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Rok modelowy 2022
Rok produkcji 2021

Caddy California



Rodzaj
paliwa

Silnik/napęd
Moc 

kW/KM
Skrzynia biegów

Cena w PLN
bez VAT

Cena w PLN
z VAT

Caddy California, rozstaw osi 2755 mm, Euro 6

benzynowy 1.5 TSi 84/114 manualna 6 biegowa 99 780 122 729

benzynowy 1.5 TSi 84/114 DSG 7 biegowa 108 880 133 922

diesel 2.0 TDI 55/75 manualna 6 biegowa 97 980 120 515

diesel 2.0 TDI 90/122 DSG 7 biegowa 118 780 146 099

diesel 2.0 TDI 90/122 manualna 6 biegowa 4Motion 122 440 150 601

Caddy California Maxi, rozstaw osi 2970 mm, homologacja osobowa, Euro 6

benzynowy 1.5 TSI 84/114 manualna 6 biegowa 107 150 131 795

benzynowy 1.5 TSI 84/114 DSG 7 biegowa 116 250 142 988

diesel 2.0 TDI 75/102 manualna 6 biegowa 112 050 137 822

diesel 2.0 TDI 90/122 manualna 6 biegowa 117 650 144 710

diesel 2.0 TDI 90/122 DSG 7 biegowa 126 050 155 042

diesel 2.0 TDI 90/122 manualna 6 biegowa 4Motion 129 810 159 666

Modele  
bazowe1

2

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.

Ceny modeli bazowych zawierają pakiet obowiązkowy, obejmujący: gaśnicę, trojkąt ostrzegawczy, apteczkę pierwszej pomocy, transport i ubezpieczenie
do stacji dealerskiej, przygotowanie pojazdu do wydania. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
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Wyposażenie
standardowe2

Nadwozie
Volkswagen Safe+ - 36 miesiecy gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu km,

trzeci rok z maksymalnym całkowitym przebiegiem 90 000 km

Bak paliwa typu standard

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Klapa tylna z oknem

Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane (6XN)

Obudowy lusterek czarne, klamki lakierowane w kolorze nadwozia, srebrna prowadnica drzwi przesuwnych

Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej z przodu po lewej stronie

Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, z przodu po prawej stronie

Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, z tyłu po lewej stronie (4FH)

Okno stałe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej, z tyłu po prawej stronie

Relingi dachowe lakierowane w kolorze czarnym, z polyskiem (3S2)

Szyba przednia termoizolacyjna

Szyby termoizolacyjne (zielone)

Tylna szyba ogrzewana

Zderzaki nielakierowane(czarne)

Podwozie / Koła
Dopuszczalna masa całkowita: 2 220 kg, dla SBBT34, SBJTQ4, SBJTQ5

Dopuszczalna masa całkowita: 2 250 kg, dla SBBT55

Dopuszczalna masa całkowita: 2 300 kg, dla SBJT24, SBJT54, SBJT55
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Kolo zapasowe pelnowymiarowe z obręcza stalowa (Wersje 4Motion tylko z zestawem naprawczym)

Kołpaki kół pełne

Obręcze kół stalowe czarne 6.5J x 16, dla SBBT34, SBBT55, SBJTQ4

Stalowe felgi 6.5J x 17, srebrne, dla SBJT24, SBJT54, SBJT55, SBJTQ5

Opony 205/60 R16 96H XL o zmniejszonym oporze toczenia, dla SBBT34, SBBT55, SBJTQ4

Opony 215/55 R17 98H XL o zmniejszonym oporze toczenia, dla SBJT24, SBJT54, SBJT55, SBJTQ5

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Zawieszenie przednie typu standard

Zawieszenie tylne typu standard

Bezpieczeństwo
Asystent skrętu

3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości i elektrycznymi napinaczami 

Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi swiatłami do jazdy dziennej

Boczne poduszki powietrzne + kurtyny dla kierowcy i pasazera, kurtyny dla zew. ty lnych miejsc,centralna poduszka z przodu

Brake booster

eCall - system powiadamiania ratunkowego

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

Front Assist + automatyczny system hamowania awaryjnego + monitor ruchu pieszego + monitor ruchu rowerowego

Hamulce tarczowe przednie przystosowane do felg o rozmiarze 16"+

Hamulce tarczowe tylne przystosowane do felg o rozmiarze 15"+

Immobiliser

Kamera multifunkcyjna

Kierownica multifunkcyjna

Lane Assist

Lusterko wsteczne wewnętrzne

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem, oznakowanie Airbag na osłonie po stronie pasażera

Pasy bezpieczeństwa w 2 rzędzie siedzen

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory przednie podwójne (żarówki halogenowe)

Wspomaganie ukladu kierowniczego Servotronic, zalezne od predkosci samochodu

Światła tylne

Wyposażenie wewnętrzne
Panel wewnetrzny drzwi z tworzywa, podlokietnik wylozony tkanina

Komfortowe wylozenie scian bocznych w przestrzeni pasazerskiej

Fotele przednie

Fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

Konsola środkowa z 2 uchwytami do napojów

Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla foteli w kabinie kierowcy

Materiały dekoracyjne na desce rozdzielczej "Bright Brushed Gray"

Oswietlenie LED do czytania w przestrzeni pasaŇerskiej oraz lampka LED przy tylnej klapie

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową

Schowek nad głowami kierowcy i pasaŇera z dwoma uchwytami

Schowek z prawej strony deski rozdzielczej, z oświetleniem

Schowki-szuflady pod fotelami kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy

Siedzenie trzyosobowe w 2 rzędzie, dzielone (60/40), składane, możliwość demontażu

Stoliki składane w tylnej części oparć foteli kierowcy i pasażera

Tapicerka siedzen materialowa- podwojna krata

Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie

Wyloty powietrza (kolor czarny)
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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.

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 i emisji CO₂ w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą 
WLTP. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,9 l/100 km do 7,3 l/100 km, emisja CO₂ od 129 g/km do 165 g/km. 
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. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 
w prezentowanych wersjach. Zamieszczone zdjęcia 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 przentowane w niniejszym cenniku są aktualne na dzień składania materiału do druku.

Wyposażenie funkcjonalne
2 kluczyki składane do zdalnego sterowania centralnym zamkiem

4 głośniki (8RE)

Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem

Czujnik zapiecia pasow bezpieczenstwa

Dodatkowa elektryczna nagrzewnica powietrza

Czujnik zmęczenia kierowcy

Euro 6d-ISC-FCM (AP)

Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej z tyłu

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Akumulator 380 A (68 Ah) 

Klimatyzacja pólautomatyczna Climatic

Napięcie zasilajace 12 V

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+

Pakiet dla palących

Poziom paliwa początkowy - 5l

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

Radio "Composition audi" 6,5 cala

Regulacja zasięgu reflektorów

SCR

System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

Tempomat + ogranicznik prędkości

Wskaźnik ciśnienia w oponach

Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości

Wyświetlacz wielofunkcyjny "Plus" czarno-bialy

http://www.vwdostawcze.pl

