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Caddy Cargo 
Na każdą ewentualność
Caddy Cargo idealnie wpisuje się w Twoje szeroko zakrojone 

plany. Piąta generacja najpopularniejszego w swojej klasie 

miejskiego kombivana melduje się na rynku, i to w jeszcze 

mocniejszej, bardziej cyfrowej i bardziej różnorodnej odsłonie.
Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji 
dostępnych na Twoim rynku lokalnym. 
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1) Dopuszczalna ładowność różni się w zależności od wyposażenia.  2) Opcja dostępna za dopłatą.  3) W granicach możliwości systemowych.  4) Aby skorzystać z usług zarządzania flotą We Connect Fleet, konieczne jest posiadanie konta użytkownika biznesowego Volkswagena oraz zalogowanie 
się do connectfleet.io za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę Connect Fleet z Volkswagen AG Informacje na temat terminów indywidualnej aktywacji usług po odbiorze samochodu umożliwiające korzystanie z usług przez pełny 
ustalony okres bezpłatnego użytkowania znajdują się pod adresem https://connectfleet.io/home. Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect Plus podlega ona dodatkowej opłacie.  Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment. Zostanie wprowadzona 
w terminie późniejszym wraz z systemem radia Composition Audio.  5) Kierowca powinien być zawsze gotowy przejąć kontrolę nad samochodem, wyłączając systemy wspomagające, których działanie nie zwalnia go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu z należytą uwagą.  6) Dostępne 
jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. Przedstawienie zastosowanych materiałów może się różnić od siebie.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie 
wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.



Jeszcze bardziej cyfrowy 
i sieciowy
Nowy zestaw wskaźników Innovision 
Cockpit2) o wysokiej rozdzielczości, 
nowe systemy Infotainment2) 
z ekranem dotykowym o przekątnej 
25,4 cm (10”), systemem cyfrowego 
zarządzania flotą Volkswagen We 
Connect Fleet2), 4) oraz ładowaniem 
indukcyjnym2) smartfonów. 

Zoptymalizowane środowisko 
pracy kierowcy
Uniwersalna koncepcja przewożenia 
ładunku, nowe fotele ergoComfort2), 
podłokietniki fotela kierowcy 
i pasażera2), składany przedni fotel 
pasażera z nowym panelem tylnym2), 
gniazdo 230 V2).

Sprawdzona jakość
W Caddy Cargo zastosowano materiały 
o dużej trwałości, wysokiej jakości 
wykonania oraz niezawodne silniki 
nowej generacji o znacznie 
zmniejszonej emisji. 

Przestronne wnętrze
Nowy kokpit: tablica rozdzielcza, drzwi, 
panele boczne oraz ramy foteli są 
wykończone materiałem w ciemnych 
barwach, odpornym na zabrudzenia.

Jazda częściowo 
zautomatyzowana
Najnowocześniejsze systemy 
wspomagania kierowcy, takie jak: 
Lane Assist2), 3), 5), Side Assist2), 3), 
Trailer Assist2), 3) i ACC 2.02), 3), 6).

Zobacz Caddy Cargo w akcji na  
vwn.de/der-neue-caddy-cargo.

Mobilność  
w najnowszej odsłonie

Nowe warianty
Nowe szersze drzwi przesuwne 
w wersji Maxi, różnego rodzaju ściany 
działowe, ładowność sięgająca 752 kg1) 
oraz różne rodzaje wyłożenia podłogi. 

Nowoczesny design
Nowy rozpoznawalny przód 
wykorzystujący wzór struktury plastra 
miodu, sylwetka nakreślona śmiałą 
i dynamiczną kreską oraz liczne 
modyfikacje zmniejszające 
współczynnik oporu powietrza. 

Nowe zalety przestrzeni 
ładunkowej
Tylne drzwi skrzydłowe bez okien, 
nowa funkcja elektrycznego 
wspomagania domykania klapy 
bagażnika i drzwi przesuwnych2), 
zoptymalizowane oświetlenie 
przestrzeni ładunkowej w technologii 
LED2), różnorodne wyłożenia podłogi 
przestrzeni ładunkowej. 

Nowatorskie rozwiązania 
transportowe
Nowy, oddzielny system zamykania 
przestrzeni ładunkowej, nowy system 
dostępu i bezkluczykowego 
uruchamiania silnika Keyless Access/
Advanced2), system wspomagania jazdy 
z przyczepą Trailer Assist2), 3), ładowność 
dachu do 100 kg. 

Dwa rozstawy osi
Caddy Cargo jest również dostępny 
w wersji Caddy Cargo Maxi z większym 
rozstawem osi oraz nowymi, szerszymi 
drzwiami przesuwnymi Maxi. 
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 Duży krok
naprzód
Udany początek codziennego życia zawodowego na wysokich obrotach. Caddy Cargo 

zawsze daje z siebie 100%. Wyposażony w wyjątkowo pomysłowe rozwiązania. 

W imponująco solidnej formie. Dzięki temu ma wszechstronne możliwości. Bez 

względu na to, jakie wyzwania stawia przed Tobą wykonywana praca, możesz 

polegać na swoim nowo zaprojektowanym Caddy Cargo i Caddy Cargo Maxi.

Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji 
dostępnych na Twoim rynku lokalnym.



Drzwi i bezkluczykowy dostęp 
Miejsce pracy kierowcy
System Infotainment
Internet
Systemy wspomagające kierowcę
Zabezpieczenie ładunku
Technologia napędu
Mobilność w pracy
Skrojony na miarę
Wyposażenie
Felgi i tapicerka siedzeń
Rodzaje lakieru
Dane techniczne 
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Spis treści
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1) Ze ścianą działową.  2) Opcja dostępna za dopłatą.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych 
na Twoim rynku lokalnym.



02 | 03

01 Drzwi przesuwne Maxi. NOWOŚĆ 
Możliwość wzdłużnego ładowania 
europalet. Zwiększony rozstaw osi 
umożliwił równoczesne zwiększenie 
wymiarów drzwi przesuwnych 
o 141 mm w nowej wersji Caddy Cargo 
Maxi, dzięki czemu ich całkowita 
szerokość wynosi teraz 836 mm1).

02 Oddzielny zamek bagażnika. 
NOWOŚĆ Otwiera się tylko w trybie 
pracy. Oddzielny zamek bagażnika 
pozwala na zamknięcie drzwi kabiny, 
podczas gdy drzwi do przestrzeni 
ładunkowej pozostają otwarte.

