v piatej generácii. Ešte digitálnejšie, 
pohodlnejšie a variabilnejšie než kedykoľvek 
predtým.

03Nový Caddy 

Caddy5-Katalog-Life-SK-kor5-PRESS.indd   03Caddy5-Katalog-Life-SK-kor5-PRESS.indd   03 01/04/2021   14:2101/04/2021   14:21



1) Sériová výbava v nových modeloch Maxi, Life Maxi a Style Maxi. Zvláštna výbava za príplatok v nových modeloch Kombi, pri novom modeli Maxi Kombi, pri novom Caddy, pri novom Life a novom Style.     2) Zvláštna výbava za príplatok.     3) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, 
musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní 
na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     4) V rámci možností systému.     5) K dispozícii len v spojení 
s dvojspojkovou prevodovkou DSG. 6) Aktivuje sa neskôr.     7) K dispozícii len pre TDI motory. Zobrazenie materiálov sa môže líšiť.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Caddy 
Najobľúbenejšie vozidlo vo svojej trie-
de: úplne nový vývojový koncept s vy-
lepšeniami v mnohých oblastiach.

Ešte viac digitalizácie a konektivity
Nový kokpit Innovision s vysokým rozlí-
šením2), nové infotainment systémy 
s veľkou dotykovou obrazovkou s uhlo-
priečkou až do 25,4 cm (10 palcov)2), 
odkazy na dôležité funkcie a Volkswa-
gen We Connect3).

Čiastočne automatizovaná jazda
Najnovšia generácia asistenčných sys-
témov pre vodiča: adaptívny tempomat 
ACC 2.02), 4), 5), „Travel Assist“ s „Emer-
gency Assist“2), 4), 5), „Trailer Assist“2), 4), 6) 

a „Side Assist“ s asistentom pre vypar-
kovanie2), 4).

Moderný dizajn 
Nový výrazný predok vozidla s voštino-
vou štruktúrou, dynamické, čisté línie 
a mnohé optimalizácie zabezpečujú 
nižšiu hodnotu odporu vzduchu.

Tri nové línie výbavy
Sústreďuje sa na to podstatné: nový 
Caddy. Väčšie pohodlie: nový Life. 
So zameraním na dizajn: nový Style.

Nižšie emisie
Dva katalyzátory SCR usporiadané 
v rade a viacnásobné vstrekovanie 
AdBlue® zabezpečia v novej generácii 
motorov oveľa nižšie hodnoty NOx.7)

Flexibilný ako vždy.
Úplne nový.

Najlepší partner na všedné dni
Flexibilný interiér s novou koncepciou 
sedenia, vyberateľné jednotlivé sedadlá 
v treťom rade1) a veľa úložného 
priestoru.

Vysoký komfort jazdy
Pohodlné sedadlá ergoComfort2) s elek-
trickou 4-smerovou bedrovou opierkou 
a veľa miesta v celom vozidle.

Osvedčená kvalita
Použitie materiálov s dlhou životnos-
ťou, vysokokvalitné spracovanie a spo-
ľahlivé motory.

Zažite Caddy v akcii na stránke:
www.vwuzitkove.sk
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Digitalizácia a konektivita
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Variabilita a funkčnosť

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Máte sa na čo tešiť.
07Nový Caddy – Obsah 
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Tu máte všetko na displeji. 

Nový Caddy prezentuje, čo dokáže – 
digitálne a v celej šírke. Kokpit Innovision 
s vysokým rozlíšením1) kombinuje dva 
veľké displeje a vodičovi poskytuje všetky 
dôležité informácie. Ešte viac možností 
poskytuje Volkswagen We Connect2): 
bezplatná aplikácia urobí z vášho 
smartfónu diaľkový ovládač.

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou použí-
vateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect 
Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bez-
platného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom. Zobrazenie materiálov sa môže líšiť.      Na obrázku je zvláštna výbava za 
príplatok.
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Funguje okamžite. 01

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We 
Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment 
systémom. 3) Sériová výbava pri novom Style. Zvláštna výbava za príplatok v novom Caddy a pri novom Caddy Life.     Zobrazenie materiálov sa môže líšiť. Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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01 Protiriadenie NOVINKA

02 Navigačný systém s 10-palcovým displejom1) NOVINKA

03 Hlasové ovládanie1) 
04 Funkcia indukčného nabíjania1) 

V novom Caddy môžete zažiť digitálny pokrok na vlastnej koži. 
Aj s vašimi končekmi prstov. Citlivé dotykové obrazovky majú 
mnoho gest, ktoré už poznáte z vášho smartfónu. Navigačné 
a multimediálne funkcie sa dajú ovládať rovnako dobre ako klima-
tizácia či mobilné online služby z Volkswagen We Connect2).

Ak si rozšírite infotainment displej 25,4 cm (10 palcov) navigačné-
ho systému „Discover Pro“1) s digitálnym kokpitom3) o kokpit Inno-
vision1), získate mnoho ďalších možností. Na displeji s uhloprieč-
kou 26 cm (10,25 palca) s vysokým rozlíšením, ktorý je súčasťou 
digitálnej prístrojovej dosky, si môžete napríklad zobraziť náhľad 
navigačnej mapy v 3D dizajne, ale aj aktuálne údaje o jazde či me-
diatéku vášho smartfónu. Pomocou tlačidiel multifunkčného vo-
lantu môžete pohodlne listovať v zozname skladieb (playlist), vyto-
čiť pomocou portrétov kontaktov ďalší telefonát alebo aktivovať 
jednotlivé asistenčné systémy pre vodiča.

Ak by ste nemali voľnú ruku, odteraz sa môžete s vaším novým 
Caddy aj rozprávať. Svojím hlasom viete prijímať hovory, vybrať si 
rádiovú stanicu a nastaviť cieľ v navigácii. Na slovo vás bude po-
slúchať dokonca aj klimatizácia.1)

02

03

04
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01

Vaša priama linka 
k novému Caddy.
1) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We 
Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     2) Po uplynutí počiatočného 
trvania platnosti služby We Connect Plus za príplatok.     3) Rozsah závisí od výbavy vozidla a štruktúry ponuky.     4) K dispozícii len v spojení s dvojzónovou klimatizáciou „Climatronic“ a prídavným teplovodným kúrením s diaľkovým ovládaním.     5) Ak chcete využívať produkty We Upgrade, potrebujete 
používateľský účet s Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a oprávnenie ako hlavný používateľ, tzn. prepojenie vášho používateľského účtu s konkrétnym vozidlom. Okrem toho je nevyhnutné, aby malo vozidlo príslušné technické funkcie a hardvér potrebný na používanie aplikácie „We Upgrade“. 
Funkcie We Upgrade dostupné pre príslušné vozidlo si môže hlavný používateľ pozrieť v e-shope alebo v In-Car Shope.     6) K dispozícii len v spojení s doplnkovým prídavným teplovodným kúrením s diaľkovým ovládaním.     7) K dispozícii len v spojení s balíkom „Streaming & Internet“.      Na obrázkoch je 
zvláštna výbava za príplatok.
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Vďaka Volkswagen We Connect1) si užijete pohodlnejšiu jazdu autom 
s vylepšenými možnosťami digitalizácie a konektivity. Vďaka integ-
rovanej eSIM karte budete na požiadanie stále online. Prostredníc-
tvom Volkswagen ID stačí len aktivovať požadované mobilné online 
služby. Potom budete mať pohodlný prístup k vášmu novému Caddy 
prostredníctvom aplikácie v smartfóne, cez displej infotainment 
systému alebo z domu z vášho notebooku. Už aj bezplatný základný 
balík We Connect1) poskytuje mnoho užitočných nástrojov. Môžete 
tak napríklad kedykoľvek skontrolovať stav vášho vozidla a pozrieť si 
v aplikácii, či sú zatvorené okná.

S We Connect Plus1), 2) môžete využívať bohatú paletu mobilných 
online služieb. Prémiový balík dopĺňa základnú ponuku okrem iného 
o online nezávislé vetranie3), 4), online alarm pri krádeži3) a aktuálne 
online dopravné informácie. A s intuitívnym online hlasovým ovlá-
daním3) vám bude nový Caddy rozumieť ešte lepšie.

Vo vozidle budete mať k dispozícii navyše aj In-Car Shop1). V ňom si 
môžete v prípade potreby doobjednať ďalšie funkcie, napr. prostred-
níctvom We Upgrade5). Všetky služby nájdete na strane 53.

