Caddy

Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy.
Na wszystko, co przyniesie
przyszłość
Caddy – dla miłośników życia. Nadszedł czas, by
powitać piątą generację tego popularnego
i wszechstronnego samochodu – oferującego
więcej cyfrowych udogodnień i komfortu niż
kiedykolwiek wcześniej.
Caddy

03

1) Standardowe wyposażenie w wersjach Maxi, Life Maxi i w Style Maxi. Opcja za dopłatą w Caddy, Life i Style.   2) Opcja dostępna za dopłatą.   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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług
przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   4) W granicach możliwości systemowych.   5) Dostępny jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.   6) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.   7) Dostępne tylko z silnikami
TDI.   Ilustracje mogą się różnić od stanu faktycznego.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen
Samochody Dostawcze.

Wszechstronny jak
zawsze. Bardziej
innowacyjny niż
dotąd
Cyfrowy, ściśle zintegrowany
Innovision Cockpit2) o wysokiej rozdzielczości,
nowe systemy Infotainment z ekranami
dotykowymi o średnicy do 25,4 cm (10")2),
klawisze skrótów do głównych funkcji oraz
usługi Volkswagen We Connect3).
Jazda częściowo zautomatyzowana
Najnowszej generacji systemy wspomagające
kierowcę, obejmujące aktywny tempomat
ACC 2.02), 4), 5), Travel Assist z systemem
Emergency Assist2), 4), 5), asystenta cofania
z przyczepą Trailer Assist2), 4), 6) oraz asystenta
zmiany pasa Side Assist z monitorowaniem
ruchu z tyłu Rear Traffic Alert2), 4).
Idealny w codziennym użytkowaniu
Komfortowe wnętrze, z nowym układem
foteli, wyjmowanymi pojedynczymi
fotelami w trzecim rzędzie1) oraz wieloma
schowkami.
Podwyższony komfort jazdy
Wygodne fotele ergoComfort2)
z 4-kierunkową elektryczną regulacją
podparcia odcinka lędźwiowego oraz
bardzo przestronne wnętrze kabiny.
Sprawdzona jakość
Materiały o dużej trwałości, wysokiej
jakości wykonania oraz niezawodne
silniki.
Caddy
Najpopularniejszy model w swojej klasie
– teraz całkowicie zmodernizowany
i ulepszony pod wieloma względami.

Nowoczesny design
Rozpoznawalny przód wykorzystujący wzór
struktury plastra miodu, sylwetka nakreślona
śmiałą i dynamiczną kreską oraz szereg
modyfikacji zmniejszających współczynnik
oporu powietrza.
Trzy linie wyposażenia
Z myślą o najważniejszym – Caddy. Najwyższy
komfort: linia Life. Wyrafinowany design: linia
Style.
Niższa emisja spalin
Dwa katalizatory SCR w układzie szeregowym
oraz podwójny wtrysk AdBlue® w znacznym
stopniu zmniejszają emisję tlenków azotu
wydzielanych przez silniki nowej generacji7).
Zobacz Caddy w akcji na
vwdostawcze.pl/pl/modele/caddy.
Caddy
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Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Zachwycający
Caddy – spis treści
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Z widokiem
na wszystko
Caddy dokładnie pokazuje, na co go stać –
i to na szerokim ekranie cyfrowym.
Innovision Cockpit1) obejmuje dwa duże
wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, dzięki
którym kierowca otrzymuje wszystkie
niezbędne informacje. Usługa Volkswagen
We Connect2) zapewnia całe mnóstwo
dodatków, zaś bezpłatna aplikacja zmienia
Twój smartfon w pilota zdalnego sterowania.
1) Opcja dodatkowo płatna.   2) 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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy.
Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   Ilustracje mogą się różnić od stanu faktycznego.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za
dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen
Samochody Dostawcze.

Caddy – Digitalizacja i łączność
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Prostota i funkcjonalność

01

1) Opcja dostępna za dopłatą.  2) 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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.  3) Wyposażenie
standardowe w linii Style. Opcja dodatkowo płatna w Caddy i w linii Life.  Ilustracje mogą się różnić od stanu faktycznego.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na
lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.
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Zapoznaj się z postępem cyfryzacji w Caddy. Ekrany dotykowe
rozpoznają gesty tak jak smartfony. Można za ich pomocą
sterować funkcjami multimediów, klimatyzacji oraz mobilnych
usług online w ramach Volkswagen We Connect2).

02

01
02
03
04

Sterowanie przy pomocy gestów NOWOŚĆ
System nawigacji z 10-calowym wyświetlaczem1) NOWOŚĆ
Sterowanie głosem1)
Ładowanie indukcyjne1)

04

Całą gamę dodatków zapewnisz sobie dzięki
25,4-centymetrowemu (10") wyświetlaczowi Infotainment
dodanemu do systemu nawigacji Discover Pro1) wraz z cyfrowym
kokpitem Digital Cockpit3), tworząc za jego pomocą Innovision
Cockpit1). Cyfrowy zestaw wskaźników o wysokiej rozdzielczości
ekranu o przekątnej 26 cm (10,25") jest idealny do wyświetlania
trójwymiarowych map nawigacji, a oprócz tego daje kierowcy
wgląd w informacje na temat przejazdu lub dostęp do mediów
w telefonie komórkowym. Za pomocą przycisków multifunkcyjnej
kierownicy można przewijać playlisty, wybierać połączenie
telefoniczne za pomocą portretów w galerii kontaktów lub też
włączać poszczególne systemy wspomagania kierowcy.
Komunikuj się ze swoim Caddy także za pomocą poleceń
głosowych. Możesz odebrać telefon, wybrać stację
radiową lub wyznaczyć cel podroży dla nawigacji. Nawet
klimatyzacja zastosuje się do wydawanych przez Ciebie poleceń1).