03 Bezkluczykowy system dostępu 
i uruchamiania silnika Keyless Access/
Advanced2). NOWOŚĆ Bez potrzeby 
ciągłego sięgania po kluczyk. Dzięki 
zastosowaniu automatycznego 
systemu zamykania oraz uruchamiania 
silnika, podczas otwierania i zamykania 
drzwi oraz rozruchu samochodu, 
kluczyk może cały czas spoczywać 
w Twojej kieszeni.

Elektryczne wspomaganie domykania 
drzwi2). NOWOŚĆ Pomocna funkcja przy 
zamykaniu samochodu. Elektryczne 
wspomaganie domykania drzwi 

powoduje, że zarówno drzwi 
przesuwne, jak i klapa bagażnika nie 
wymagają użycia dużej siły przy 
zamykaniu, ponieważ system 
automatycznie przyciąga je do zamka.

Tylne drzwi skrzydłowe bez szyb. 
NOWOŚĆ To rozwiązanie zapewnia 
elastyczność i trwałość, jakich 
najczęściej oczekuje się od 
samochodów dostawczych w pracy. 
Caddy Cargo jest pierwszym modelem 
Caddy, w którym tylne drzwi 
skrzydłowe znajdują się w standardzie.

Otwarty Caddy
Gotowy na pracę pełną nowych wyzwań. W Caddy 

Cargo znajdziesz inteligentne rozwiązania,  

m.in. szersze drzwi przesuwne, którymi może 

poszczycić się Caddy Cargo Maxi.
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02

01 Niezamykany schowek na 
podszybiu. Może on służyć do 
przeróżnych celów. Ten umieszczony 
na podszybiu niezamykany schowek 
jest wszechstronnym miejscem 
do przechowywania dokumentów 
i przyborów, do których kierowca musi 
mieć szybki dostęp. 

02 Szuflada1). Tworzy nowe miejsce 
przechowywania. Ta praktyczna 
szuflada stanowi idealne miejsce do 
przechowywania takich przedmiotów, 
jak kamizelka odblaskowa, latarka oraz 
lina holownicza, bez obaw o ich 
przemieszczanie się po samochodzie, 
jednocześnie zapewniając szybki dostęp 
do nich w razie potrzeby.

03 Fotele ergoComfort (AGR) dla 
kierowcy i pasażera z przodu1). Dbają 
o plecy dzięki regulacji w wielu 
płaszczyznach. Fotele ergoComfort 
mają czterostopniową elektryczną 
regulację podparcia odcinka 
lędźwiowego, zostały również 
wyróżnione znakiem „Testowane 
i zalecane” przez niemiecką kampanię 
Zdrowe Plecy (AGR)2).

Internetowa informacja o sytuacji na 
drodze (We Connect Plus)3), 4), 5). 
Reaguje, nie tracąc czasu. Na podstawie 
aktualnych danych o ruchu drogowym 
z internetu usługa Online Traffic 
Information w wyprzedzeniem ostrzega 
kierowcę o utrudnieniach w ruchu, 
niebezpieczeństwie lub ograniczonej 
widoczności, automatycznie 
wyznaczając trasę alternatywną.

1) Opcja dodatkowo płatna.  2) Źródło: Niemiecka kampania Zdrowe Plecy: https://www.agr-ev.de/en/back-friendly-products/back-friendly-products/2903-carseats.  3) Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment  4) Aby skorzystać z usług We Connect, konieczne jest 
posiadanie konta użytkownika Volkswagena oraz zalogowanie się do We Connect za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect należy zarejestrować 
samochód w ciągu 90 dni od jego odbioru na www.portal.volkswagen-we.com, aby korzystać z usług przez pełny okres przewidziany jako bezpłatny.  5) Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect Plus podlega ona dodatkowej opłacie.  

Pożegnanie ze stresem
Dobrze zorganizowany i zrelaksowany w pędzącej codzienności. Inteligentnie 

zaprojektowane miejsce pracy kierowcy w Caddy Cargo imponuje 

praktycznymi detalami, np. szerokim schowkiem na podszybiu.
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04 Moduł klawisza szybkiego 
dostępu3). NOWOŚĆ Pamięta 
najważniejsze skróty. Za pomocą 
przycisków można bezpośrednio 
korzystać z najczęściej używanych 
funkcji, takich jak systemy 
wspomagania, klimatyzacja oraz 
systemy parkowania. Zakres ich 
działania zależy od wersji wyposażenia. 

Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. Przedstawienia zastosowanych materiałów może się różnić od siebie.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera 
Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym. 11Caddy Cargo – Miejsce pracy kierowcy
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1) Opcja dostępna za dopłatą.  2) Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment.  3) Aby skorzystać z usług We Connect, konieczne jest posiadanie konta użytkownika Volkswagena oraz zalogowanie się do We Connect za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za 
pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect, należy zarejestrować samochód w ciągu 90 dni od jego odbioru na www.portal.volkswagen-we.com, aby korzystać z usług przez pełny okres przewidziany jako 
bezpłatny. Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect Plus podlega ona dodatkowej opłacie.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. Przedstawienia zastosowanych materiałów może się różnić od siebie.  Zasięgnij informacji 
u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.
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01 Innovision Cockpit1). NOWOŚĆ 
Oferuje fantastyczne widoki nawet na 
parkingu podziemnym. Innovision 
Cockpit zawdzięcza swój nowatorski 
charakter połączeniu cyfrowego 
kokpitu Digital Cockpit z systemem 
nawigacji. 

02 Kierownica multifunkcyjna. NOWOŚĆ 
Dobry uchwyt to podstawa. 
Multifunkcyjna kierownica niezwykle 
wygodnie leży w dłoniach i zadziwia 
wysokim stopniem praktyczności 
w użytkowaniu. Możliwość 
bezpośredniej kontroli wielu funkcji 
samochodu, takich jak tempomat lub 
system Infotainment z poziomu 
kierownicy stanowi ułatwienie w pracy 
kierowcy. 

03 Sterowanie głosem1), 2). NOWOŚĆ 
Aktywowane poleceniem głosowym 
„Hello, Volkswagen”. Sterowanie 
głosem jest możliwe w odniesieniu do 
radia, kompatybilnych smartfonów, 
klimatyzacji oraz nawigacji.