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

02 We Connect Plus Online nezávislé kúrenie1), 2), 6) 
03 In-Car Shop1) NOVINKA

We Connect1) 

Núdzové volanie
Parkovacia poloha 
Automatické hlásenie pri nehode NOVINKA

Stav vozidla
Dvere a svetlá
Správa o stave vozidla
Jazdné dáta
Plánovanie termínu v servise

We Connect Plus1), 2)

Online dopravné informácie
Online aktualizácia máp NOVINKA

Online hlasové ovládanie NOVINKA

Online alarm pri krádeži
Online nezávislé kúrenie6)

Online nezávislé vetranie4) NOVINKA

Streamovanie médií7) NOVINKA

Mobilný prístupový bod WLAN7) NOVINKA

Volkswagen We Connect1) dokáže ešte viac. Všetky služby nájdete na stránke: www.vwuzitkove.sk a v katalógu 
na strane 53.

Ďalšie online služby. Bezplatná ponuka We Connect1) poskytuje široké spektrum užitočných služieb a funkcií 
vozidla. We Connect Plus1), 2) obsahuje mnoho ďalších funkcií.

03

02
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Partner, 
ktorý je za každú zábavu. 

Nový Caddy sa zapojí takmer do všetkého. 
Je ideálnym partnerom na každý deň. 
Perfektný je však aj na šport a voľný čas. 
Na prácu. A na dovolenku. Na nákupy v meste 
či na výlet do prírody. A na mnoho ďalších 
príležitostí. 
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15Nový Caddy – Variabilita a funkčnosť 
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Dvoje posuvných dverí sú ideálnym vstupom do príbehov, ktoré píše 
sám život. Nový Caddy sa každý deň prispôsobuje novej situácii, aby 
vašim prianiam nestálo nič v ceste. Delené sedadlo v druhom rade 
sa dá ľahko sklopiť, preklopiť a v prípade potreby vybrať. Okrem toho 
môžete rad sedadiel a samostatné sedadlo demontovať aj nezávisle 
od seba. Vznikne tak dostatok miesta na väčšie nákupy alebo 
prepravu malých kusov nábytku.

V spojení s ťažným zariadením2) získate vzadu ešte viac miesta. 
Na nosič bicyklov „Premium“1) sa pohodlne zmestia dva bicykle. 
Vďaka zabezpečeniu proti krádeži môžu pokojne zostať na nosiči, 
kým sa vy vydáte na cestu za ďalším dobrodružstvom.

01 Sklopné, preklápacie a vyberateľné sedadlá
02 Nosič bicyklov „Premium“ na ťažné zariadenie1)

03 Dvoje posuvných dverí

1) Zvláštna výbava za príplatok z príslušenstva Volkswagen. Aktivuje sa neskôr.     2) Zvláštna výbava za príplatok.

01

02
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Vrhnite sa na dobrodružstvá. 03

17Nový Caddy – Variabilita a funkčnosť 
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Jazdite ešte lepšie.
Pozrite si film o optimalizovaných a nových asistenčných systémoch na stránke: vwn.de/fas

Systém asistovanej 
jazdy „Travel Assist“ 
s „Emergency Assist“.1), 2), 4)

NOVINKA

Na dlhých tratiach kombinu-
je v záujme pohodlnej jazdy 
funkcie ACC 2.0, „Lane 
Assist“ a „Emergency
Assist“.

Asistent pri vyparkovaní 
vozidla „Rear Cross Traffic 
Alert“.1), 2) NOVINKA

Pri vyparkovaní vozidla 
cúvaním monitoruje cestu 
nachádzajúcu sa v pravom 
uhle oproti parkovaciemu 
miestu, zaregistruje 
približujúce sa objekty 
a pomocou automatického 
brzdenia zabráni hroziacim 
kolíziám.

Asistent manévrovania 
s prívesom „Trailer Assist“.1), 2), 3)

NOVINKA

Zjednodušuje ovládanie prívesu 
pri manévrovaní na miestach 
s kolmým státím, ako aj pri 
precíznom cúvaní.

Adaptívny tempomat ACC 2.0 
s funkciou „Stop and Go“.1), 2), 4)

NOVINKA

Pomáha dodržiavať správnu 
vzdialenosť od vozidla idúceho 
vpredu a v kolóne či mestskej 
doprave sa po krátkom čase 
státia znovu aktivuje.

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) V rámci možností systému.     3) Aktivuje sa neskôr.     4) K dispozícii len v spojení s dvojspojkovou prevodovkou DSG.     5) Vodič musí byť kedykoľvek pripravený na prevzatie kontroly namiesto asistenčného systému a tieto systémy ho nezbavujú zodpovednosti za 
opatrný spôsob jazdy.     6) K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.

Systém sledovania okolia 
„Front Assist“.1), 2) NOVINKA

V smere jazdy zaznamenáva 
chodcov, cyklistov a vozidlá 
a varuje vodiča pred nebez-
pečnými situáciami. Ak vodič 
nereaguje včas, aktivuje sa 
automatické núdzové brzde-
nie a v kritických situáciách 
vyhýbací manéver.
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„Emergency Assist“.1), 2) NOVINKA

Znižuje nebezpečenstvá pri ob-
medzení vodiča. Na nečinnosť 
reaguje systém najprv výstraž-
ným tónom či prebudením 
a následne aktivuje bezpečné 
zabrzdenie vozidla.

Asistent zmeny jazdného 
pruhu „Side Assist“.1), 2)

NOVINKA

Prostredníctvom LED kon-
trolky varuje v príslušnom 
vonkajšom zrkadle pred vo-
zidlami, ktoré sa blížia zoza-
du alebo sa už nachádzajú 
v mŕtvom uhle.

Asistent cúvania.1), 2)

Pri zaparkovaní a vyparkovaní 
automaticky zabrzdí, ak parko-
vacie senzory alebo zadný radar 
identifikujú nejakú prekážku.

Asistent udržania jazdného 
pruhu „Lane Assist“ so 
zásahom do riadenia.2), 5) 

Prostredníctvom multifunkčnej 
kamery zaznamenáva vlastný 
jazdný pruh a pri rýchlosti vyššej 
ako 60 km/h koriguje neúmysel-
né opustenie jazdného pruhu 
prostredníctvom regulačného 
protiriadenia.

Rozpoznávanie dopravných 
značiek. 1), 2), 6)

Pomocou špeciálnej kamery 
zaznamenáva obmedzenia 
rýchlosti, zákazy predbieha-
nia, ako aj časové obmedze-
nia a obmedzenia v dôsled-
ku nepriaznivého počasia 
a informuje o nich vodiča.

19Nový Caddy – Asistenčné systémy 
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Pohon na každý deň. 01

1) Zvláštna výbava za príplatok. Nie je k dispozícii pre všetky motory.    2) Aktivuje sa neskôr.    Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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02 Dvojspojková prevodovka DSG.1) Nový Caddy môže byť vybavený 
novou adaptívnou 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Táto 
prevodovka umožní plnoautomatické plynulé radenie prevodových 
stupňov bez prerušenia hnacej sily a prispôsobí sa štýlu jazdy vodiča. 
Individuálne zaradenie vyššieho alebo nižšieho stupňa umožňujú ko-
lískové spínače na volante.

Vylepšené čistenie výfukových plynov. NOVINKA Inovatívna technoló-
gia Twindosing v porovnaní s predchádzajúcim modelom citeľne zni-
žuje emisie NOx pri motoroch TDI. Dosahuje sa to cieleným dvojitým 
vstrekovaním AdBlue® pred oboma katalyzátormi SCR usporiadaný-
mi v rade. Špeciálny blokovací katalyzátor za systémom SCR navyše 
zabraňuje prieniku nadbytočného amoniaku.

01 Pohon všetkých kolies 4MOTION.1), 2) Automaticky prispôsobí 
prenos sily na kolesá príslušnej jazdnej situácii. Toto je základ opti-
málneho štýlu jazdy a vysokej dynamiky jazdy, a to dokonca aj mimo 
spevnených komunikácií.

Efektívne motory. NOVINKA Štyri silné spaľovacie motory nového 
Caddy patria k najefektívnejším a najúspornejším motorom TSI 
a TDI, ktoré boli kedy zabudované do vozidla tejto triedy. Vďaka in-
tenzívnemu výskumu a vývoju sa dosahujú také hodnoty spotreby, 
ktoré nastavujú nové štandardy a charakterizujú nový evolučný stu-
peň benzínových a dieselových technológií.

02

21Nový Caddy – Technológie pohonu 
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Nie je každý z nás trochu iný? 

Ani jeden človek nie je ako ten druhý. Preto 
je nový Caddy k dispozícii v troch líniách výbavy: 
Caddy, Life a Style. 

Na obrázku je zvláštna výbava za príplatok.
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23Nový Caddy – Línie výbavy 
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Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Caddy – perfektný pre mladé rodiny.

Byť rodičom je zamestnanie na plný úväzok. 

Od skorého rána do neskorého večera 

na nohách, to sa človek nenudí ani sekundu. 

A platí to dvojnásobne najmä vtedy, keď 

drobci zase raz spôsobia obrovský chaos. 