Caddy – Digitalizacja i łączność
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Bezpośrednie połączenie
z Caddy

01

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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   2) Dodatkowo płatne po zakończeniu pierwszego
bezpłatnego okresu usługi We Connect Plus.   3) Pozycja zależna od wersji wyposażenia i dostępności usług.   4) Dostępny jedynie z dwustrefową klimatyzacją Climatronic oraz pomocniczą nagrzewnicą wodną z pilotem.   5) Do korzystania z pozycji We Upgrade wymagane jest posiadanie konta
użytkownika Volkswagena, ważnej umowy We Connect oraz statusu głównego użytkownika, konta użytkownika samochodu, tzn. przypisania konta użytkownika do konkretnego pojazdu. Ponadto samochód musi mieć funkcje techniczne oraz wyposażenie sprzętowe zgodne z wymaganiami
We Upgrade. Użytkownik główny może sprawdzić, które funkcje We Upgrade są dostępne dla danego samochodu w sklepie internetowym lub w In-Car Shop.   6) Dostępna jedynie z opcjonalną pomocniczą nagrzewnicą wodną ze zdalnym sterowaniem.   7) Dostępne tylko z pakietem Streaming &
Internet.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Usługa Volkswagen We Connect1) sprawia, że jazda staje się bardziej
cyfrowym, ściśle zintegrowanym i komfortowym doświadczeniem.
Zintegrowana karta eSIM daje możliwość dostępu do internetu
w każdej chwili. Wystarczy użyć swojego identyfikatora Volkswagen
ID i aktywować wybrane usługi mobilne online. Można wówczas
łączyć się z Caddy ze smartfona, z ekranu systemu Infotainment,
a nawet z domowego laptopa. W ramach podstawowego
bezpłatnego pakietu We Connect1) dostępne jest wiele użytecznych
narzędzi. Korzystając z aplikacji, można w każdym momencie
skontrolować samochód, np. sprawdzić, czy szyby są zamknięte.
We Connect Plus1), 2) otwiera cały świat mobilnych usług
internetowych. Pakiet premium to rozwinięty podstawowy zakres
usług. Obejmuje on zdalne sterowanie nawiewem powietrza3), 4),
alarm antywłamaniowy online3) oraz internetową informację
o aktualnej sytuacji na drodze. Intuicyjne polecenia głosowe online3)
sprawiają, że Twój Caddy słyszy Cię nad wyraz wyraźnie.
W samochodzie masz również dostęp do usługi In-Car Shop1). Tam
właśnie możesz dodawać nowe funkcje, takie jak oprogramowanie
nawigacyjne do systemu Ready 2 Discover za pośrednictwem
usługi We Upgrade5), albo nabywać pakiety danych w ramach
pakietu Streaming & Internet. Kompletna lista usług znajduje się
na stronie 53.
03

Więcej usług online. Bezpłatny pakiet We Connect1) obejmuje cały szereg przydatnych usług i funkcji pojazdu.
We Connect Plus1), 2) oferuje jeszcze więcej funkcji.

02

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NOWOŚĆ
02 We Connect Plus Nagrzewnica dodatkowa online1), 2), 6)
03 In-Car Shop1) NOWOŚĆ

We Connect1) obejmuje:

We Connect Plus1), 2) obejmuje ponadto:

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

Informacje o ruchu drogowym online
Aktualizacja map online NOWOŚĆ
Polecenia głosowe online NOWOŚĆ
Alarm antywłamaniowy online
Ogrzewanie postojowe online6)
Zdalne sterowanie wentylacją4) NOWOŚĆ
Streaming mediów7) NOWOŚĆ
Wi-Fi hotspot7) NOWOŚĆ

Volkswagen We Connect1) potrafi dużo więcej. Kompletna lista usług znajduje się na stronie vwdostawcze.pl
oraz na stronie 53 katalogu.
Caddy – Digitalizacja i łączność
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Radość dla każdego
Caddy potrafi prawie wszystko. Jest
doskonały w codziennym użytkowaniu.
Idealny do transportu sprzętów sportowych
i akcesoriów przydatnych podczas
wypoczynku. Świetny do pracy i na
wakacje. Na miejskie wyprawy na zakupy
i wycieczki za miasto.
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy – Uniwersalność i funkcjonalność
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01 Składane, pochylane i demontowalne kanapy
02 Bagażnik rowerowy Premium montowany na haku1)
03 Drzwi przesuwne po obu stronach

02

01

Przesuwne drzwi po obu stronach zapraszają do środka,
gwarantując wyjątkowy komfort. Caddy jest doskonałym
kompanem, bez problemu przystosowującym się do potrzeb
codzienności. Dzielone siedzenie w drugim rzędzie można
z łatwością złożyć w całości lub pochylić samo oparcie, a także
zupełnie wyjąć z samochodu. Ponadto dwumiejscową kanapę
i pojedynczy fotel można demontować całkowicie niezależnie.
W ten sposób w środku zmieszczą się każde zakupy, a nawet
meble czy sprzęt sportowy.
Zamontowanie haka holowniczego2) uwalnia jeszcze więcej
przestrzeni z tyłu. Bagażnik rowerowy Premium1) z łatwością
zmieści dwa rowery. Szyfrowany zamek pozwala spokojnie
zostawić rowery na bagażniku w drodze po kolejną przygodę.

1) Oryginalne akcesoria Volkswagen® dostępne za dopłatą, jako opcje dodatkowe. Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.   2) Opcja dostępna za dopłatą.  
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Zaczyna się przygoda

03

Caddy – Uniwersalność i funkcjonalność
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Asystent wyjazdu z miejsca
parkingowego1), 2 NOWOŚĆ

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

Przy wyjeżdżaniu z miejsca
parkingowego system
obserwuje otoczenie na
parkingu pod odpowiednim
kątem, rejestruje zbliżające
się obiekty i zapobiega
zderzeniom za pomocą
automatycznego
hamowania.

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

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

NOWOŚĆ

Ułatwia manewrowanie
z przyczepą podczas
parkowania prostopadłego
i wspomaga precyzję
manewru cofania.

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.

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

Pozwala zachować odpowiedni
odstęp od poprzedzającego
pojazdu i podczas jazdy
w korkach lub w ruchu miejskim
wznowić jazdę po krótkim
zatrzymaniu i wyłączeniu
tempomatu.

Łączy funkcje aktywnego
tempomatu ACC 2.0,
asystenta utrzymania pasa
ruchu Lane Assist oraz
asystenta sytuacji awaryjnej
Emergency Assist, dzięki
czemu pomaga kierowcy
w radzeniu sobie ze
zmęczeniem na długich
trasach.

Pomaga Ci stać się lepszym kierowcą
Zapoznaj się z nowymi i udoskonalonymi systemami wspomagającymi kierowcę przedstawionymi na vwdostawcze.pl

4) Dostępny jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.  
1) Opcja dodatkowo płatna.  
2) W granicach możliwości systemowych.  
3) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.  
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) Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.  
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć
u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Asystent utrzymania pasa
ruchu Lane Assist z korektą
toru jazdy2), 5)
Za pomocą multifunkcyjnej
kamery wykrywa przebieg
aktualnego pasa ruchu
i ruchem kierownicy koryguje
niezamierzone zjeżdżanie
z pasa przy prędkości powyżej
60 km/h.