04 Interfejs telefonu komórkowego 
Comfort1), 2). Proste połączenie 
bezprzewodowe. Umieszczony 
w przegródce smartfon jest 

automatycznie łączony z anteną 
zewnętrzną, możliwe jest również 
indukcyjne ładowanie kompatybilnych 
urządzeń. 

05 Alarm lokalizacyjny (We Connect 
Plus)2), 3). Informuje o tym, czy wszystko 
przebiega zgodnie z planem. Usługa 
alarmu lokalizacyjnego uruchamia 
powiadomienie, w momencie gdy 
samochód wjeżdża w określony obszar 
lub z niego wyjeżdża o określonych 
porach dnia.

06 Import celu podróży online
(We Connect Plus)2), 3). Oszczędza cenny 
czas. Oprócz celu podróży 
wprowadzanego ręcznie do systemu 
nawigacji można przesyłać do 
samochodu poszczególne cele podróży 
za pośrednictwem usług We Connect. 

07 Wi-Fi hotspot1). NOWOŚĆ Gwarantuje 
szerokopasmową łączność do celów 
prowadzenia mobilnego biura. 
Zintegrowany hotspot Wi-Fi zapewnia 
stabilne połączenie z internetem 
maksymalnie ośmiu urządzeniom. 
Pakiety danych można zakupić 
bezpośrednio, korzystając z systemu 
Infotainment.

Cyfrowy jak nigdy dotąd
Nadąża za postępem w dłuższym horyzoncie czasowym. 

Caddy Cargo jest dostępny w opcji jako samochód 

w pełni cyfrowy – wyposażony w wiodące technologie, 

np. Innovision Cockpit.
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1) Aby skorzystać z usług zarządzania flotą We Connect Fleet, konieczne jest posiadanie konta użytkownika biznesowego Volkswagena oraz zalogowanie się do connectfleet.io za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę Connect Fleet 
z Volkswagen AG Informacje na temat terminów indywidualnej aktywacji usług po odbiorze samochodu umożliwiające korzystanie z usług przez pełny ustalony okres bezpłatnego użytkowania znajdują się pod adresem connectfleet.io. Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect 
Plus podlega ona dodatkowej opłacie. Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment. Zostanie wprowadzona w terminie późniejszym wraz z systemem radia Composition Audi.  2) Opcja dodatkowa.  3) Przy korzystaniu z LINK 610 We Connect Fleet jest kompatybilna z: Crafterem 
od roku modelowego 2017, Caddy od roku modelowego 2015, Transporterem od roku modelowego 2015 oraz innymi samochodami nienależącymi do Grupy Volkswagena.  4) Polecenia serwisowe można przesyłać do autoryzowanych serwisów zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Kontakt zwrotny 
z serwisu następuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  5) Informacje o przebiegu tras samochodów należących do osób trzecich dostępne tylko z LINK 610.  6) Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment. Aby skorzystać z usług We Connect, konieczne jest posiadanie konta 
użytkownika Volkswagena oraz zalogowanie się do We Connect za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus z Volkswagen AG. W przypadku We Connect, należy zarejestrować samochód w ciągu 90 dni 
od jego odbioru na www.portal.volkswagen-we.com, aby korzystać z usług przez pełny okres przewidziany jako bezpłatny.  7) Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect Plus podlega ona dodatkowej opłacie.  8) Dostępna jedynie z dostępną w opcji pomocniczą nagrzewnicą 
wodną ze zdalnym sterowaniem.  9) Dostępna jedynie z dwustrefową klimatyzacją Climatronic oraz pomocniczą nagrzewnicą wodną.  10) Dostępna tylko z pakietem Streaming & Internet.  Zakres usług w ramach We Connect i We Connect Plus może się różnić, poszczególne usługi mogą być 
również wprowadzone w terminie późniejszym.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.

Auto z widokiem 
na flotę

Przegląd usług:

Cyfrowa książka pojazdu
Cyfrowa książka kosztów
Zarządzanie serwisowe4)

Analiza zużycia paliwa
Śledzenie wg GPS i informacje o trasach przejazdów5)

Wydajność przejazdów floty

We Connect Fleet1), 2). Niezależnie od tego, czy cyfrowo zarządzasz książkami 
pojazdów, czy też weryfikujesz koszty i zużycie paliwa, możesz z łatwością 
skutecznie zarządzać swoją flotą za pośrednictwem portalu internetowego oraz 
aplikacji. Dzięki temu oszczędzasz czas i zmniejszasz codzienne nakłady pracy 
na zarządzanie. 

Więcej informacji na temat We Connect Fleet1), 2) można znaleźć na stronie  
vwdostawcze.pl.

We Connect Fleet1), 2) to system Volkswagena do 

zarządzania flotą pojazdów. Można go również 

stosować do flot złożonych z większości marek innych 

producentów samochodów3), przy czym umożliwia on 

szybki i łatwy dostęp do ważnych informacji flotowych.

01

02

01 Cyfrowa książka pojazdu. 
Dokumentuje wszystkie przejazdy. 
Wszystkie przejazdy samochodu są 
rejestrowane w całości, a następnie 
przekazywane na centralny portal 
internetowy do zarządcy floty. 

02 Cyfrowa książka kosztów. Zawiera 
zestawienie różnego rodzaju kosztów 
związanych z samochodem. Koszty 
paliwa oraz inne pozycje kosztowe 
dokumentuje kierowca za 
pośrednictwem aplikacji We Connect 
Fleet lub też zarządca floty na portalu 
Connect Fleet.



We Connect6) obejmuje: 

Telefon alarmowy
Miejsce zaparkowania/postoju pojazdu
Automatyczne zgłoszenie wypadku NOWOŚĆ

Status pojazdu
Drzwi i światła
Raport o stanie pojazdu
Informacje o podróży
Planowanie wizyt w serwisie

We Connect Plus6), 7) obejmuje ponadto: 

Internetowe informacje o sytuacji na drodze 
Wyszukiwanie punktów zainteresowania (POI) 
w internecie
Aktualizacja map online NOWOŚĆ

Wyznaczanie trasy online
Stacje paliw i ładowania
Parkingi
Polecenia głosowe online NOWOŚĆ

Alarm lokalizacyjny
Alarm antywłamaniowy online
Ogrzewanie postojowe online8)

Zdalne sterowanie wentylacją9) NOWOŚĆ

Import celu podróży online
Streaming mediów10) NOWOŚĆ

Radio internetowe10) NOWOŚĆ

Wi-Fi hotspot10) NOWOŚĆ

Ostrzeżenie o prędkości
Sygnalizacja klaksonu i kierunkowskazów

Volkswagen We Connect6) potrafi dużo więcej. Wszystkie 
usługi można znaleźć na stronie vwdostawcze.pl.