V takom prípade je vhodné auto polovičné 

víťazstvo. Auto, ktoré sa dá ľahko prispôsobiť 

a hravo zvláda všetky situácie, ktoré prináša 

bežný rodinný život.

Detská izba 
na kolesách.

25Nový Caddy – Caddy 
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01

1) Zvláštna výbava za príplatok.    2) V rámci možností systému.    3) Vodič musí byť kedykoľvek pripravený na prevzatie kontroly namiesto asistenčného systému a tieto systémy ho nezbavujú zodpovednosti za opatrný spôsob jazdy.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Caddy

Highlights 
sériovo

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá
Multifunkčný volant NOVINKA

Asistent udržania jazdného pruhu 
„Lane Assist“ so zásahom do riadenia2), 3)

Tempomat vrátane obmedzovača 
rýchlosti
Systém rozpoznania únavy vodiča
Dvoje posuvných dverí
Elektrická detská poistka NOVINKA

Prekrytie batožinového priestoru, 
rolovateľné

Zvláštna 
výbava

Sklenená panoramatická strecha NOVINKA

Asistent zmeny jazdného pruhu „Side 
Assist“ s funkciou sledovania mŕtveho 
uhla Blind Spot Detection2) NOVINKA

7-stupňová dvojspojková prevodovka 
DSG
Dve vyberateľné samostatné sedadlá 
v treťom rade sedadiel NOVINKA

Bezkľúčový systém štartovania 
„Keyless Go“ NOVINKA

Ďalšia sériová a zvláštna výbava nového Caddy je 
uvedená od strany 44.

K dispozícii aj ako nový Maxi.

01 Sklenená panoramatická strecha1) NOVINKA

02 Sklopné stolíky v priestore pre spolucestujúcich1)

03  Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie 
spätné zrkadlá

Kde sú deti, tam sa vždy niečo deje. Otváranie dverí, 
zatváranie dverí, zapnutie svetla, vypnutie svetla, zo-
silnenie hudby, stíšenie hudby: nový Caddy vám to 
všetko umožní. A ešte omnoho viac. Obe samostatné 
sedadlá v treťom rade1) môžete napríklad rýchlo a ne-
závisle od seba demontovať, aby ste získali miesto na 
väčšie predmety. Najdôležitejšia je však za každých 
okolností bezpečnosť. Z tohto dôvodu má toto odolné 
a všestranné vozidlo clonové airbagy na vonkajších 
miestach vo všetkých radoch na sedenie. O ďalší kom-
fort sa postará „Front Assist“ s funkciou núdzového 
brzdenia City Break2) a „Lane Assist“2), 3), ktorý vás zá-
sahom do riadenia vystríha pred opustením jazdného 
pruhu.

02

03

27Nový Caddy – Caddy 
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Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Life – komfort, ktorým sa môžete pochváliť. 

Voľný čas vyžaduje svoj priestor. Vedia to najmä 

tí aktívni medzi nami. Boxy na prepravu psov, 

paraglidingový výstroj či horské bicykle sa často len 

ťažko zmestia do malých kufrov. Nehovoriac o kajakoch. 

Ak vám však zostane ešte dostatok miesta na komfort, 

asi máte nový Life. S ním už nič nestojí v ceste 

pohodlnému výletu do prírody.

Hurá do prírody!

29Nový Caddy – Life 
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01 Podstrešný odkladací priestor
02  Systém asistovanej jazdy „Travel Assist“ s ACC 

2.0, „Lane Assist“ a „Emergency Assist“1), 2), 3) 

NOVINKA

03 Zásuvky pod prednými sedadlami
04 Halogénové predné svetlomety H7
05 Batožinový priestor

01

02

03

04

Do nového Life sa zmestí všetko, vďaka čomu bude výlet 
ešte krajší. Ak sklopíte alebo preklopíte dopredu zadné 
sedadlo, ktoré je rozdelené v pomere ⅔ k ⅓, získate kom-
fortnú dĺžku ložného priestoru. Ten postačí aj na sklada-
cie kanoe, dve veslá a veľký piknikový kôš. Po nabitom 
dni pri vode sa bez stresu vydáte na cestu späť. „Travel 
Assist“1), 2), 3) kombinuje asistenta udržania jazdného pru-
hu „Lane Assist“2), 4) s adaptívnym tempomatom ACC 
2.01), 2), 3) a rád vás odvezie domov. S asistenčnými systé-
mami sa od smeru jazdy určite neodkloníte.
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Nový Life

Highlights 
sériovo

16-palcové disky z ľahkej zliatiny „Wien“ 
NOVINKA

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané 
a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
NOVINKA

Čierne strešné nosiče
Látkový poťah sedadiel „Trialog“ NOVINKA

Podstrešný odkladací priestor
Sklopné sedadlo spolujazdca
Bedrová opierka v sedadle vodiča 
a spolujazdca
We Connect Plus5)

Zvláštna 
výbava

230 V zásuvka NOVINKA

Systém asistovanej jazdy „Travel Assist“ 
s „Emergency Assist“1), 2), 3) NOVINKA

Rozpoznávanie dopravných značiek
Navigačný systém „Discover Media” 
s farebnou dotykovou obrazovkou 
25,4 cm (10 palcov) NOVINKA

Bezkľúčový systém zamykania 
a štartovania „Keyless Advanced“6) 
NOVINKA

Ďalšia sériová a zvláštna výbava pre
nový Life je uvedená od strany 44.

K dispozícii aj ako nový Life Maxi.

05

1) Zvláštna výbava za príplatok.     2) V rámci možností systému.     3) K dispozícii len v spojení s dvojspojkovou prevodovkou DSG.     4) Vodič musí byť kedykoľvek pripravený na prevzatie kontroly namiesto asistenčného systé-
mu a tieto systémy ho nezbavujú zodpovednosti za opatrný spôsob jazdy.     5) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského 
mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistro-
vali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     6) K dispozícii len 
v spojení s kompatibilným infotainment systémom. 31Nový Caddy – Life 
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Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Style ďalšej 
generácie.

Nový Style – Elegancia narazila na nový trend.

Niekedy predsa len záleží na dobrom štýle. 

Platí to rovnako pre mladých aj starých. Pekný 

profil, markantné črty tváre, niekoľko vkusných 

akcentov – a všetko zrazu funguje oveľa lepšie. 

Dobrým príkladom toho je aj nový Style.

33Nový Caddy – Style 
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01

1) Zvláštna výbava za príplatok.    2) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We 
Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment 
systémom.    3) Po uplynutí počiatočného trvania platnosti služby We Connect Plus za príplatok.    4) V rámci možností systému.    Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový Style

Highlights 
sériovo

Predné LED svetlomety NOVINKA

Zadné LED svetlomety NOVINKA

Ochranná mriežka chladiča s dvomi 
chrómovými lištami NOVINKA

Chrómové lišty na bokoch a v zadnej 
časti NOVINKA

Strieborný strešný nosič
Digitálny kokpit NOVINKA

Kožený multifunkčný volant
Dvojzónová klimatizácia „Climatronic“ 
vrátane funkcie AirCare
Bezkľúčový systém štartovania 
„Keyless Go“ NOVINKA

Poťah sedadiel z mikrovlákien 
„Art Velours“
We Connect Plus2), 3)

Systém monitorovania premávky pred 
vozidlom „Front Assist“ s ochranou 
chodcov/cyklistov a podporou 
vyhýbania4) NOVINKA

Zvláštna 
výbava

18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
„Monterosso“ NOVINKA

Navigačný systém „Discover Pro” 
s 25,4 cm (10-palcovou) farebnou 
dotykovou obrazovkou NOVINKA

Ďalšia sériová a zvláštna výbava pre
nový Style je uvedená od strany 44.

K dispozícii aj ako nový Style Maxi.

01  Systém monitorovania premávky pred vozidlom 
„Front Assist“ s detekciou chodcov/cyklistov4) 
NOVINKA

02  Kožený multifunkčný volant
03 Tónované sklá Privacy v priestore pre cestujúcich
04  18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Monterosso“1) 

NOVINKA

 02

03

04

Nový Style spája elegantným spôsobom nové s osvedče-
ným. Obľúbená koncepcia vozidla, vysoká kvalita spraco-
vania a obrovská flexibilita skombinovaná s funkciami, 
ktoré ešte nikdy neboli v Caddy k dispozícii. Okrem iného 
sem prvýkrát patria 18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
„Monterosso“1), kokpit Innovision1) – pozostávajúci z di-
gitálneho kokpitu a navigačného systému „Discover Pro“ 
s farebnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 
25,4 cm1) – a mnohými službami We Connect2) a We 
Connect Plus2), 3). Pomocou nich budete mať prístup 
k údajom o vozidle aj na diaľku. Aj v inom ohľade to vy-
zerá pre vás dobre. Sériové predné a zadné LED svetlá, 
chrómové lišty v prednej časti, na bokoch a vzadu, ako 
aj strieborný strešný nosič zdôrazňujú špeciálne nároky, 
ktoré kladiete na nový Caddy a na život.