Emergency Assist1), 2) NOWOŚĆ

Rear View1), 2)

Czuwa nad bezpieczeństwem
w razie utraty zdolności
prowadzenia pojazdu przez
kierowcę. Początkowo system
reaguje ostrzegawczym
sygnałem dźwiękowym,
drganiem kierownicy oraz
krótkim hamowaniem na brak
oznak kierowania samochodem
przez kierowcę.

Wykonuje automatyczne
hamowanie przy wjeździe
i wyjeździe z miejsca
parkingowego w razie wykrycia
przeszkody przez czujniki
parkowania lub system zmiany
pasa.

Rozpoznawanie znaków
drogowych1), 2), 6)

Asystent zmiany pasa
ruchu Side Assist1), 2)
NOWOŚĆ

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

Za pomocą diody
w lusterku bocznym z danej
strony ostrzega o pojazdach
nadjeżdżających z tyłu lub
znajdujących się
w martwym punkcie.

Caddy – Systemy wspomagające kierowcę
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Moc na co dzień

01

1) Opcja dostępna za dopłatą. Dostępna z wybranymi silnikami.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen
Samochody Dostawcze.

02

01 Napęd na 4 koła 4MOTION1). Napęd na cztery koła
automatycznie dostosowuje siłę napędową przekazywaną na koła
do sytuacji na drodze. W ten sposób przyczynia się do optymalnej
charakterystyki jazdy oraz responsywnej dynamiki jazdy nawet na
drogach o nie najlepszej nawierzchni.
Wydajne silniki. NOWOŚĆ Cztery silniki spalinowe Caddy należą do
najbardziej wydajnych i najbardziej ekonomicznych silników TSI
i TDI, w jakie kiedykolwiek wyposażono samochód tej klasy.
Szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe doprowadziły do
osiągnięcia parametrów zużycia paliwa, które wyznaczają nowe
standardy i stanowią oznakę kolejnego kroku na drodze ewolucji
technologii silników benzynowych i wysokoprężnych.

02 Dwusprzęgłowa automatyczna skrzynia biegów (DSG)1). Caddy
jest dostępny w wersji z adaptacyjną 7-biegową dwusprzęgłową
skrzynią biegów. Umożliwia ona w pełni automatyczną zmianę
biegów bez strat siły napędowej, jednocześnie przystosowując się
do stylu jazdy kierowcy. Możliwe jest również samodzielne
zmienianie biegów przy użyciu łopatek przy kierownicy.
Lepsza kontrola emisji spalin. NOWOŚĆ Innowacyjne rozwiązanie
polegające na podwójnym dozowaniu AdBlue® istotnie 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.

Caddy – Technologia napędu
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Bo każdy z nas
jest trochę inny
Nie ma na świecie dwóch identycznych osób.
Z tego właśnie powodu Caddy ma trzy linie
wyposażenia – Caddy, Life i Style.
Zdjęcia przedstawiają samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy
zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy – Linie wyposażenia
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Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy – idealny dla rodzin
Bycie rodzicem to praca na pełen etat. Cały
dzień na nogach, od rana do wieczora, nie ma
czasu na nudę. A potomstwo potrafi

Mobilny pokój zabaw

wprowadzić do życia niesamowity zamęt.
W takiej sytuacji właściwy samochód to
połowa sukcesu. Samochód, który można
zmieniać zupełnie jak w dziecięcej zabawie.
Taki, który poradzi sobie ze wszystkim, co
przyniesie rodzinne życie.

Caddy – Caddy
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1) Opcja dodatkowo płatna.   2) W granicach możliwości systemowych.   3) 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.  
Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Dzieciom trudno usiedzieć na miejscu. Drzwi są na
przemian otwierane i zamykane, światło zapalane
i gaszone, muzyka raz głośniej, raz ciszej: Caddy
włącza się do tej jazdy! Na przykład można wyjąć
dwa pojedyncze fotele1) w trzecim rzędzie, razem
lub każdy z osobna, żeby przewieźć przedmioty
o większych gabarytach. Bezpieczeństwo jest
i nadal będzie naszym priorytetem. Dlatego właśnie
nasz wszechstronny i wytrzymały model jest
wyposażony w standardzie w kurtyny powietrzne
chroniące pasażerów na skrajnych siedzeniach we
wszystkich rzędach. Dodatkowy komfort zapewniają
systemy: Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City Emergency Braking System2) oraz
Lane Assist2), 3), ten ostatni za pomocą korekty toru
jazdy stanowiącej ostrzeżenie dla kierowcy
o zjeżdżaniu z pasa ruchu.

Caddy
Główne cechy
serii

Elektrycznie regulowane
podgrzewane lusterka boczne
Kierownica multifunkcyjna NOWOŚĆ
Asystent utrzymania pasa ruchu Lane
Assist z korektą toru jazdy2), 3)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Czujnik zmęczenia kierowcy
Drzwi przesuwne po obu stronach
Elektrycznie sterowane zabezpieczenie
drzwi przesuwnych przed otwarciem
przez dzieci NOWOŚĆ
Roleta bagażnika

Wyposażenie
dodatkowe
(opcja)

Dach panoramiczny NOWOŚĆ
Asystent zmiany pasa ruchu Side
Assist z monitorowaniem martwego
pola2) NOWOŚĆ
7-biegowa dwusprzęgłowa
automatyczna skrzynia biegów (DSG)
Dwa wyjmowane pojedyncze fotele
w trzecim rzędzie NOWOŚĆ
Bezkluczykowy system uruchamiania
silnika Keyless Start NOWOŚĆ

02

01 Dach panoramiczny1) NOWOŚĆ
02	Składane stoliki w przestrzeni
pasażerskiej1)
03	Elektrycznie regulowane
podgrzewane lusterka boczne

Pozostałe elementy wyposażenia standardowego
i dodatkowego Caddy znajdują się w katalogu na
stronie 44 i dalszych.
Dostępny również jako Maxi.
03

Caddy – Caddy
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Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

W zgodzie z naturą
Linia Life – komfort w akcji
Rekreacja wymaga przestrzeni. Szczególnie świadomi
tego są entuzjaści sportów i rozrywek na świeżym
powietrzu. Trudno jest pomieścić transporter dla psa,
paralotnię i rowery górskie w małym bagażniku. Nie
mówiąc już o składanej łodzi albo kajaku! Jeśli do
pełnego komfortu potrzebna Ci odrobina wolnej
przestrzeni, Life jest samochodem dla Ciebie. Dzięki
niemu w czasie wolnym bez ograniczeń możesz
poznawać świat przyrody.