Pozostałe usługi online. Bezpłatny pakiet We 
Connect6) oferuje szeroki wachlarz pomocnych 
usług i funkcji samochodu. Natomiast w usłudze 
We Connect Plus6), 7) dostępnych jest wiele 
dodatkowych funkcji.

Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.
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Asystent wyjazdu z miejsca 
parkingowego1), 2) NOWOŚĆ

Monitoruje obszar wzdłuż boków 
zaparkowanego samochodu 
podczas wyjeżdżania tyłem 
z miejsca parkingowego, 
wykrywa zbliżające się obiekty 
i zapobiega kolizji w drodze 
automatycznego hamowania. 

Asystent manewrowania 
z przyczepą Trailer Assist1), 2), 3) 
NOWOŚĆ 

Ułatwia manewrowanie 
z przyczepą podczas parkowania
oraz umożliwia precyzyjne 
cofanie.

System monitorowania 
otoczenia Front Assist 
z funkcją hamowania 
awaryjnego1), 2) NOWOŚĆ

Wykrywa pieszych, 
rowerzystów i pojazdy na 
drodze samochodu i ostrzega 
kierowcę o wykryciu sytuacji 
grożącej niebezpieczeństwem. 
Jeżeli kierowca nie reaguje na 
czas, następuje automatyczna 
aktywacja hamowania 
awaryjnego, zaś 
w krytycznych sytuacjach 
wykonywany jest manewr 
ominięcia obiektu.

Aktywny tempomat (ACC) 2.0 
z funkcją Stop and Go1), 2), 4) 
NOWOŚĆ 

Pozwala zachować odpowiedni 
odstęp od pojazdu jadącego 
z przodu i ruszyć za nim 
ponownie po krótkim 
zatrzymaniu podczas jazdy 
w korkach lub w ruchu 
miejskim.

Travel Assist z Emergency 
Assist1), 2), 4) NOWOŚĆ 

Łączy funkcje aktywnego 
tempomatu ACC 2.0, 
asystenta utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist oraz 
asystenta zasłabnięcia za 
kierownicą Emergency Assist, 
umożliwiając kierowcy 
bezpieczne przejazdy na 
długich trasach. 

Z myślą o tym, by na końcu podróży kierowca był tak wypoczęty jak na jej 

początku, Caddy Cargo ma na pokładzie mnóstwo systemów wspomagających 

kierowcę1), zdolnych do interwencyjnych działań w sytuacjach krytycznych. 
 
Zapoznaj się z nowymi i udoskonalonymi systemami wspomagającymi kierowcę przedstawionymi na filmie: vwn.de/fas.

Jazda z pomocą systemu 

1) Opcja dodatkowo płatna.  2) W granicach możliwości systemowych.  3) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.  4) Dostępne jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.  5) Kierowca powinien być zawsze gotowy przejąć kontrolę nad samochodem, wyłączając systemy 
wspomagające, których działanie nie zwalnia go z odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu z najwyższą ostrożnością.  6) Dostępna tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment.



Asystent utrzymania pasa 
ruchu Lane Assist z korektą 
toru jazdy1), 2), 5) 

Za pomocą multifunkcyjnej 
kamery wykrywa przebieg pasa 
ruchu i koryguje niezamierzone 
zjeżdżanie z pasa przy prędkości 
od 60 km/h za pomocą 
automatycznego manewru 
kierownicą.

Emergency Assist1), 2) NOWOŚĆ  

Zmniejsza ryzyko w razie utraty 
zdolności prowadzenia pojazdu 
przez kierowcę. Początkowo 
system reaguje ostrzegawczym 
sygnałem dźwiękowym oraz 
krótkim hamowaniem na brak 
oznak kierowania samochodem 
przez kierowcę, po czym w razie 
braku reakcji ze strony kierowcy 
zaczyna w sposób kontrolowany 
zatrzymywać samochód. 

Rear View1), 2)

Wykonuje automatyczne 
hamowanie przy wjeździe 
i wyjeździe z miejsca 
parkingowego w razie wykrycia 
przeszkody przez czujniki 
parkowania lub tylny radar.

Rozpoznawanie znaków drogowych 
Dynamic Road Sign Display1), 2), 6)

Za pomocą specjalnej kamery 
wykrywa ograniczenia prędkości, 
zakazy wyprzedzania oraz 
ograniczenia związane z porą dnia 
i warunkami atmosferycznymi 
i odpowiednio informuje o nich 
kierowcę.

Asystent zmiany pasa ruchu  
Side Assist1), 2) NOWOŚĆ 

Ostrzega o pojazdach 
nadjeżdżających z tyłu lub 
znajdujących się już 
w martwym punkcie za 
pomocą diody w lusterku 
bocznym z danej strony.

Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym. 17Caddy Cargo – Systemy wspomagające kierowcę 
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* Opcja dodatkowo płatna.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.



02

03 | 04

Samochód do zadań 
specjalnych
Nawet najtrudniejsze zadania w codziennej pracy nie będą 

powodem do zmartwień. Będący połączeniem wytrzymałych 

materiałów i innowacyjnej technologii Caddy Cargo zrobi 

praktycznie wszystko, czego będziesz od niego wymagać.

01 Przegroda. Zapewnia dużo miejsca 
za plecami. Ma zoptymalizowany 
wypukły kształt i jest wysunięta 
w kierunku przestrzeni ładunkowej, 
dzięki czemu zapewnia dużo miejsca 
na wysokości ramion zarówno dla 
kierowcy, jak i pasażera. 

02 Duże dopuszczalne obciążenie 
dachu. Przewraca do góry nogami 
powszechną koncepcję małych 
samochodów dostawczych. Przy 
dopuszczalnym obciążeniu dachu rzędu 
100 kg Caddy Cargo zamienia dach 
w pełnoprawną powierzchnię 
transportową przeznaczoną do wielu 
różnych ładunków. 