35Nový Caddy – Style 
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01

03

02

Vrhnite sa do života.
Nový MOVE.

Nová limitovaná edícia MOVE pohne každým z nás. Mladý, 

urbanistický a trendy v kombinácii s veľkou sklenenou 

panoramatickou strechou, tónovanými sklami Privacy a lesklými 

17-palcovými diskami z ľahkej zliatiny „Colombo“ s funkciami 

z digitálneho sveta. Exkluzívne dostupný balík „Plus Paket“ zahŕňa 

okrem iného navigačný systém „Discover Media“, multifunkčný 

displej s uhlopriečkou 25,4 cm, rozšírené protiriadenie, 

We Connect Plus1), 2), „Keyless Advanced“ a ACC 2.03), 4).

01 Látkový poťah sedadiel „Trialog“
02 Predné LED svetlomety
03 Tónované sklá Privacy

1) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samo-
statnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného 
trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     2) Po uplynutí počiatočného trvania platnosti služby We Connect Plus za príplatok.     3) V rámci možností systému.     4) K dispozícii len v spojení s dvojspojko-
vou prevodovkou DSG. 5) Dekoračné fólie môžu, najmä v prípade priameho slnečného žiarenia, po jednom až troch rokoch alebo vo veľmi horúcich klimatických zónach už do jedného roku vykazovať stopy opotrebovania a starnutia. Ak zostane 
dekoračná fólia na vozidle dlhší čas, môžu vzniknúť optické rozdiely medzi farbou chránenou dekoračnou fóliou a oblasťou, ktorú fólia nezakrýva.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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Nový MOVE 
Highlights sériovo

Exteriér

Predné LED svetlomety NOVINKA

17-palcové disky z ľahkej zliatiny „Colombo“ vo 
farebnom odtieni Dark Graphite, lesklý povrch NOVINKA

Sklenená panoramatická strecha NOVINKA

Tónované sklá Privacy v priestore pre cestujúcich
Dekoračná fólia5) s nápisom „MOVE“

Interiér

Kožený multifunkčný volant
Látkový poťah sedadiel „Trialog“ s farebnými 
ozdobnými švami NOVINKA

Funkcia

Rádio „Composition“ s dotykovou obrazovkou 
s uhlopriečkou 20,9 cm (8,25 palca) NOVINKA

ParkPilot (parkovacie senzory) vpredu a vzadu NOVINKA

Servodovieranie a uzamknutie pre posuvné dvere 
a zadné výklopné dvere

Voliteľná výbava Plus Paket

18-palcové disky z ľahkej zliatiny „Monterosso“ vo 
farebnom odtieni Giallo Evros, lesklá čierna NOVINKA

Predné LED svetlomety s osvetlením do každého 
počasia  NOVINKA

Zadné LED svetlomety NOVINKA

Sedadlo ergoComfort (AGR) pre vodiča NOVINKA

Digitálny kokpit NOVINKA

Navigačný systém „Discover Media“ s dotykovou 
obrazovkou s uhlopriečkou 25,4 cm (10 palcov) NOVINKA

Tienidlo infotainment panela s vysokým leskom NOVINKA

Adaptívny tempomat ACC 2.0 3), 4) NOVINKA

Dvojzónová klimatizácia „Climatronic“ vrátane funkcie 
AirCare
Bezkľúčový systém zamykania a štartovania „Keyless 
Advanced“  NOVINKA

Nový MOVE vychádza z nového modelu Life. 
Ďalšia sériová a zvláštna výbava je od str. 44.

K dispozícii aj ako nový MOVE Maxi.

37Nový Caddy – MOVE 
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Nový Caddy California1) 
Highlights sériovo

Exteriér

Čierne strešné nosiče
Sklopný stolík a dve skladacie stoličky
Vetracia mriežka s ochranou proti hmyzu na dvere vodiča 
a spolujazdca NOVINKA

Interiér

Sklápacia posteľ (1 980 mm × 1 070 mm) s tanierovými 
pružinami, pohodlným matracom a snímateľným 
poťahom NOVINKA

Stmievanie na všetkých oknách
Tašky na odkladanie na zadných bočných oknách
Manuálne nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča 
a spolujazdca
Zásuvky pod prednými sedadlami
Sklopné stolíky2) vrátane držiaka na poháre na operadlách 
predných sedadiel
Stmievateľné bodové LED svetlá nad miestom na ležanie 
NOVINKA

Osvetlenie okolia vozidla v zadných výklopných dverách  
NOVINKA

12 V zásuvka a USB-C rozhranie  NOVINKA

Zvláštna výbava

Pevne namontovaný kuchynský modul3), 4) s vysúvacím 
jednohorákovým plynovým varičom a sklopným krytom. 
Taktiež zásuvky s odkladacími priečinkami a príborníkom  
NOVINKA

Voľne stojaci zadný stan5) (dĺžka cca 2 100 mm, šírka 
2 100 mm, výška 2 250 mm) s nafukovacími tyčami 
NOVINKA

17-palcový disk z ľahkej zliatiny „Colombo“, čierny, lesklý 
povrch, s lazúrovým lakom v zlato-béžovej

Nový Caddy California vychádza z nového Caddy. Ďalšia 
sériová a zvláštna výbava pre nový Caddy je uvedená od 
strany 44.

K dispozícii aj ako nový Caddy California Maxi.1)

1) Aktivuje sa neskôr.     2) Sklopné stolíky sa smú používať, len keď vozidlo stojí.     3) Zvláštna výbava za príplatok.     4) K dispozícii len v spojení s osvedčením na prevádzku karavanu.     5) Znázornený stan je súčasťou ponuky spoločnosti Volkswagen Zubehör GmbH 
a nemusí sa zhodovať so sériovým vyhotovením. Aktivuje sa neskôr.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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01 Voľne stojaci zadný stan3), 5) NOVINKA

02 Miesto na ležanie s tanierovými pružinami NOVINKA

03 Vysúvacia mini kuchyňa3), 4) NOVINKA

Konečne úplná sloboda cestovania.
Nový Caddy California.

Kempovanie, kdekoľvek a kedykoľvek sa vám zachce. S novým Caddy 

California1) je to vždy možné. 5-mieste vozidlo, vhodné na každo-

denné použitie, ponúka pohodlnú posteľ, na ktorej budete ležať ešte 

pohodlnejšie. Zatemňovacie závesy, praktické úložné tašky a jeden 

kempingový stolík s dvomi kempingovými skladacími stoličkami 

sú súčasťou sériovej výbavy. Špeciálnou novinkou je prvýkrát do-

stupná mini kuchyňa3), 4). Ako ďalšia špecialita je k dispozícii aj zadný 

stan3), 5) s nafukovacími tyčami. S touto výbavou sa stane z nového 

Caddy California1) malé prázdninové sídlo, ktoré budete mať vždy 

so sebou.

02

03

01

39Nový Caddy – Caddy California 
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01

Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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01  Maxi so siedmimi sedadlami –
druhý rad sedadiel delený v pomere 
⅔ k ⅓, tretí rad sedadiel s dvomi 
samostatnými sedadlami 

02 Extra široké posuvné maxi dvere
03  Maxi s veľkým batožinovým 

priestorom – demontovaný druhý 
a tretí rad sedadiel

Chceli by ste predĺženú limuzínu? 
Nový Maxi.

Pokojne sa vystrite. Nový Maxi vám ponúka navyše ďalších 

353 mm. Na jednej strane to znamená viac miesta pre vás, 

na druhej aj viac zábavy pre deti – na dlhých cestách práve tak 

ako pri nastupovaní a vystupovaní. Posuvné maxi dvere sú totiž 

so svojimi 844 mm o 143 mm širšie ako pri krátkom rozchode 

kolies. To je luxus, ktorého by ste sa vy a vaša rodina nemali 

vzdať.