Caddy – Life
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Life znajdzie miejsce na wszystko, czego potrzebujesz,
by jednodniowa wycieczka była czystą przyjemnością.
Podwójnie składana tylna kanapa (dzielona w proporcji
2/3 do 1/3) tworzy z tyłu praktyczną przestrzeń
bagażową. W środku jest wystarczająco dużo miejsca
na składany kajak, dwa wiosła i duży kosz piknikowy.
A po pełnym wrażeń dniu spędzonym na wodzie można
się zrelaksować w drodze powrotnej. System Travel
Assist1), 2), 3) łączy w sobie asystenta utrzymania pasa
ruchu Lane Assist2), 4) z aktywnym tempomatem
Adaptive Cruise Control ACC 2.01), 2), 3), dzięki czemu
bezpiecznie prowadzi Cię do domu. Oprócz tego funkcja
aktywnego utrzymywania pojazdu w osi pasa
zapobiega zjechaniu z wyznaczonego toru.

02

01

04

01 Półka dachowa
02	Travel Assist z ACC 2.0, Lane Assist
i Emergency Assist1), 2), 3) NOWOŚĆ
03 Wysuwane schowki pod fotelami przednimi
04 Reflektory halogenowe H7
05 Bagażnik
03

Linia Life
Wyposażenie
standardowe

16-calowe felgi aluminiowe Vienna
NOWOŚĆ

Elektrycznie regulowane, podgrzewane
i składane lusterka boczne NOWOŚĆ
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Materiałowa tapicerka siedzeń Trialog
NOWOŚĆ

Półka dachowa
Składane oparcie przedniego fotela
pasażera
Manualna regulacja podparcia odcinka
lędźwiowego w fotelu kierowcy
i przednim fotelu pasażera
We Connect Plus5)
Wyposażenie
dodatkowe

Gniazdo zasilania 230 V NOWOŚĆ
Travel Assist z Emergency Assist1), 2), 3)
NOWOŚĆ

05

Rozpoznawanie znaków drogowych
Dynamic Road Sign Display
System nawigacji Discover Media
z kolorowym ekranem dotykowym
o przekątnej 25,4 cm (10") NOWOŚĆ
Bezkluczykowy system dostępu
i uruchamiania silnika Keyless
Access/Advanced6)
Pozostałe elementy wyposażenia standardowego
i dodatkowego Life znajdują się w katalogu na stronie
44 i dalszych.
Dostępny również jako Life Maxi.

1) Opcja dostępna za dopłatą.  2) W granicach możliwości systemowych.  
3) Dostępny jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.  4) 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.  5) 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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko
z kompatybilnym systemem Infotainment.  
6) Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.  
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy
zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy – Life
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Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Linia Style – elegancka nowoczesność.
Czasami warto zrobić coś z fasonem. Bez
względu na wiek. Atrakcyjny z profilu,
interesujący en face, wyposażony w kilka
estetycznych detali – i z miejsca gotowy
do jazdy. Style jest tego najlepszym
przykładem.

Nowa generacja
stylu

Caddy – Style
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1) Opcja dostępna za dopłatą.   2) 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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   3) Dodatkowo
płatne po zakończeniu pierwszego bezpłatnego okresu usługi We Connect Plus.   4) W granicach możliwości systemowych.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na
lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Style stanowi eleganckie połączenie nowych cech ze
standardowymi. Koncepcja samochodu popularnego,
wysokiej jakości wykonanie oraz imponująca
wszechstronność zyskują jeszcze bardziej na połączeniu
z cechami, które nigdy wcześniej nie występowały
w Caddy. Dotyczy to m.in.: 18-calowych felg
aluminiowych Monterosso1), dostępnych po raz
pierwszy w tym modelu, koncepcji Innovision Cockpit1),
na którą składają się cyfrowy kokpit Digital Cockpit
i nawigacja Discover Pro wyposażona w kolorowy ekran
dotykowy1) o przekątnej 25,4 cm (10"), a także szeregu
usług We Connect2) i We Connect Plus2), 3). Umożliwiają
one również zdalny dostęp do danych pojazdu i do
samego samochodu. W standardzie znajdują się między
innymi: reflektory przednie i tylne światła zespolone
w technologii LED, chromowane listwy z przodu, po
bokach i z tyłu oraz srebrne relingi dachowe –
doskonale dopracowane elementy ubarwiające życie
z Caddy.

Linia Style
Wyposażenie
standardowe

Reflektory LED NOWOŚĆ
Tylne światła zespolone LED NOWOŚĆ
Atrapa chłodnicy z dwoma
chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Chromowane listwy po bokach i z tyłu
NOWOŚĆ

Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Digital Cockpit NOWOŚĆ
Skórzana kierownica multifunkcyjna
Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic
z funkcją Air Care
Bezkluczykowy system uruchamiania
silnika Keyless Start NOWOŚĆ
Tapicerka welurowa Art Velours
We Connect Plus2), 3)
Front Assist z funkcją awaryjnego
hamowania City Emergency Braking
oraz ochroną pieszych i rowerzystów
i asystentem skrętu4) NOWOŚĆ

02

Wyposażenie
dodatkowe

04

01	Front Assist z funkcją hamowania
awaryjnego City Emergency Braking
i monitoringiem ruchu pieszego oraz
rowerowego4) NOWOŚĆ
02 Skórzana kierownica multifunkcyjna
03	Przyciemniane szyby w przestrzeni
pasażerskiej
04	18-calowe felgi aluminiowe
Monterosso1) NOWOŚĆ

18- calowe felgi aluminiowe
Monterosso NOWOŚĆ
System nawigacji Discover Pro
z kolorowym ekranem dotykowym
o przekątnej 25,4 cm (10") NOWOŚĆ

Pozostałe elementy wyposażenia standardowego
i dodatkowego Style znajdują się w katalogu na stronie
44 i dalszych.
Dostępny również jako Maxi Style.