03 Uchwyty mocujące. Dotrzymują 
obietnicy. Sześć składanych uchwytów 
mocujących zapewnia solidne 
zamocowanie ciężkich ładunków 
do podłogi Caddy Cargo. 

04 Gumowa mata podłogowa. 
Zwiększa bezpieczeństwo, tworząc 
powierzchnię antypoślizgową. Nawet 
najsilniejsze zabrudzenia tej grubej 
maty podłogowej wystarczy spłukać 
wodą do stanu czystości. 

Drewniana podłoga*. NOWOŚĆ

Z łatwością zniesie mocne ciosy. 
Wyłożenie przestrzeni ładunkowej 
wykonane z wielowarstwowej sklejki 
bukowej o wysokiej wytrzymałości 
chroni fabryczną podłogę samochodu 
i przekonuje swoimi właściwościami 
wodoodpornymi i antypoślizgowymi. 

Przestronne wnętrze. Codzienna praca 
nie robi na nim wrażenia. Zarówno 
tapicerka foteli, jak i wykończenie 
wnętrza samochodu są wyjątkowo 
odporne na zabrudzenia.

Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym. 19Caddy Cargo – Zabezpieczenie ładunku 
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Nowa siła napędowa
Na autostradzie, w mieście, a może na placu budowy: Caddy Cargo 

idealnie przystosuje się do Twojego profilu jazdy. Dzięki silnikom 

nowej generacji, skrzyni DSG i napędowi 4MOTION.

01 Dwusprzęgłowa automatyczna 
skrzynia biegów (DSG)1), 2).
Nie ma czasu na bieg jałowy. Caddy 
Cargo jest dostępny w wersji 
z 7-stopniową dwusprzęgłową 
skrzynią biegów, która zmienia biegi 
automatycznie bez strat siły 
napędowej.

02 Napęd na 4 koła 4MOTION1), 2), 3). 
Lubi wprawiać w ruch wszystkie koła. 
Napęd na cztery koła automatycznie 
dostosowuje siłę napędową 
przekazywaną na koła do sytuacji na 
drodze. W ten sposób przyczynia się 
do optymalnej kontroli nad pojazdem 
i dużej dynamiki jazdy również 
podczas jazdy w terenie.

Lepsza kontrola emisji spalin. NOWOŚĆ

Więcej znaczy lepiej. Innowacyjne 
rozwiązanie polegające na podwójnym 
dozowaniu zmniejsza emisję tlenków 
azotu w silnikach TDI w porównaniu 
z poprzednim modelem. Osiąga się 
to poprzez podwójny wtrysk AdBlue® 
przed szeregowo połączonymi dwoma 
katalizatorami SCR. Wyciekom 
nadmiaru amoniaku zapobiega się 
dzięki jego przechwytywaniu podczas 
przepływu przez układ SCR. 

Wydajne silniki. NOWOŚĆ Więcej mocy 
z paliwa. Cztery silniki spalinowe 
Caddy Cargo należą do najbardziej 
wydajnych i najekonomiczniejszych 
silników TSI i TDI, w jakie kiedykolwiek 
wyposażono samochód tej klasy. 

1) Opcja dostępna za dopłatą.  2) Dostępna z wybranymi silnikami.  3) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.



02
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* Opcja dodatkowo płatna.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. Przedstawienie zastosowanych materiałów może się różnić od siebie.  Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego 
oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.



03

Lepszy sposób na mobilną 
pracę
Niespodziewane zdarzenia w miejscu pracy nie stanowią 

już problemu. Caddy Cargo pozwala swobodnie 

na bieżąco wykonać wszelkiego rodzaju zadania. 

02 Gniazdo 230 V*.
Zadowoli nawet największe 
zapotrzebowanie na energię. Centralne 
umiejscowienie gniazda na ścianie 
działowej idealnie nadaje się do celów 
ładowania w kabinie różnych urządzeń, 
takich jak laptopy i narzędzia 
elektryczne. 

03 Oświetlenie ładowni w technologii 
LED*. Rozjaśnia najciemniejsze 
zakamarki. Energooszczędna 
technologia LED chroni akumulator 
przed rozładowaniem i oświetla cały 
przedział ładunkowy.

01 Oparcie fotela*. NOWOŚĆ Nowe 
funkcje fotela pasażera. Przy złożeniu 
oparcia fotela pasażera do przodu jego 
tylna powierzchnia staje się podkładką 
do pisania oferującą ponadto 
praktyczne funkcje przechowywania, 
elastyczny pasek do mocowania dużych 
teczek oraz uchwyt na telefon.

02

23Caddy Cargo – Mobilność w pracy 



01

02

03

01 System radiowy Composition Audio. Ten system 
obejmuje 16,5 cm (6,5”) kolorowy ekran dotykowy 
oraz do 4 głośników, wraz z zintegrowanym portem 
USB-C, interfejsem Bluetooth telefonu komórkowego 
oraz radiem cyfrowym DAB+. 

02 System radiowy Composition. Oprócz funkcji radia 
Composition Audio system ma 20,9-centymetrowy 
(8,25”) kolorowy ekran dotykowy, do 4 głośników, 
dwa porty USB-C w konsoli centralnej oraz interfejs 
Bluetooth. System jest kompatybilny z usługami We 
Connect1) oraz We Connect Plus1), 2).

03 System radiowy Ready 2 Discover. Oprócz funkcji 
radia Composition system ma 25,4-centymetrowy 
(10”) kolorowy ekran dotykowy oraz funkcję 
zintegrowania smartfona. Daje również możliwość 
dokupienia i aktywacji funkcji nawigacji w sklepie 
internetowym in-car shop.

04 System nawigacji Discover Media.  
Ma 25,4-centymetrowy (10”) kolorowy ekran 
dotykowy oraz 4 głośniki, nawigację 2D/3D, szeroki 
wybór opcji map, bezpłatne aktualizacje map, 
We Connect1) i We Connect Plus1), 2).

05 System nawigacji Discover Pro. Oprócz funkcji 
systemu Discover Media oferuje polecenia głosowe, 
App-Connect Wireless, Streaming & Internet oraz 
We Connect Plus1), 2) na trzy lata. Dodatkowo można 
zamówić również Aktualizacje We Connect3). Ten 
zaawansowany system może również wyświetlać 
widok map nawigacyjnych na wyświetlaczu Digital 
Cockpit i umożliwia dynamiczne wyświetlanie znaków 
drogowych w standardzie4).