02

03

41Nový Caddy – Maxi 
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1) Pri novom Kombi Maxi sú dvoje posuvných maxi dverí súčasťou sériovej výbavy.     2) V rámci možností systému.     3) Vodič musí byť kedykoľvek pripravený na prevzatie kontroly namiesto asistenčného systému a tieto systémy ho nezbavujú zodpovednosti za opatrný spôsob jazdy. 
Na obrázkoch je Kombi Maxi so zvláštnou výbavou za príplatok.
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Nový Caddy Kombi 
Highlights sériovo

Exteriér

Sivé nárazníky, čierny kryt vonkajšieho spätného zrkadla 
a čierne kľučky dverí
16-palcové oceľové disky v čiernej farbe s plnými krytmi  NOVINKA

Posuvné dvere vpravo1)

Interiér

Celočalúnený interiér kabíny vodiča a priestoru pre 
cestujúcich NOVINKA

Textilná podlaha
Podstrešný odkladací priestor a mnoho ďalších odkladacích 
priestorov
Látkový poťah sedadiel „Double Grid“ NOVINKA

3-miestne sedadlo v druhom rade sedadiel, delenie 
v pomere 2/3 k 1/3, samostatné sklápanie, preklápanie 
a vyberanie sedadiel

Funkcia

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá NOVINKA

Elektricky ovládané okná NOVINKA

Prístrojová doska s multifunkčným displejom
Dotyková obrazovka s USB nabíjacou zásuvkou s uhlopriečkou 
16,5 cm (6,5 palca) NOVINKA

Systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“ 
s ochranou chodcov/cyklistov a podporou vyhýbania2)

Asistent udržania jazdného pruhu „Lane Assist“2), 3)

Tempomat vrátane obmedzovača rýchlosti

Bezpečnosť

Elektrická detská poistka NOVINKA

Systém núdzového volania eCall NOVINKA

Systém rozpoznania únavy vodiča
Elektrická parkovacia brzda s funkciou Auto-Hold NOVINKA

Predné, bočné a clonové airbagy v kabíne vodiča
Clonové airbagy v priestore pre cestujúcich NOVINKA

Identifikácia obsadenia všetkých sedadiel NOVINKA

Ďalšia sériová a zvláštna výbava nového modelu Kombi 
je uvedená od strany 44.

K dispozícii aj ako nový Kombi Maxi.

01

02

Kto nechce používať nový Caddy len na súkromné účely, ale aj pracovne, ocení jazdu 

v novom modeli Kombi. Robustné 5-miestne vozidlo presvedčí všetkými vlastnosťami, 

vďaka ktorým sa stal Caddy taký obľúbený: odolné materiály, vysoká kvalita spracova-

nia a flexibilný interiér. Novinkou je celočalúnený interiér priestoru pre cestujúcich 

a clonové airbagy v druhom rade sedadiel. Nový Kombi je teda nielen pohodlnejší, 

ale aj mimoriadne bezpečný ako nikdy predtým.

Dva v jednom.
Nový Kombi.

01 Variabilný priestor pre cestujúcich 
02 Podstrešný odkladací priestor

43Nový Caddy – Kombi 
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Laky Laky Kombi Caddy  Life Style

Štandardné laky

01 Biela Candy ● ● ● ●

02 Červená Cherry ● ● ● ●

03  Sivá Pure ● — — —
04 Oranžová Bright ● — — —

Metalizované laky

05 Strieborná Reflex ● ● ● ●

06  Béžová Mojave ● ● ● ●

07  Modrá Costa Azul NOVINKA ● ● ● ●

08 Zelená Golden NOVINKA ● ● ● ●

09 Červená Fortana ● ● ● ●

10 Sivá Indium ● ● ● ●

11 Bronzová Copper NOVINKA ● ● ● ●

12 Modrá Starlight ● ● ● ●

Laky s perleťovým efektom

13  Čierna Deep ● ● ● ●

Obrázky na týchto stranách sú len informatívne, pretože tlač nedokáže verne zobraziť farby lakov. Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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• Sériová výbava    • Zvláštna výbava – Nie je dostupné
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Metalizované laky

Štandardné laky

Laky s perleťovým efektom

45Nový Caddy – Laky
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Kolesá

1) Sériová výbava pri verziách Maxi. V závislosti od kombinácie motora a prevodovky.     2) Zvláštna výbava za príplatok. Exkluzívne pre nový Caddy California.     3) Sériová výbava pri novom MOVE. Obrázky na týchto stranách sú len informatívne, pretože tlač nedokáže verne zobraziť farby laku. 
Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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0705 060403
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Poťahy sedadiel Výbava Kombi Caddy  Life Style

Kolesá

01   Oceľový disk s plným krytom 6,5 J x 16.
Čierny. S pneumatikou 205/60 R 16.

● ● — —

02    Disk z ľahkej zliatiny „Wien” NOVINKA 6,5 J x 16.
Briliantovo strieborný. S pneumatikou  
205/60 R 16.

● ● ● —

03   Oceľový disk s plným krytom 6,5 J x 17.
Strieborný. S pneumatikou 215/55 R 17.

● ●1) — —

04  Disk z ľahkej zliatiny „Colombo” NOVINKA

6,5 J x 17. Lesklý čierny. S pneumatikou  
215/55 R 17.

● ● ● ●

05  Disk z ľahkej zliatiny „Colombo” NOVINKA

6,5 J x 17. Čierny. Lesklý povrch, s lazúrovým 
lakom v zlato-béžovej. S pneumatikou  
215/55 R 17.

— ●2) — —

06  Disk z ľahkej zliatiny „Colombo” NOVINKA

6,5 J x 17. Vo farebnom odtieni Dark Graphite, 
lesklý povrch. S pneumatikou 215/55 R 17.

— — ●3) —

07  Disk z ľahkej zliatiny „Barahona” NOVINKA

6,5 J x 17. Briliantovo strieborný. S pneumatikou  
215/55 R 17.

● ● ●1) ●

08  Disk z ľahkej zliatiny „Monterosso“ NOVINKA

7 J x 18. Lesklý čierny. S pneumatikou  
225/45 R 18.

● ● ● ●

Univerzálne pneumatiky 205/60 R 16 alebo 
215/55 R 17.

● ● ● ●

Poťahy sedadiel

01  Látkový poťah „Double Grid“ NOVINKA ● ● — —
02 Látkový poťah „Trialog“ NOVINKA — — ● —
03  Poťah so stredovými pásmi z mikrovlákna 

„Art Velours“, bočné časti v koženom vzhľade
NOVINKA

— — ● ●

04  Koženkový poťah „Pure Diamond“ NOVINKA ● ● — —

03

04

02

01

47Nový Caddy – Kolesá a poťahy sedadiel
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04

01 01 Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné von-
kajšie spätné zrkadlá. Pri zamknutí vozidla pomocou 
diaľkového ovládania sa automaticky zaklopia.

02 Kožený multifunkčný volant. Mimoriadne dobre 
sa drží v ruke a je neuveriteľne praktický. Prostredníc-
tvom tlačidiel môžete ovládať napr. rádio alebo navi-
gačný systém, svoj mobilný telefón alebo tempomat. 
Pri vozidlách s dvojspojkovou prevodovkou DSG umož-
ňujú dodatočné výkyvné páky aktívne radenie prevo-
dových stupňov.

03 Modul tlačidiel priameho vstupu. Modul je umiest-
nený v strede okolo tlačidla výstražného trojuholníka 
a prostredníctvom odkazov zjednodušuje prístup k dô-
ležitým funkciám ako asistenčným systémom, klimati-
zácii a parkovacím asistentom. Modul je zabudovaný 
od verzie rádia „Composition“.

Ovládací modul Svetlo a viditeľnosť. Spája rôzne funk-
cie na ovládanie svetlometov a vyhrievania skiel v cen-
trálnom ovládacom module naľavo od prístrojovej 
dosky alebo digitálneho kokpitu2).

Lineárny strešný modul. LED osvetlenie interiéru mô-
žete ovládať prostredníctvom funkcie „Touch-Control“. 
Informačné volanie a volanie pri poruche, tlačidlo air-
bagu spolujazdca a zákonom predpísané tlačidlo nú-
dzového volania sú takisto integrované do modulu tak, 
aby boli dobre dostupné.

04 Sedadlo ergoComfort (AGR). Pohodlné sedadlo vy-
znamenané pečaťou kvality AGR3) zmierňuje namáha-
nie chrbta vďaka rozsiahlym možnostiam nastavenia. 
Okrem možnosti nastavenia v pozdĺžnom smere, výš-
ky, hĺbky, sklonu sedadla, lakťovej a hlavovej opierky 
ponúka sedadlo ergoComfort aj elektricky nastaviteľnú 
4-smerovú bedrovú opierku.