03
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Caddy California1)
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie zewnętrzne
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Składany stolik i dwa składane krzesła
Kratka wentylacyjna z siatką przeciw owadom
w drzwiach kierowcy i pasażera z przodu NOWOŚĆ
Wnętrze
Składane łóżko (1980 mm x 1070 mm) na
sprężynach talerzowych, z wygodnym materacem
i zdejmowanym przykryciem NOWOŚĆ
Rolety na wszystkich szybach
Kieszenie – schowki na tylnych szybach bocznych
Manualnie regulowane podparcie lędźwiowe w fotelu
kierowcy i przednim fotelu pasażera
Wysuwane schowki pod fotelami przednimi
Składane stoliki2) z uchwytami na kubki na oparciach
przednich foteli
Ściemniane oświetlenie LED nad łóżkiem NOWOŚĆ
Oświetlenie otoczenia w tylnej klapie NOWOŚĆ
Gniazdo 12 V i port USB-C NOWOŚĆ
Wyposażenie dodatkowe
Stacjonarny moduł kuchenny3), 4) z wysuwaną
jednopalnikową kuchenką gazową i ruchomą
pokrywą. Moduł wyposażony jest w szuflady i wkład
na sztućce NOWOŚĆ
Wolno stojący namiot tylny5) o wymiarach:
ok. 2100 mm dł., 2100 mm szer., 2250 mm wys.,
z pompowanym stelażem NOWOŚĆ
17-calowe obręcze kół ze stopów metali lekkich
Colombo w kolorze czarnym Black, oksydowane,
szlifowane, lakierowane w kolorze Gold Beige
Caddy California bazuje na Caddy. Pozostałe
elementy wyposażenia standardowego
i dodatkowego Caddy znajdują się w katalogu na
stronie 44 i dalszych.
Dostępny również jako Caddy California Maxi1).
1) Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.   2) Korzystanie ze składanych stolików jest możliwe wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.   3) Opcja dostępna za dopłatą.   4) Tylko przy zarejestrowaniu jako camper.   5) Namiot na zdjęciu dostarczony przez firmę Volkswagen Zubehör GmbH
może się różnić od wersji standardowej. Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć
u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

01 Wolno stojący doczepiany namiot3), 5) NOWOŚĆ
02 Łóżko z materacem sprężynowym NOWOŚĆ
03 Wysuwana minikuchnia3), 4) NOWOŚĆ

02

W drodze jak w domu
Caddy California
Biwakuj, gdzie chcesz i kiedy masz na to ochotę. Dzięki Caddy California1)
masz taką możliwość. Łóżko w samochodzie w wersji 5-osobowej jest
wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe standardowe rozwiązania
obejmują siatki okienne, praktyczne kieszenie schowki oraz składany stół
z dwoma składanymi krzesłami. Po raz pierwszy w Caddy California
pojawia się też minikuchnia3), 4). Innym dodatkiem dostępnym jako opcja

03

jest doczepiany do tylnej części samochodu3), 5) namiot wyposażony
01

w pompowany stelaż. Wszystkie te cechy zmieniają Caddy California1)
w mały wakacyjny apartament na kołach.
Caddy – Caddy California
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Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

02

Szukasz długiej limuzyny?
Maxi
Czas na rozciąganie. Maxi jest dłuższy o 353 mm. To oznacza

01	Maxi siedmiomiejscowy – drugi
rząd, dzielony w stosunku 2/3 do
1/3, trzeci rząd siedzeń z dwoma
pojedynczymi fotelami
02	Superszerokie drzwi przesuwne
Maxi
03	Maxi z dużą przestrzenią bagażową
– wyjęty drugi i trzeci rząd siedzeń

dużo więcej przestrzeni dla Ciebie. Do tego dużo więcej zabawy
dla Twoich milusińskich podczas długich podróży oraz przy
wsiadaniu i wysiadaniu. Drzwi przesuwne Maxi mają szerokość
844 mm i są o 143 mm szersze od wersji z krótszym rozstawem
osi. To luksus, którego ani Ty, ani Twoja rodzina nie powinniście
sobie odmawiać.

03

Caddy – Maxi
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1) W standardzie Kombi Max znajdują się obustronne drzwi przesuwne Maxi.   2) W granicach możliwości systemowych.   3) 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.   Ilustracje przedstawiają Kombi Maxi wyposażonego w opcje dodatkowo płatne.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Caddy Kombi
Wyposażenie standardowe
Na zewnątrz
Szare zderzaki, czarne obudowy lusterek bocznych i klamki
16-calowe czarne stalowe obręcze kół z kołpakami NOWOŚĆ
Drzwi przesuwne po prawej stronie1)

Dwa w jednym
Kombi
Kombi stanowi najlepszy wybór, jeśli Twój Caddy ma się sprawdzić zarówno w pracy, jak

Wnętrze

i do użytku prywatnego. Ten solidny 5-miejscowy model ma wszystkie cechy, dzięki

Kabina i przedział pasażerski całkowicie wyłożone panelami NOWOŚĆ
Wykładzina dywanowa na podłodze
Półka dachowa i dużo innych schowków
Materiałowa tapicerka siedzeń Double Grid NOWOŚĆ
3-osobowa kanapa w 2 rzędzie siedzeń, dzielona w proporcji 2/3 do
1/3, składana, pochylana i wyjmowana niezależnie

którym Caddy zyskał tak dużą popularność, mianowicie: wytrzymałe materiały, wysokiej

Funkcja

jakości wykonawstwo oraz wszechstronne wnętrze. Z nowych rozwiązań warto
wymienić kabinę pasażerską w pełni wyłożoną panelami oraz kurtyny powietrzne dla
drugiego rzędu siedzeń. Dzięki temu Kombi jest jeszcze bezpieczniejsze i wygodniejsze
niż kiedykolwiek wcześniej.

Elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne NOWOŚĆ
Elektrycznie otwierane szyby NOWOŚĆ
Tablica wskaźników z wyświetlaczem multifunkcyjnym
16,5-centymetrowy (6,5-calowy) wyświetlacz CAR menu z portem
ładowania USB NOWOŚĆ
Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City Emergency
Braking oraz ochroną pieszych i rowerzystów i asystentem skrętu2)
01 Możliwość dostosowania przedziału pasażerskiego
02 Półka dachowa

NOWOŚĆ

System utrzymania pasa ruchu Lane Assist2 ), 3)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Bezpieczeństwo
Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed
otwarciem przez dzieci NOWOŚĆ
eCall Emergency System – system powiadamiania w razie wypadku
NOWOŚĆ

Czujnik zmęczenia kierowcy
Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją AUTO HOLD NOWOŚĆ
Czołowe i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny powietrzne w kabinie
Kurtyny powietrzne w przedziale pasażerskim NOWOŚĆ
System sprawdzający, czy dane miejsce jest zajęte – na wszystkich
siedzeniach NOWOŚĆ
Pozostałe elementy wyposażenia standardowego i dodatkowego
Kombi znajdują się w katalogu na stronie 44 i dalszych.
Dostępny również jako Caddy Kombi Maxi.

01

02

Caddy – Kombi
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Rodzaje lakieru

Rodzaje lakieru

Kombi

Caddy

Life

Style

Lakiery podstawowe
01
02
03
04

Biały Candy
Wiśniowy Cherry
Szary Pure
Pomarańczowy Bright
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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 perłowe
13 Czarny Deep

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. Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego
na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.
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1) Wyposażenie standardowe w nowych wersjach Maxi. W zależności od silnika i skrzyni biegów.   2) Opcja dostępna za dopłatą. Wyłącznie w Caddy California.   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.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Tapicerka siedzeń

Wyposażenie
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Style

Felgi

01

02

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
6,5 J x 16 NOWOŚĆ 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 Colombo
NOWOŚĆ 6,5 J x 17, w kolorze czarnym.
Szlifowane, lakierowane w kolorze Gold Beige.
Z oponami 215/55 R 17
06	Obręcze kół ze stopów metali lekkich Colombo
NOWOŚĆ 6,5 J x 17, w kolorze Dark Graphite,
szlifowane. Z oponami 215/55 R 17
07	Obręcze kół ze stopów metali lekkich Barahona
NOWOŚĆ 6,5 J x 17, w kolorze srebrnym Brilliant.
Z oponami 215/55 R 17
08	Obręcze kół ze stopów metali lekkich
Monterosso NOWOŚĆ 7 J x 18,
w kolorze Black Gloss.
Z oponami 225/45 R 18
Opony całoroczne 205/60 R 16 lub 215/55 R 17
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Tapicerka siedzeń
03

01	Materiałowa tapicerka, wzór Double Grid NOWOŚĆ
02 Materiałowa tapicerka, wzór Trialog NOWOŚĆ
03	Tapicerka siedzeń ze środkową partią z weluru
Art Velours oraz skóropodobnymi bokami
siedziska i oparcia NOWOŚĆ
04	Tapicerka siedzeń ze skóry ekologicznej, wzór
Pure Diamond NOWOŚĆ
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01

Design
Zderzaki w kolorze szarym
Zderzaki w kolorze nadwozia
Lusterka boczne w kolorze czarnym NOWOŚĆ
Klamki w kolorze nadwozia
Atrapa chłodnicy bez chromowanej listwy NOWOŚĆ
Atrapa chłodnicy z dwoma chromowanymi listwami NOWOŚĆ
Chromowane listwy po bokach i z tyłu NOWOŚĆ
Dach panoramiczny1) NOWOŚĆ
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Relingi dachowe w kolorze srebrnym
Reflektory halogenowe H7
Światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów
Reflektory LED NOWOŚĆ
Statyczne doświetlanie zakrętów i światła przy niedostatecznej
widoczności (antyolśnieniowe) w reflektorach LED świateł
przednich
Tylne światła zespolone LED NOWOŚĆ
Elektrycznie regulowane podgrzewane lusterka boczne
Elektrycznie regulowane podgrzewane i składane lusterka
boczne NOWOŚĆ
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02

02 Skórzana kierownica multifunkcyjna. Przyjemna
w dotyku i wyjątkowo poręczna. Przyciskami na
kierownicy można sterować, m.in. funkcjami radia
i nawigacji, telefonu oraz tempomatu. Samochody
z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów
(DSG) są wyposażone dodatkowo w łopatki przy
kierownicy do samodzielnej zmiany biegów.
03 Moduł klawiszy szybkiego dostępu. Moduł jest
umiejscowiony centralnie, w pobliżu przycisku świateł
awaryjnych, i zapewnia szybki dostęp klawiszami
skrótów do podstawowych funkcji, takich jak systemy
wspomagania kierowcy, klimatyzacja oraz asystent
parkowania. Moduł szybkiego dostępu jest
instalowany we wszystkich systemach radiowych,
począwszy od modelu Composition wzwyż.

03

Kokpit
Deska rozdzielcza z kilkoma schowkami oraz oświetlonym
schowkiem po stronie pasażera NOWOŚĆ
Matowe wykończenie systemu Infotainment NOWOŚĆ
Błyszczące wykończenie systemu Infotainment NOWOŚĆ
Kierownica multifunkcyjna
Skórzana kierownica multifunkcyjna
Moduł sterowania funkcją Light & Sight NOWOŚĆ
Moduł klawiszy szybkiego dostępu NOWOŚĆ
Moduł dachowy NOWOŚĆ
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
Przedni fotel pasażera ze składanym oparciem
Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu
kierowcy i przednim fotelu pasażera
Fotele ergoComfort (AGR) dla kierowcy i pasażera NOWOŚĆ

01 Elektrycznie regulowane, podgrzewane
i składane lusterka boczne. Lusterka składają się
automatycznie w momencie zaryglowania
samochodu za pomocą pilota.

04

Moduł sterowania funkcją Light & Sight. Moduł
przycisków sterowania światłami i ogrzewaniem
przedniej szyby umieszczono w desce rozdzielczej
z lewej strony tablicy wskaźników lub kokpity
cyfrowego Digital Cockpit2).
Moduł dachowy. Moduł zapewnia dotykowe
sterowanie oświetleniem wnętrza w technologii LED.
Przyciski połączenia informacyjnego i zgłoszenia
awarii, przełącznik poduszki powietrznej pasażera
oraz obowiązkowy przycisk połączenia alarmowego
znajdują się w zasięgu ręki.
04 Fotel ergoComfort (AGR). Komfortowy fotel
certyfikowany jako przyjazny dla kręgosłupa przez
organizację Aktion Gesunder Rücken (AGR) E.v.3)
ma szereg ustawień mających na celu ochronę
kręgosłupa. Oprócz regulacji długości i wysokości
siedziska, jego głębokości, nachylenia siedziska,
oparcia i zagłówka, ma 4-płaszczyznową elektryczną
regulację podparcia odcinka lędźwiowego.