Infotainment i podłączenie do sieci

6,5-calowy (16,5 cm) system radiowy Composition Audio NOWOŚĆ ●

8,25-calowy (20,9 cm) system radiowy Composition NOWOŚĆ ●

10-calowy (25,4 cm) system radiowy Ready 2 Discover 2 NOWOŚĆ ●

10-calowy (25,4 cm) system nawigacji Discover Media NOWOŚĆ ●

10-calowy (25,4 cm) system nawigacji Discover Pro NOWOŚĆ ●

Odbiór cyfrowych stacji radiowych DAB+ ●

Sterowanie głosem NOWOŚĆ ●

Bluetooth hands-free system ●

App-Connect ●

Interfejs telefonu komórkowego Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego NOWOŚĆ ●

Port USB-C w kokpicie z funkcją ładowania NOWOŚĆ ●

Port USB-C w kokpicie z funkcją ładowania i transferu danych NOWOŚĆ ●

1) Aby skorzystać z usług We Connect, konieczne jest posiadanie konta użytkownika Volkswagena oraz zalogowanie się do We Connect za 
pomocą nazwy użytkownika i hasła. Ponadto, za pośrednictwem internetu należy zawrzeć odrębną umowę We Connect lub We Connect Plus 
z Volkswagen AG. W przypadku We Connect, należy zarejestrować samochód w ciągu 90 dni od jego odbioru na www.portal.volkswagen-we.com, 
aby korzystać z usług przez pełny okres przewidziany jako bezpłatny.  2) Po zakończeniu wstępnego okresu świadczenia usługi We Connect 
Plus podlega ona dodatkowej opłacie.  3) Do korzystania z pozycji We Upgrade wymagane jest posiadanie konta użytkownika Volkswagena, 
ważnej umowy We Connect oraz oświadczenie o statusie głównego użytkownika, tzn. powiązanie konta użytkownika z konkretnym 
samochodem. Ponadto, samochód musi posiadać funkcje techniczne oraz wyposażenie sprzętowe wymagane do realizacji We Upgrade 
Użytkownik główny może sprawdzić które funkcje We Upgrade są dostępne dla danego samochodu w internecie lub w sklepie internetowym 
in-car shop.  4) W granicach możliwości systemowych.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. 
Przedstawienia zastosowanych materiałów może się różnić od siebie.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen Samochody 
Dostawcze w celu uzyskania informacji na temat standardowego wyposażenia i dodatkowych opcji dostępnych w danym kraju

Wyposażenie

Design

Zderzaki w kolorze szarym (nielakierowane) ●

Zderzaki oraz klamki drzwi i klapy tylnej w kolorze nadwozia ●

Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym NOWOŚĆ ●

Klamki w kolorze nadwozia ●

Atrapa chłodnicy bez chromowanej listwy NOWOŚĆ ●

Relingi dachowe w kolorze czarnym lub srebrnym ●

Reflektory H7 ●

Reflektory w technologii LED NOWOŚĆ ●

Tylne światła zespolone w technologii LED NOWOŚĆ ●

Elektrycznie sterowane podgrzewane lusterka boczne ●

Elektrycznie sterowane podgrzewane i składanie lusterka boczne ●

04 I 05



Klimatyzacja i ochrona przed słońcem

Nagrzewnica sterowana elektronicznie ●

Elektronicznie sterowana klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłowym i antyalergenowym 
NOWOŚĆ

●

Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją Air Care ●

Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu ●

Dodatkowa elektryczna nagrzewnica powietrza NOWOŚĆ ●

Ogrzewanie postojowe z pilotem ●

Osłony przeciwsłoneczne z kieszenią na bilet ●

Osłony przeciwsłoneczne z kieszenią na bilet i lusterkiem ●

Ogrzewana przednia szyba, podgrzewane dysze spryskiwaczy NOWOŚĆ ●

Ogrzewanie tylnej szyby ●

Szyba termoizolacyjna ●

06 07

08

• Wyposażenie standardowe  • Opcja wyposażenia

Miejsce pracy kierowcy

Deska rozdzielcza z kilkoma schowkami oraz otwartym schowkiem po stronie pasażera ●

Zamykany schowek po stronie pasażera z oświetleniem ●

Półka dachowa ze schowkiem ●

Fotel kierowcy z regulacją wysokości ●

Przedni fotel pasażera z regulacją wysokości ●

Przedni fotel pasażera ze składanym oparciem i roboczym pulpitem ●

Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelu kierowcy i pasażera z przodu ●

Fotele ergoComfort (AGR) dla kierowcy i pasażera z przodu NOWOŚĆ ●

Podłokietniki w fotelu kierowcy i pasażera z przodu NOWOŚĆ ●

Wysuwany schowek pod przednimi fotelami ●

Kierownica multifunkcyjna NOWOŚĆ ●

Kierownica multifunkcyjna wykończona skórą NOWOŚĆ ●

Przełącznik biegów DSG ●

Wyświetlacz multifunkcyjny Plus ●

Cyfrowy zestaw wskaźników Digital Cockpit NOWOŚĆ ●

Innovision Cockpit NOWOŚĆ ●

Elektrycznie otwierane szyby ●

Dywaniki welurowe ●

Dywaniki gumowe ●

Maty podłogowe ●

Oświetlenie wnętrza w technologii LED NOWOŚĆ ●

Gniazdo zasilania 12 V ●

Gniazdo zasilania 230 V NOWOŚĆ ● 06 Kierownica multifunkcyjna. Ułatwia obsługę 
systemów wspomagania podczas jazdy. 

Kierownica multifunkcyjna wykończona skórą. 
Niezwykle wygodnie leży w dłoniach i zadziwia 
wysokim stopniem praktyczności w użytkowaniu. 
W samochodach z automatyczną skrzynią DSG 
dodatkowe łopatki zmiany biegów pozwalają 
na płynną zmianę biegów.

07 Elektronicznie sterowana klimatyzacja manualna 
z filtrem przeciwpyłowym i antyalergenowym. 
Umożliwia ciągłe sterowanie temperaturą wewnątrz 
samochodu. 

