
Caddy 5 Cargo PanAmericana
Rok modelowy 2023
Rok produkcji 2023

Cennik obowiązuje od 26.09.2022.
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Rodzaj
paliwa

Silnik/napęd
Moc 

kW/KM
Skrzynia biegów

Liczba 
miejsc

Cena w PLN
bez VAT

Cena w PLN
z VAT

Caddy Cargo, rozstaw osi 2755 mm, homologacja ciężarowa, Euro 6

benzynowy 1.5 TSI EU6 BMT 84/114 manualna, 6-biegowa 2 97 980 120 515

benzynowy 1.5 TSI EU6 BMT 84/114 DSG 7-stopniowa 2 107 750 132 533

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75/102 manualna, 6-biegowa 2 103 280 127 034

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 90/122 manualna, 6-biegowa 2 108 580 133 553

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 90/122 DSG 7-stopniowa 2 118 350 145 571

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT, 4MOTION 90/122 manualna, 6-biegowa 2 122 900 151 167

Modele  
bazowe1

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy obejmujący: gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, transport i ubezpieczenie 
do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.



Nadwozie
Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa

Układ paliwowy silnika benzynowego TSI (tylko wersja z silnikiem benzynowym)

Bak paliwa typu standard

Bez szyby tylnej (pełna blacha)

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, bez okien

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane

Obudowy lusterek, klamki oraz prowadnica drzwi przesuwnych w kolorze czarnym

Relingi dachowe lakierowane w kolorze srebrnym

Szyba przednia termoizolacyjna

Szyby termoizolacyjne w kolorze zielonym

Zderzaki nielakierowane w kolorze czarnym

Podwozie / koła
Aluminiowe felgi Colombo 6,5J x 17, matowe, czarne, szlifowane

Amortyzacja z przodu

Dopuszczalna masa całkowita: 2150 kg (1.5 TSI); 2220 kg (2.0 TDI); 2350 kg (dla 4MOTION)

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową (niedostępne w wersji 4MOTION)

Zestaw naprawczy, kompresor ze środkiem uszczelniającym (tylko dla wersji 4MOTION)

Minikołpaki do obręczy aluminiowych 

Opony 215/55 R17 98H XL o zmniejszonym oporze toczenia

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Bezpieczeństwo
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu

Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej

Brake booster

eCall – system powiadamiania ratunkowego

Hamulce tarczowe tylne przystosowane do felg o rozmiarze 16”+ 

Hamulce tarczowe przednie przystosowane do felg o rozmiarze 16”+

Immobiliser

Kierownica multifunkcyjna (dla wersji DSG obszyta skórą)

Osłony przeciwsłoneczne bez lusterek

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED 

Światła tylne LED 

Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości samochodu

Wyposażenie wewnętrzne
Brak schowka sufitowego

Dźwignia zmiany biegu z tworzywa (dla wersji z manualną skrzynią biegów)

DSG z shift-by-wire (dla wersji ze skrzynią DSG)

Fotel kierowcy z regulacją wysokości

Fotele przednie

Konsola środkowa z dwoma uchwytami do napojów

Materiały dekoracyjne na desce rozdzielczej Bright Brushed Gray

Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej: 1 lampka

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Schowek z prawej strony deski rozdzielczej, standardowy

Tapicerka siedzeń materiałowa – podwójna krata

Wyloty powietrza w kolorze czarnym

Wyłożenie drzwi wraz z podłokietnikiem z tworzywa

Wyłożenie ścian bocznych w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, standardowe

Ściana działowa bez okna
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2 Wyposażenie
standardowe



Wyposażenie funkcjonalne
2 głośniki

2 kluczyki składane do zdalnego sterowania centralnym zamkiem

Akumulator 420 A (70 Ah) – dla wersji z silnikiem diesla

Akumulator 320 A (59 Ah) – dla wersji z silnikiem benzynowym

Brak pakietu dla palących

Brak wyświetlacza multifunkcyjnego

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Czujnik zmęczenia kierowcy

Euro 6d-ISC-FCM (AQ)

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Klimatyzacja Climatic ze sterowaniem manualnym

Napięcie zasilające 12 V

Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera

Początkowy poziom paliwa – 5 l

Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar

Radio Composition Audio 6,5 cala

Regulacja zasięgu reflektorów

SCR (dla wersji z silnikiem diesla)

System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika (EVAP) – dla wersji z silnikiem benzynowym

System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

Tempomat + ogranicznik prędkości (dla wersji ze skrzynią DSG)

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości

Safe+
Volkswagen Safe+ – dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny całkowity przebieg 90 000 km
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Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Dostawcze, Volkswagen, SEAT i ŠKODA. 
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwdostawcze.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

Zapytaj swojego dealera o możliwość pozostawienia w rozliczeniu swojego obecnego samochodu.

Wszelkie prezentowane informacje, w  szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią 
zapewnienia w  rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia 
i opisy mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu 
następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień publikacji materiału. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami 
rekomendowanymi netto (nie obejmują podatku VAT 23%).
Z uwagi na ograniczenia technik drukarskich lub parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany, kolory przedstawione w niniejszym materiale mogą 
nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. 

Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego 
– w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 26.09.2022 r. do odwołania, dotyczy 
aut z roku modelowego 2023 wyprodukowanych w 2023 roku. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem 
możliwości odzysku i  recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i  są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg 
dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodówVolkswagen 
Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o  recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/
wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą 
WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia 
paliwa/energii i emisji CO2 w porównaniu ze stosowaną do tej pory metodą NEDC.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu. Zużycie paliwa/energii, emisja CO2 i ewentualnie zasięg zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisję CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej 
rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

http://www.vwdostawcze.pl