Výbava Kombi Caddy  Life Style

Dizajn

Nárazníky v sivej farbe ● — — —
Nárazníky vo farbe vozidla ● ● ● ●

Kryt vonkajších zrkadiel v čiernej farbe NOVINKA — ● ● ●

Kľučky dverí vo farbe vozidla — ● ● ●

Ochranná mriežka chladiča bez chrómovej lišty NOVINKA ● ● — —
Ochranná mriežka chladiča s dvomi chrómovými lištami NOVINKA — — ● ●

Chrómové lišty na bokoch a v zadnej časti NOVINKA — — — ●

Sklenená panoramatická strecha1) NOVINKA — ● ● ●

Čierne strešné nosiče ● ● ● —
Strieborný strešný nosič ● ● ● ●

Predné svetlomety H7 ● ● ● —
Hmlové svetlá s integrovanou funkciou osvetlenia zákrut ● ● — —
Predné LED svetlomety NOVINKA ● ● ● ●

Odbočovacie svetlá a svetlá do každého počasia pre predné LED 
svetlomety

● ● ● ●

Zadné LED svetlomety NOVINKA ● ● ● ●

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá ● — — —
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá ● ● — —
Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá 
NOVINKA

● ● ● ●

Kokpit

Prístrojový panel s viacerými odkladacími priehradkami 
a osvetlenou odkladacou priehradkou na palubnej doske NOVINKA

● ● ● ●

Tienidlo infotainment panela, matné NOVINKA ● ● ● —
Tienidlo infotainment panela s vysokým leskom NOVINKA — — — ●

Multifunkčný volant ● ● ● —
Kožený multifunkčný volant ● ● ● ●

Ovládací modul Svetlo a viditeľnosť NOVINKA ● ● ● ●

Modul tlačidiel priameho vstupu NOVINKA ● ● ● ●

Lineárny strešný modul NOVINKA ● ● ● ●

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča ● ● ● ●

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca ● ● ● ●

Sedadlo spolujazdca so sklopnou opierkou ● ● ● ●

Manuálne nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča a spolujazdca ● ● ● ●

Sedadlá ergoComfort (AGR) pre vodiča a spolujazdca NOVINKA — ● ● ●

03

01

02

1) Nie je k dispozícii so strešným ventilátorom a podstrešným odkladacím priestorom.    2) Sériová výbava pri novom Caddy Style. Zvláštna výbava za príplatok v nových modeloch Caddy Kombi, pri novom Caddy a pri novom Caddy Life.    3) Nové sedadlo ergoComfort    4) Nie je k dispozícii so sklenenou 
panoramatickou strechou.    5) Kokpit Innovision je kombináciou digitálneho kokpitu s 10-palcovým infotainment systémom.    6) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho 
musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswagen-we.com, a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého 
bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.    7) Po uplynutí počiatočného trvania platnosti služby We Connect Plus za príplatok.    8) Len v spojení so zariadením podporujúcim CarPlay od navigačného systému „Discover Media“.    9) Pri aktívnom 
predĺžení od štvrtého roka za príplatok.    10) Ak chcete využívať produkty We Upgrade, potrebujete používateľský účet s Volkswagen ID, platnú zmluvu We Connect a oprávnenie ako hlavný používateľ, tzn. prepojenie vášho používateľského účtu s konkrétnym vozidlom. Okrem toho je nevyhnutné, aby 
malo vozidlo príslušné technické funkcie a hardvér potrebný na používanie aplikácie „We Upgrade“. Funkcie We Upgrade dostupné pre príslušné vozidlo si môže hlavný používateľ pozrieť v e-shope alebo v In-Car Shope.    Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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• Sériová výbava    • Zvláštna výbava – Nie je dostupné

04

05

06

Výbava Kombi Caddy  Life Style

Kokpit (pokračovanie)

Zásuvky pod prednými sedadlami ● ● ● ●

Podstrešný odkladací priestor s odkladacou 
priehradkou4)

● ● ● ●

Stredová konzola s dvomi držiakmi na poháre ● ● — —
Stredová konzola s výškovo nastaviteľnou stredovou 
lakťovou opierkou, odkladacou priehradkou a dvomi 
držiakmi na poháre

— ● ● ●

Multifunkčný displej „Plus“ ● ● ● —
Digitálny kokpit NOVINKA ● ● ● ●

Kokpit Innovision5) NOVINKA ● ● ● ●

Elektricky ovládané okná ● ● ● ●

Textilná podlaha ● ● ● ●

Velúrové rohože ● ● ● ●

LED osvetlenie interiéru ● ● ● ●

12 V zásuvka v riadiacom paneli ● ● ● ●

12 V zásuvka v stredovej konzole ● ● ● ●

Infotainment a konektivita

Dotyková obrazovka Car-Menu-Display s funkčnými 
tlačidlami

● — — —

Rádio „Audio“ NOVINKA ● ● — —
Rádio „Composition“ NOVINKA ● ● ● ●

Navigačný systém „Discover Media“ NOVINKA ● ● ● ●

Navigačný systém „Discover Pro“ NOVINKA ● ● ● ●

Digitálny rádiový príjem DAB+ ● ● ● ●

Hlasové ovládanie ● ● ● ●

Bluetooth systém handsfree ● ● ● ●

App-Connect ● ● ● ●

Rozhranie na pripojenie mobilného telefónu „Comfort“ 
vrátane funkcie indukčného nabíjania NOVINKA

● ● ● ●

Manuálne nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča 
a spolujazdca

● ● — —

USB-C rozhranie s funkciou nabíjania a dát v kokpite 
NOVINKA

● ● ● ●

Dve USB-C rozhrania s funkciou nabíjania a dát 
v kokpite NOVINKA

— ● ● ●

Dve USB-C rozhrania s funkciou nabíjania v priestore 
cestujúcich na stredovej konzole NOVINKA

05 Rádio „Audio”. Systém s farebnou dotykovou ob-
razovkou s uhlopriečkou 16,5 cm (6,5 palca) a šiestimi 
reproduktormi poskytuje integrované USB-C rozhra-
nie a Bluetooth rozhranie na telefón.

06 Rádio „Composition”. Okrem funkcií rádia „Audio“ 
poskytuje systém farebnú dotykovú obrazovku 
s uhlopriečkou 20,9 cm (8,25 palca), šesť reprodukto-
rov, dve USB-C rozhrania v stredovej konzole a Blue-
tooth rozhranie. Systém podporuje We Connect6) 
a We Connect Plus6), 7).

Navigačný systém „Discover Media“. Systém s fareb-
nou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 25,4 cm 
(10 palcov) a šiestimi reproduktormi poskytuje 2D/3D 
navigáciu, výber rôznych alternatív máp, bezplatné 
aktualizácie máp prostredníctvom internetu, We Con-
nect6) a We Connect Plus6), 7).

07 Navigačný systém „Discover Pro”. Okrem funkcií 
navigačného systému „Discover Media“ poskytuje 
systém hlasové ovládanie, wireless8) APP-Connect, 
Streaming & Internet a We Connect Plus6), 9) na tri 
roky. Aktualizácie We Connect10) si môžete na požia-
danie doobjednať. Systém High-End vie zobraziť aj 
náhľad navigačnej mapy na digitálnom kokpite2) 
a umožňuje sériové rozpoznávanie dopravných zna-
čiek.

05

06

07
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02 04

01 03

01 Vešiak na kabáty. V priestore pre cestujúcich 
sa nachádzajú dva praktické vešiaky na rôzne druhy 
odevov.

02 Sklopné stolíky.2) Do operadiel predných sedadiel 
sú integrované sklopné stolíky. Spolucestujúcim 
v druhom rade poskytujú praktický odkladací priestor 
a integrovaný držiak na poháre.

Elektricky ovládané servodovieranie a uzamknutie. 
Pre posuvné dvere a zadné výklopné dvere je k dispo-
zícii elektricky ovládané servodovieranie a uzamknu-
tie. Pomocou tejto funkcie sa vopred privreté dvere 
jemne, potichu a presne na milimeter doťahujú 
do zámku – až kým pevne nezapadnú. 

Výbava Kombi Caddy  Life Style

Priestor pre cestujúcich

Posuvné dvere vpravo (701 mm) ● ● ● ●

Posuvné dvere vľavo (701 mm) ● ● ● ●

Posuvné maxi dvere vľavo aj vpravo (844 mm)1) NOVINKA ● ● ● ●

Elektrické servodovieranie a uzamknutie pre posuvné dvere 
NOVINKA

● ● ● ●

Sklopné stolíky2) vrátane držiaka na poháre na operadlách 
predných sedadiel

— ● ● ●

3-miestne sedadlo v druhom rade s možnosťou prestavenia 
opierok, umožňuje samostatné sklápanie, preklápanie 
a vyberanie

● ● ● ●

Dve samostatné sedadlá v treťom rade umožňujú 
samostatné sklápanie a vyberanie NOVINKA

● ● ● ●

Dve samostatné sedadlá v treťom rade pri verzii Maxi 
umožňujú samostatné sklápanie a vyberanie NOVINKA

● ● ● ●

230 V zásuvka — ● ● ●

Textilná podlaha ● ● ● ●

Gumená podlaha ● ● ● ●

Jeden vešiak na kabáty ● — — —
Dva vešiaky na kabáty ● ● ● ●

LED osvetlenie interiéru ● ● ● ●

Batožinový priestor

Zadné výklopné dvere s oknom ● ● ● ●

Elektrické servodovieranie a uzamknutie pre zadné výklopné 
dvere NOVINKA

● ● ● ●

Zadné krídlové dvere s oknom ● ● ● ●

Zadný stierač a ostrekovač ● ● ● ●

12 V zásuvka ● ● ● ●

LED osvetlenie NOVINKA ● ● ● ●

Bodové LED svetlá zadných výklopných dverí NOVINKA ● ● ● ●

Štyri3) sklopné a zápustné upevňovacie oká ● ● ● ●

Vešiak na tašky ● ● ● ●

Prekrytie batožinového priestoru, rolovateľné4) ● ● ● ●

Prekrytie batožinového priestoru, sklopné5) ● ● ● ●

Vyberateľná deliaca priečka zo sieťoviny ● ● ● ●

Balík na ochranu pred nečistotami ● ● ● ●

03 Zadné krídlové dvere s oknami. Krídlové dvere 
vo výške strechy sú delené v pomere ⅔ k ⅓ a dosahu-
jú maximálny uhol otvárania približne 180°. V otvore-
nom stave sa dajú jednotlivo zaistiť, aby ste v prípade 
potreby mohli prepravovať aj dlhšie predmety.