1) Niedostępne z wersją z dmuchawą dachową i półką dachową.  2) Wyposażenie standardowe w Caddy Style. Opcja dodatkowo płatna w Caddy Kombi, Caddy i Caddy Life. 3) W dniu 26 listopada 2015 fotel ergoComfort otrzymał certyfikat AGR przyznany przez Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Szkół Zdrowego
Kręgosłupa oraz Forum Zdrowego Kręgosłupa.  4) Niedostępny w wersji z panoramicznym oknem dachowym.  5) Innovision Cockpit stanowi połączenie kokpitu cyfrowego Digital Cockpit a 10-calowym systemem Infotainment.  
6) 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 Plus należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu 90
dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.  7) Dodatkowo płatne po zakończeniu pierwszego bezpłatnego okresu usługi We Connect Plus.  
8) Tylko w zestawie z urządzeniem z systemu nawigacji Discover Media
kompatybilnym z CarPlay.  9) Przy odnowieniu od czwartego roku wzwyż pobierana jest dodatkowa opłata.  10) Do korzystania z pozycji We Upgrade wymagane jest posiadanie konta użytkownika Volkswagena, ważnej umowy We Connect oraz statusu głównego użytkownika, konta użytkownika samochodu, tzn.
przypisania konta użytkownika do konkretnego pojazdu. Ponadto samochód musi mieć funkcje techniczne oraz wyposażenie sprzętowe zgodne z wymaganiami We Upgrade. Użytkownik główny może sprawdzić, które funkcje We Upgrade są dostępne dla danego samochodu w sklepie internetowym lub w In-Car
Shop.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.  
Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.

Wyposażenie

Kombi

Caddy

Life

Style

04
05

Kokpit (cd.)
Wysuwane schowki pod przednimi fotelami
Półka dachowa ze schowkiem4)
Konsola środkowa z dwoma uchwytami na napoje
Konsola środkowa z regulacją wysokości podłokietnika,
schowkiem i dwoma uchwytami na napoje
Wyświetlacz wielofunkcyjny Plus
Digital Cockpit NOWOŚĆ
Innovision Cockpit5) NOWOŚĆ
Elektrycznie sterowane szyby
Podłoga z wykładziną
Dywaniki welurowe
Oświetlenie wnętrza w technologii LED
Gniazdo zasilania 12 V w desce rozdzielczej
Gniazdo zasilania 12 V w konsoli środkowej
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Wyposażenie standardowe   Opcja wyposażenia   Niedostępne

06 System radiowy Composition. Oprócz funkcji
radia Composition Audio, system ma
20,9-centymetrowy (8,25-calowy) kolorowy
wyświetlacz dotykowy, sześć głośników, dwa porty
USB-C w konsoli środkowej oraz interfejs Bluetooth.
System obsługuje WeConnect6) oraz We Connect
Plus6), 7).
07 System radiowy Ready 2 Discover. Oprócz
funkcji radia Composition, system ma
25,4-centymetrowy (10-calowy) kolorowy ekran
dotykowy oraz funkcję zintegrowania smartfona.
Ma również opcję zakupu funkcji nawigacji w sklepie
In-Car Shop oraz jej aktywacji w terminie
późniejszym.

Infotainment i podłączenie do sieci
Wyświetlacz CAR menu z przyciskami funkcyjnymi
System radiowy Composition Audio NOWOŚĆ
System radiowy Composition NOWOŚĆ
System radiowy Ready 2 Discover 2 NOWOŚĆ
System nawigacji Discover Media NOWOŚĆ
System nawigacji Discover Pro NOWOŚĆ
Radio cyfrowe DAB+
Sterowanie głosowe
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
App-Connect
Interfejs telefonu komórkowego Comfort z funkcją
ładowania indukcyjnego NOWOŚĆ
Port USB w kokpicie z funkcją ładowania i transferu
danych NOWOŚĆ
Port USB-C w kokpicie z funkcją ładowania i transferu
danych NOWOŚĆ
Dwa Porty USB-C w kokpicie z funkcją ładowania i transferu
danych NOWOŚĆ

05 System radiowy Composition Audio. Ten system
obejmuje 16,5-centymetrowy (6,5-calowy)
kolorowy ekran dotykowy oraz do czterech
głośników, wraz z zintegrowanym portem USB-C
oraz interfejsem Bluetooth telefonu komórkowego.

06
07

08
06

System nawigacji Discover Media. System ma
25,4-centymetrowy (10-calowy) kolorowy ekran
dotykowy z sześcioma głośnikami, nawigację 2D/3D,
zestaw map z różnymi opcjami, bezpłatną
aktualizację map online.
08 System nawigacji Discover Pro. Oprócz
funkcji nawigacji Discover Media oferuje polecenia
głosowe, App-Connect Wireless, Streaming &
Internet oraz WeConnect Plus6), 9) na trzy lata.
We Connect Aktualizacje10) można nabywać w miarę
potrzeb. Ten zaawansowany system może również
wyświetlać widok map nawigacyjnych na
wyświetlaczu Digital Cockpit2) i umożliwia
dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych jako
standard.

Caddy – Wyposażenie
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01

03

02

04

Przedział pasażerski
Drzwi przesuwne (701 mm) z prawej strony
Drzwi przesuwne (701 mm) z lewej strony
Drzwi przesuwne Maxi (844 mm) z obu stron NOWOŚĆ
Elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych
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NOWOŚĆ