08 Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją 
Air Care. W pełni automatyczna klimatyzacja z filtrem 
antyalergenowym wyposażona w wiele czujników 
i utrzymująca stałą wyznaczoną temperaturę w strefie 
kierowcy i strefie pasażera z przodu.

25Caddy Cargo - Wyposażenie 



01

02

03

01 Klapa tylna z oknem. Otwiera się płynnym 
ruchem, może też służyć jako schronienie przed 
deszczem ze względu na swoją wysokość. Szerokie 
wycięcie na okno poszerza pole widzenia.

02 Tylne drzwi dwuskrzydłowe bez okien. Sięgające 
na wysokość dachu tylne drzwi dwuskrzydłowe są 
dzielone w proporcji 2/3 do 1/3, a ich maksymalny 
kąt rozwarcia wynosi ok. 180°.

03 Ściana działowa z oknem i kratką ochronną. 
Ustawiona pod kątem szyba okna zapobiega 
odblaskom w polu widzenia kierowcy. Kratka chroni 
szybę przed uszkodzeniem w wyniku 
np. gwałtownych manewrów.

04 Ściana działowa bez okna. Całkowicie oddziela 
przestrzeń ładunkową od pasażerskiej.

Przestrzeń ładunkowa

Okno w przestrzeni ładunkowej ●

Gniazdo zasilania 12 V ●

Oświetlenie wnętrza ●

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej w technologii LED NOWOŚĆ ●

Reflektory tylne w technologii LED ●

Tylne drzwi dwuskrzydłowe bez okien ●

Tylne drzwi dwuskrzydłowe z oknami ●

Klapa tylna z oknem ●

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby z trybem przerywanym ●

Elektryczne wspomaganie domykania tylnej klapy NOWOŚĆ ●

Ściana działowa bez okna ●

Ściana działowa z oknem i kratką ochronną NOWOŚĆ ● 

Ściana działowa z kratką ochronną ●

Wykładzina gumowa ●

Wyłożenie podłogi drewnianą sklejką ●

Sześć składanych uchwytów mocujących ●

Hak holowniczy stały, do maksymalnej masy przyczepy 1500 kg1), ze stabilizacją przyczepy ●

Hak holowniczy demontowalny, do maksymalnej masy przyczepy 1500 kg1), ze stabilizacją przyczepy ●

Systemy bezpieczeństwa

eCall Emergency System – system powiadamiania w razie wypadku NOWOŚĆ ●

System automatycznego hamowania po kolizji2) ●

Elektroniczny Układ Stabilizacji Toru Jazdy ESP2) ●

Układ ABS ●

Układu kontroli trakcji (ASR) ●

Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDL) ●

Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera ●

Boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz kurtyny powietrzne ●

Czołowe i boczne poduszki powietrzne i kurtyny oraz poduszki interakcyjne dla kierowcy 
i pasażera NOWOŚĆ

●

Trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera ●

Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa ●

Immobilizer elektroniczny ●

Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza i zabezpieczeniem przed odholowaniem ●

Centralny zamek z dwoma zdalnymi kluczykami i uruchamianiem wewnętrznym ●

Oddzielne zamykanie bagażnika ●

04

1) Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy różni się w zależności od wariantu silnika.  2) W granicach możliwości systemowych.  3) Dostępna 
tylko wraz z kompatybilnym systemem Infotainment.  4) Dostępne jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.  5) Kierowca powinien 
być zawsze gotowy przejąć kontrolę nad samochodem wyłączając systemy wspomagające, których działanie nie zwalnia go z odpowiedzialności za 
prowadzenie pojazdu z należytą uwagą.  6) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji 
z opcjami za dodatkową opłatą. Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego 
oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.



06 05 Drewniana podłoga. Idealnie nadaje się do 
przewożenia europalet. Ta wytrzymała 
pięciowarstwowa podłoga z drewna bukowego 
o grubości 10 mm ma wykończenie antypoślizgowe.

06 Hak holowniczy demontowalny, do maksymalnej 
masy przyczepy 1500 kg1), ze stabilizacją przyczepy. 
Umożliwia montaż i demontaż w kilku prostych 
krokach.
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Systemy wspomagające kierowcę

Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy     ●

Aktywny tempomat ACC 2.0 z funkcją Stop and Go2), 4) NOWOŚĆ ●

Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego City Emergency Braking, ochroną pieszych/
rowerzystów, asystentem skrętu oraz systemem City Emergency Braking 

●

Rozpoznawanie znaków drogowych Dynamic Road Sign Display2), 3) ●

Tempomat z ogranicznikiem prędkości2) ●

Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z monitorowaniem martwego pola i ostrzeżeniem przed 
pojazdami z tyłu Rear Traffic Alert2) NOWOŚĆ

●

Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist z korektą toru jazdy 2), 5) ●

Travel Assist z Emergency Assist2), 4) NOWOŚĆ ●

Asystent parkowania Park Pilot z czujnikami przednimi i tylnymi2) ●

Kamera cofania Rear View2) ●

Asystent cofania2) ●

Asystent parkowania Park Assist z ostrzeżeniem o pojazdach z tyłu Rear Traffic Alert2) ●

Ostrzeżenie przed pojazdami z tyłu Rear Traffic Alert2) NOWOŚĆ ●

Asystent cofania z przyczepą Trailer Assis2), 6) NOWOŚĆ ●

Automatyczne sterowanie reflektorami z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej2) ●

Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją i funkcją Coming Home oraz Leaving Home2) ●

Pakiet Light & Sight2) ●

Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów2) ●

Asystent świateł drogowych Light Assist2) ●

Statyczne doświetlanie zakrętów i światła przy niedostatecznej widoczności w reflektorach 
w technologii LED2)

●

System ostrzegania kierowcy2) ●

Wskaźnik ciśnienia w oponach 2) ●

Układ kontroli ciśnienia w oponach z pomiarem bezpośrednim 2),3) NOWOŚĆ ●

Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold2) ●

Systemy bezpieczeństwa (ciąg dalszy)

Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania silnika Keyless Start NOWOŚĆ ●

Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania silnika Keyless Access/Advanced3) NOWOŚĆ ●

Wewnętrzne lusterko wsteczne, ściemniane ręcznie ●

Wewnętrzne lusterko wsteczne, ściemniane automatycznie ●

• Wyposażenie standardowe  • Opcja wyposażenia 27Caddy Cargo – Wyposażenie



16"

17"

 Felgi

0201

* W zależności od silnika i skrzyni biegów.  Ilustracje należy traktować wyłącznie orientacyjnie, ze względu na brak możliwości realistycznego odtworzenia barw w druku. Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  Skontaktuj się z lokalnym dealerem Volkswagen 
Samochody Dostawcze w celu uzyskania informacji na temat standardowego wyposażenia i dodatkowych opcji dostępnych w danym kraju.