04 Prekrytie batožinového priestoru, rolovateľné.4) 
Roletka chráni batožinový priestor pred zvedavými 
pohľadmi a v prípade potreby sa dá vybrať.

1) Sériová výbava pri všetkých verziách Maxi.     2) Sklopné stolíky sa smú používať, len keď vozidlo stojí.     3) Šesť upevňovacích ôk pri všetkých verziách Maxi.     4) K dispozícii len pri krátkom rozchode kolies.     5) Sériová výbava pri všetkých verziách Maxi so 7 sedadlami.     6) Zvláštna výbava za príplatok 
z príslušenstva Volkswagen. Aktivuje sa neskôr.     7) V rámci možností systému.     8) K dispozícii len v spojení s dvojspojkovou prevodovkou DSG.     9) K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     10) Vodič musí byť kedykoľvek pripravený na prevzatie kontroly namiesto asistenč-
ného systému a tieto systémy ho nezbavujú zodpovednosti za opatrný spôsob jazdy.     11) Aktivuje sa neskôr.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.
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• Sériová výbava    • Zvláštna výbava – Nie je dostupné

Výbava Kombi Caddy  Life Style

Batožinový priestor (pokračovanie)

Príprava na ťažné zariadenie ● ● ● ●

Ťažné zariadenie, pevné, hmotnosť prívesu do 1 500 kg ● ● ● ●

Ťažné zariadenie, snímateľné, hmotnosť prívesu do 1 500 kg ● ● ● ●

Ochrana hrany ložnej plochy ● ● ● ●

Nosič bicyklov „Premium“6) na ťažné zariadenie ● ● ● ●

Rozširujúca súprava6) na tretí bicykel ● ● ● ●

Nájazdová koľajnica6) na nosič bicyklov ● ● ● ●

Asistenčné systémy7)

Adaptívny tempomat ACC 2.08) NOVINKA ● ● ● ●

Systém monitorovania premávky „Front Assist“ s ochranou 
chodcov/cyklistov, podpora vyhýbania a funkcia núdzového 
brzdenia City Break NOVINKA

● ● ● ●

Rozpoznávanie dopravných značiek9) ● ● ● ●

Tempomat vrátane obmedzovača rýchlosti ● ● ● ●

Asistent zmeny jazdného pruhu „Side Assist“ s funkciou sledovania 
mŕtveho uhla Blind Spot Detection NOVINKA

● ● ● ●

Asistent zachovania jazdného pruhu „Lane Assist“ so zásahom do 
riadenia10)

● ● ● ●

Systém asistovanej jazdy „Travel Assist“ s „Emergency Assist“8) 

NOVINKA

● ● ● ●

ParkPilot (parkovacie senzory) vpredu a vzadu ● ● ● ●

Zadná kamera „Rear View“ ● ● ● ●

Parkovací asistent „Park Assist“ s asistentom pri vyparkovaní 
vozidla NOVINKA

● ● ● ●

Asistent manévrovania s prívesom „Trailer Assist“11) NOVINKA ● ● ● ●

Denné svetlo ● ● ● —
Denné svetlo s asistenčným svetlom a funkciou „Coming Home“ 
a „Leaving Home“

● ● ● ●

Paket Svetlá a viditeľnosť ● ● ● ●

Asistent diaľkových svetiel „Light Assist” ● ● ● ●

Systém rozpoznania únavy vodiča ● ● ● ●

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách ● ● ● ●

Zobrazovanie tlaku vzduchu v pneumatikách, priame meranie 
NOVINKA

● ● ● ●

Elektrická parkovacia brzda s funkciou Auto-Hold ● ● ● ●

05

06

07

05 Ochrana hrany ložnej plochy. Lišta vyhotovená 
z robustného plastu chráni lakovaný nárazník pred 
poškriabaním pri nakladaní a vykladaní. Dostupná 
je v čiernej farbe alebo so vzhľadom ušľachtilej ocele.

06 Nosič bicyklov „Premium“6) na ťažné zariadenie. 
Nasúva sa zhora na guľovú hlavu a umožňuje bezpeč-
nú prepravu dvoch bicyklov spolu s celkovou hmot-
nosťou maximálne 60 kg. Pri otváraní zadných vý-
klopných dverí sa jednoducho odklopí pomocou 
nožnej páky.

Rozširujúca súprava na tretí bicykel.6) Toto rozšírenie 
umožní prepravu tretieho bicykla. 

06 Nájazdová koľajnica na nosič bicyklov.6) Ťažké bi-
cykle alebo elektrobicykle sa dajú po stabilnej koľajni-
ci ľahko vytlačiť na nosič bicyklov.

07 Ťažné zariadenie, snímateľné. Ak uzamykateľné 
ťažné zariadenie nepoužívate, môžete ho jednoducho 
zložiť. Uľahčí to manévrovanie, napr. pri malých 
miestach na parkovanie. Dimenzované je, rovnako ako 
pevné ťažné zariadenie, na hmotnosť prívesu do 
1 500 kg (brzdený) a vybavené stabilizátorom jazdnej 
súpravy.
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Výbava Kombi Caddy  Life Style

Bezpečnostné a zabezpečovacie systémy

Elektrická detská poistka NOVINKA ● ● ● ●

Systém núdzového volania eCall NOVINKA ● ● ● ●

Multikolízna brzda ● ● ● ●

Elektronický stabilizačný systém ● ● ● ●

Protiblokovací brzdový systém (ABS) ● ● ● ●

Protipreklzový systém (ASR) ● ● ● ●

Elektronická uzávierka diferenciálu (EDS) ● ● ● ●

Predné, bočné, clonové airbagy a airbagy Interaction pre vodiča 
a spolujazdca

● ● ● ●

Clonové airbagy na vonkajšie sedadlá v priestore pre cestujúcich1) ● ● ● ●

Trojbodové automatické bezpečnostné pásy s napínačmi pásov pre 
vodiča a spolujazdca a napínačom pripevňovacieho kovania pre 
vodiča

● ● ● ●

Indikácia zapnutia bezpečnostného pásu vpredu a vzadu ● ● ● ●

ISOFIX a Top Tether ● ● ● ●

Elektronický imobilizér ● ● ● ●

Alarm proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložnou sirénou 
a ochranou proti odtiahnutiu

● ● ● ●

Bezpečnostná poistka ● ● ● ●

Centrálne zamykanie s dvoma diaľkovými ovládačmi ● ● ● ●

Bezkľúčový systém štartovania „Keyless Go“ NOVINKA ● ● ● ●

Bezkľúčový systém zamykania a štartovania „Keyless Access“2) 

NOVINKA

● ● — —

Bezkľúčový systém zamykania a štartovania „Keyless Advanced“2)

NOVINKA

● ● ● ●

Bezpečnostné zrkadlo, manuálne stmievateľné ● ● ● —
Bezpečnostné zrkadlo, automaticky stmievateľné ● ● ● ●

Klimatizácia a ochrana pred slnečným žiarením

Manuálna klimatizácia s elektronickou reguláciou vrátane 
prachového a peľového filtra

● ● ● —

Dvojzónová klimatizácia „Climatronic“ vrátane funkcie AirCare ● ● ● ●

Vyhrievanie sedadiel vodiča a spolujazdca ● ● ● ●

Komfortné vetranie v priestore pre cestujúcich3) NOVINKA ● ● ● ●

03

02

1) Clonové airbagy vo verziách Maxi aj v treťom rade sedadiel.     2) K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     3) Nie je k dispozícii so sklenenou panoramatickou strechou.     4) Aby ste mohli využívať služby aplikácie We Connect, musíte si založiť používateľský účet s Volkswagen 
ID a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla. Okrem toho musíte so spoločnosťou Volkswagen AG elektronicky uzatvoriť samostatnú zmluvu We Connect alebo We Connect Plus. Pri We Connect Plus máte po prevzatí vozidla 90 dní na to, aby ste zaregistrovali vozidlo na adrese portal.volkswa-
gen-we.com a mohli tak využívať služby počas celého dohodnutého bezplatného trvania platnosti. K dispozícii len v spojení s kompatibilným infotainment systémom.     5) Po uplynutí počiatočného trvania platnosti služby We Connect Plus za príplatok.     6) K dispozícii len v spojení s balíkom „Streaming 
& Internet“.     7) K dispozícii len v spojení s klimatizáciou „Climatronic“ a prídavným teplovodným kúrením s diaľkovým ovládaním.     Na obrázkoch je zvláštna výbava za príplatok.