050403



 Tapicerka siedzeń

06

07

08

• Wyposażenie standardowe  • Opcja wyposażenia

Felgi

01   Felgi stalowe z kołpakami 6,5 J x 16 
w kolorze czarnym, z oponami 205/60 R 16

●

02   Obręcze kół ze stopów metali lekkich Vienna NOWOŚĆ 6,5 J x 16 
w kolorze srebrnym z połyskiem, z oponami 205/60 R 16

●

03   Felgi stalowe z kołpakami 6,5 J x 17* 
w kolorze srebrnym, z oponami 215/55 R 17

●

04  Obręcze kół ze stopów metali lekkich Colombo NOWOŚĆ 6,5 J x 17 
w kolorze czarnym z połyskiem, z oponami 215/55 R 17

●

05  Obręcze kół ze stopów metali lekkich Barahona NOWOŚĆ N 6,5 J x 17 
w kolorze srebrnym z połyskiem, z oponami 215/55 R 17

●

  Opony całoroczne 205/60 R 16 lub 215/55 R 17 ●

Tapicerka siedzeń

06 Tapicerka siedzeń, wzór Double Grid NOWOŚĆ ●

07 Wzmocniona tapicerka siedzeń, wzór Robusta NOWOŚĆ ●

08 Tapicerka siedzeń ze skóry ekologicznej, wzór Pure Diamond ●

29Caddy Cargo – Felgi i tapicerka siedzeń 



Ilustracje należy traktować wyłącznie orientacyjnie, ze względu na brak 
możliwości realistycznego odtworzenia barw w druku. Zdjęcia mogą 
przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą. 
Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody 
Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych 
opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym.

Lakiery perłowe

13 Czarny Deep ●

 Rodzaje lakierów

Lakiery metalizowane

05 Srebrny Reflex ●

06 Beżowy Mojave ●

07 Niebieski Costa NOWOŚĆ ●

08 Zielony Golden NOWOŚĆ ●

09 Czerwony Fortana ●

10 Szary Indium ●

11 Brązowy Copper NOWOŚĆ ●

12 Granatowy Starlight ●

Lakiery bazowe

01 Biały Candy ●

02 Wiśniowy Cherry ●

03 Szary Pure ●

04 Pomarańczowy Bright ●
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Lakiery metalizowane
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Lakiery perłowe
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Caddy Cargo Caddy Cargo MaxiWymiary w mm1)

Długość samochodu 4500 / 4853

855 / 993

Wysokość 
progu 
przestrzeni 
ładunkowej 

Maksymalna
wysokość 
przestrzeni 
ładunkowej

 Dane techniczne

Europalety 
800 x 1200 mm  

Palety Euro 3 
1000 x 1200 mm  

Kontenery rolkowe 
720 x 830 mm  

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Wymiary1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Przestrzeń ładunkowa
Objętość2) w m3

Szerokość x wysokość w mm

 
3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

Drzwi przesuwne
Szerokość x wysokość w mm

 
6955)/703 x 1096 8365)/846 x 1096

Tylne drzwi dwuskrzydłowe 
Szerokość x wysokość w mm

 
1234 x 1122 1234 x 1122

Tylna klapa 
Szerokość x wysokość w mm

 
1234 x 11306)

 
1234 x 11306)

Promień skrętu
w mm

 
11 400

 
12 100

Masa (w kg)

Ładowność max. 7167) max. 7527)

Dopuszczalna masa 
całkowita przyczepy

max. 15008) max. 15008)

Dopuszczalne obciążenie dachu max. 100 max. 100

1) Uwaga: podane wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w granicach tolerancji produkcyjnej.  2) Mierzone metodą VDA/SAE.  3) Maksymalna wysokość przedziału ładunkowego. Wysokość bez maty podłogowej – 1259 mm.  4) Maksymalna wysokość przedziału ładunkowego. Wysokość 
bez maty podłogowej – 1264 mm.  5) Ze ścianą działową.  6) Z anteną dachową.  7) Dopuszczalna ładowność różni się w zależności od wyposażenia.  8) Maksymalna dopuszczalna masa przyczepy różni się w zależności od wariantu silnika.  9) Mierzona na wysokości podłogi samochodu.  Zdjęcia 
mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.

Warianty załadunku w furgonie Caddy Cargo

890 / 890Rozstaw osi 2755 / 2970

58
6 /

 58
9

12
72

 / 1
27

5 



Długość przedziału ładunkowego9)  
ze ścianą działową 1797 / 2150

W
ys

ok
oś

ć 
ca

łk
ow

it
a 

18
56

 / 1
86

0
1)

Rozstaw kół 1855 / 1855

Szerokość z lusterkami bocznymi 2100 / 2100

Szersze drzwi przesuwne (8365)/846 x 1095 mm) w modelu Caddy Cargo Maxi1)

Europalety 
800 x 1200 mm 

Kontenery rolkowe 
720 x 830 mm 

12
30

 / 1
23

0

16
14

 / 1
61

4

Zasięgnij informacji u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze w sprawie wyposażenia standardowego oraz dodatkowych opcji dostępnych na Twoim rynku lokalnym. 33Caddy Cargo – Dane techniczne 
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Twój Partner Volkswagen Samochody Dostawcze

Caddy Cargo

Wydanie: maj 2021 r.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian.

vwdostawcze.pl 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. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od 
specyfikacji przewidzianej na rynek polski. 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 prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień publikacji materiału. 
W  celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z  Autoryzowanym 
Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe samochody osobowe, a  od 1 września 2019 r. 
wszystkie nowe lekkie samochody dostawcze 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 ze stosowaną do tej pory 
metodą NEDC.

Caddy Cargo:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,9 l/100 km do 
7,2 l/100 km, emisja CO₂ od 128 g/km do 164 g/km (określone zgodnie z procedurą WLTP). 
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz 
może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

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 samochodów marki 
Volkswagen 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 578). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą 
Państwo na stronie www.vwdostawcze.pl.