01 Predné, bočné, clonové airbagy a airbagy Interac-
tion. Nový Caddy je vybavený prednými airbagmi pre vo-
diča a spolujazdca. Airbagy Interaction zabraňujú zrážke 
vodiča a spolujazdca. A clonové airbagy poskytujú všet-
kým cestujúcim ochranu v prípade bočného nárazu.

02 Dvojzónová klimatizácia „Climatronic“ vrátane 
funkcie AirCare. Automatická klimatizácia s filtrom za-
chytávajúcim alergény má viacero snímačov a udržuje 
nastavenú konštantnú teplotu na strane vodiča a spolu-
jazdca.

03 Komfortné vetranie v priestore pre cestujúcich. 
Ventilátor integrovaný do stropu nasáva nad prístrojo-
vou doskou teplý alebo studený čerstvý vzduch a pro-
stredníctvom piatich vetracích otvorov ho rozvádza po 
celom priestore pre cestujúcich až do tretieho radu se-
dadiel.

Bezkľúčový systém zamykania a štartovania „Keyless 
Advanced“.2) Ušetrí vám časté vyťahovanie kľúčov od vo-
zidla. Vďaka tomuto systému môžu zostať kľúče od vo-
zidla vo vrecku aj vtedy, keď chcete otvoriť dvere a na-
štartovať.SKRATIT

01
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• Sériová výbava    • Zvláštna výbava – Nie je dostupné

Výbava Kombi Caddy  Life Style

Klimatizácia a ochrana pred slnečným žiarením 
(pokračovanie)

Prídavné teplovodné kúrenie s diaľkovým ovládaním ● ● ● ●

Slnečné clony s puzdrami na lístok a zrkadlom ● ● ● ●

Vyhrievané predné sklo NOVINKA ● ● ● ●

Vyhrievané zadné sklo ● ● ● ●

Determálne sklo ● ● ● ●

Tónované sklá Privacy v priestore pre cestujúcich ● ● ● ●

We Connect4) a We Connect Plus4), 5)

Núdzové volanie NOVINKA ● ● ● ●

Automatické nahlasovanie nehôd NOVINKA ● ● ● ●

Stav vozidla ● ● ● ●

Dvere a svetlá ● ● ● ●

Parkovacia poloha ● ● ● ●

Jazdné údaje ● ● ● ●

Plánovanie termínu v servise ● ● ● ●

Správa o stave vozidla ● ● ● ●

Mobilný prístupový bod WLAN6) NOVINKA ● ● ● ●

Streamovanie médií6) NOVINKA ● ● ● ●

Internetové rádio6) NOVINKA ● ● ● ●

Online hlasové ovládanie NOVINKA ● ● ● ●

Online dopravné informácie NOVINKA ● ● ● ●

Online aktualizácia máp NOVINKA ● ● ● ●

Online hľadanie zvláštneho cieľa ● ● ● ●

Online výpočet trasy ● ● ● ●

Online import cieľov ● ● ● ●

Čerpacie a nabíjacie stanice ● ● ● ●

Parkoviská ● ● ● ●

Online nezávislé vetranie7) NOVINKA ● ● ● ●

Online nezávislé kúrenie7) ● ● ● ●

Oblastné oznámenia ● ● ● ●

Online alarm pri krádeži ● ● ● ●

Trúbenie a blikanie ● ● ● ●

Upozornenie na prekročenie rýchlosti ● ● ● ●

03 03

A B

04 03 Determálne sklá (A). Citeľne znižujú teplotu 
v interiéri. Tónované sklá Privacy (B). V priestore pre 
cestujúcich zabezpečujú tmavé sklá vysokú mieru 
diskrétnosti.

04 Online dopravné informácie We Connect Plus.4), 5)

Na základe aktuálnych dopravných informácií z inter-
netu vás online dopravné informácie včas varujú pred 
dopravnými obmedzeniami, nebezpečnými miestami 
alebo zníženou viditeľnosťou a automaticky vypočíta-
jú alternatívne trasy.

Mobilný prístupový bod WLAN We Connect Plus.4), 5) 
Integrovaný mobilný prístupový bod WLAN je súčas-
ťou balíka „Streaming & Internet“ a dokáže spojiť až 
osem zariadení pomocou stabilného internetového 
pripojenia. Dátové balíky si môžete zakúpiť priamo 
prostredníctvom infotainment systému.
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Zmeny sú vyhradené.

www.vwuzitkove.sk

Váš partner Volkswagen

Nový Caddy Viac informácií nájdete na stránke: www.vwuzitkove.sk

Vozidlá zobrazené v tomto katalógu sú čiastočne vybavené doplnkovou výbavou za prípla-
tok. Všetky údaje o výbave a technické údaje sa zakladajú na špecifikáciách nemeckého 
trhu a zodpovedajú stavu informácií v čase uvedenia na trh. O možných odchýlkach špeci-
fických pre danú krajinu vás rád informuje váš partner Volkswagen. Zmeny sú vyhradené. 
DSG® a 4MOTION® sú registrované obchodné značky Volkswagen AG a iných spoločností 
skupiny Volkswagen v Nemecku a iných krajinách. Skutočnosť, že nejaké označenie v tom-
to dokumente nemá symbol ®, si nemožno vykladať tak, že toto označenie nie je registro-
vanou značkou a/alebo nemožno ho použiť bez súhlasu spoločnosti Volkswagen AG. Volks-
wagen zabezpečuje odovzdanie a recykláciu starých vozidiel. Všetky vozidlá značky 
Volkswagen sú ekologicky zužitkovateľné a za predpokladu splnenia zákonných požiada-
viek môžu byť bezplatne odovzdané. Viac informácií získate u vášho partnera Volkswagen, 
na www.vwuzitkove.sk 

Využívanie mobilných online služieb We Connect umožňuje integrované pripojenie na inter-
net. Náklady za toto dátové spojenie v Európe v rámci pokrytia mobilnej siete s výnimkou 
služieb „Streaming & Internet“ preberá Volkswagen AG. Na využívanie služieb „Streaming & 
Internet“ a hotspotu WLAN si zákazník môže odplatne objednať balíky dát u externého po-
skytovateľa mobilných dátových služieb „Cubic Telecom“, ktoré sa dajú využívať v rámci po-
krytia siete v mnohých európskych štátoch. Informácie o cenách a podporovaných štátoch 
nájdete na https://vw.cubictelecom.com. Alternatívne je využívanie funkcií Internetové rá-
dio, Hybridné rádio a Streaming médií možné aj pomocou mobilného koncového zariadenia 
(napr. smartfón), ktoré má schopnosť fungovať ako mobilný hotspot WLAN. V tomto prípade 
sú uvedené služby k dispozícii iba s existujúcou alebo osobitne uzavretou zmluvou k mobil-
nému telefónu a len v rámci pokrytia príslušnej mobilnej telefónnej siete. Prijímaním balíkov 
dát z internetu môžu, v závislosti od konkrétnej tarify operátora mobilnej telefónnej siete 
a predovšetkým pri prevádzke v cudzine, vznikať zvýšené náklady (napr. roamingové poplat-
ky). Na využívanie bezplatnej aplikácie We Connect App je potrebný smartfón s operačným 
systémom iOS alebo Android a SIM karta s opciou na dátové služby s existujúcou alebo 
osobitne uzavretou zmluvou medzi vami a vaším operátorom mobilnej telefónnej siete. Do-
stupnosť jednotlivých služieb We Connect a We Connect Plus opísaných v balíkoch sa môže 
v jednotlivých štátoch líšiť. Tieto služby sú k dispozícii na obdobie dohodnuté v zmluve 
a môžu podliehať obsahovým zmenám, resp. ich poskytovanie môže byť zastavené. Podrob-
nejšie informácie získate na www.connect.volkswagen-we.com a u vášho partnera Volkswa-
gen. Informácie o tarifných podmienkach získate u vášho operátora mobilnej telefónnej 
siete.
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