Składane stoliki2) z uchwytami na kubki na oparciach przednich
foteli
3-miejscowa kanapa (2-1) w 2 rzędzie, z regulowanym oparciem;
pochylana, składana i wyjmowana (każda część osobno)
2 pojedyncze fotele (1-1) w 3 rzędzie, składane i wyjmowane
osobno NOWOŚĆ
2 pojedyncze fotele (1-1) w 3 rzędzie w wersji Maxi, można
składać i wyjmować osobno NOWOŚĆ
Gniazdo zasilania 230 V
Podłoga z wykładziną
Gumowa mata podłogowa
Pojedynczy wieszak na ubranie
Dwa wieszaki na ubranie
Oświetlenie wnętrza w technologii LED
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Przedział bagażowy
Tylna klapa z oknem
Elektryczne wspomaganie domykania drzwi przesuwnych NOWOŚĆ
Tylne drzwi dwuskrzydłowe z oknami
Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
Gniazdo zasilania 12 V
Reflektory LED NOWOŚĆ
Tylne światła LED NOWOŚĆ
Cztery3) składane uchwyty mocujące
Wieszak na ubrania
Roleta bagażnika4)
Cztery3) składane uchwyty mocujące
Demontowalna siatka dzieląca
Pakiet ochrony przed brudem i pyłem
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01 Wieszak na ubrania. W przedziale pasażerskim
znajdują się dwa praktyczne wieszaki na ubrania,
na których można powiesić np. kurtki.
02 Składane stoliki2) . Składane stoliki znajdują się
na tylnej powierzchni oparć foteli przednich. Dzięki
nim pasażerowie w drugim rzędzie mają dostęp do
praktycznej powierzchni.
Elektryczne domykanie drzwi jest dostępne
w przypadku drzwi przesuwnych i tylnej klapy.
Funkcja delikatnie i cicho domyka drzwi na
przestrzeni ostatnich kilku milimetrów, do ich
całkowitego zaryglowania.

03 Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone.
Sięgające dachu tylne drzwi dwuskrzydłowe są
dzielone w stosunku 2/3 do 1/3, przy
maksymalnym kącie rozwarcia wynoszącym ok.
180°. Po otwarciu istnieje możliwość ich
niezależnego zamknięcia, w razie potrzeby
przewozu dłuższych przedmiotów.
04 Roleta bagażnika4) Roleta chroni zawartość
bagażnika przed ciekawskimi spojrzeniami; w razie
potrzeby można ją również całkowicie wyjąć.

1) Wyposażenie standardowe we wszystkich wersjach Maxi.   2) Korzystanie ze składanych stolików jest możliwe wyłącznie po zatrzymaniu samochodu.   3) Sześć uchwytów mocujących we wszystkich wersjach Maxi.   4) Dostępne jedynie w wersji krótkiej.   5) Wyposażenie standardowe we
wszystkich 7-miejscowych wersjach Maxi.   6) Opcja dostępna za dopłatą spośród Akcesoriów Volkswagena. Czeka na wprowadzenie w terminie późniejszym.   7) W granicach możliwości systemowych.   8) Dostępny jedynie w wersji z automatyczną skrzynią biegów DSG.   9) Dostępny tylko
z kompatybilnym systemem Infotainment.   10) 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.   11) Czeka na wprowadzenie w terminie
późniejszym.  Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.
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05

07

Przedział bagażowy (cd.)
Przygotowanie do montażu haka holowniczego
Hak holowniczy stały, do maksymalnej masy przyczepy 1500 kg
Hak holowniczy demontowalny, do maksymalnej masy
przyczepy 1500 kg
Osłona progu przestrzeni ładunkowej
Bagażnik rowerowy Premium6) montowany na haku
holowniczym
Zestaw dodatkowy6) do przewozu trzeciego roweru
Rynna6) do bagażnika rowerowego
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06

Systemy wspomagające kierowcę7)
Aktywny tempomat ACC 2.0 8) 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 Display 9)
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z monitorowaniem
martwego pola i ostrzeżeniem przed pojazdami z tyłu Rear
Traffic Alert NOWOŚĆ
Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist z korektą toru
jazdy10)
Travel Assist z Emergency Assist8) NOWOŚĆ
Asystent parkowania Park Pilot z czujnikami przednimi i tylnymi
Kamera cofania
Asystent parkowania Park Assist z ostrzeżeniem o pojazdach
z tyłu Rear Traffic Alert NOWOŚĆ
Asystent cofania z przyczepą Trailer Assist11) NOWOŚĆ
Światła do jazdy dziennej
Światła do jazdy dziennej z automatyczną regulacją i funkcją
Coming Home oraz Leaving Home
Pakiet Light Assist
Asystent świateł Light Assist
System ostrzegania kierowcy
Wskaźnik ciśnienia w oponach
Układ kontroli ciśnienia w oponach z pomiarem bezpośrednim
NOWOŚĆ

Elektroniczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

05 Osłona progu przestrzeni ładunkowej. Odporny
pas z tworzywa sztucznego chroni lakierowany
zderzak przed zarysowaniem podczas załadunku
i wyładunku. Dostępna w kolorze czarnym
i stalowym.
06 Bagażnik rowerowy Premium6) montowany na
haku holowniczym. Nakładany z góry na złącze
kulowe, umożliwia zabezpieczony przed kradzieżą
transport dwóch rowerów o maksymalnej masie
60 kg. W razie potrzeby otwarcia tylnej klapy
wystarczy za pomocą dźwigni nożnej złożyć
bagażnik rowerowy.

06 Rynna dla rowerów6). Służy do stabilnego
wprowadzania ciężkich lub elektrycznych rowerów
na uchwyty bagażnika rowerowego.
07 Demontowalny hak holowniczy. Zamykany hak
holowniczy można z łatwością zdemontować, gdy
nie jest potrzebny. Dzięki temu łatwiej jest
manewrować na ograniczonej przestrzeni
parkingowej. Podobnie jak hak montowany na stałe,
jest on przewidziany do holowania przyczepy
o maksymalnej masie 1500 kg (z układem
hamowania), ze stabilizacją przyczepy.

Zestaw dodatkowy do przewozu trzeciego roweru6).
Zestaw umożliwia transport trzeciego roweru.

•

•

–
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01

Systemy bezpieczeństwa i zabezpieczeń
Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed
otwarciem przez dzieci NOWOŚĆ
eCall Emergency System – system powiadamiania w razie
wypadku NOWOŚĆ
System automatycznego hamowania po kolizji
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
Układ ABS
Układ kontroli trakcji (ASR)
Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDL)
Czołowe i boczne poduszki powietrzne i kurtyny oraz poduszki
interaktywne dla kierowcy i pasażera
Kurtyny powietrzne dla pasażerów na skrajnych siedzeniach
w kabinie pasażerskiej1)
Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy
i pasażera z przodu oraz dodatkowy napinacz dla kierowcy
Ostrzeżenie o niezapiętym pasie bezpieczeństwa, z przodu i z tyłu
Zaczepy fotelików ISOFIX i Top Tether
Immobilizer elektroniczny
Alarm antywłamaniowy z funkcją dozoru wnętrza, niezależnym
sygnałem dźwiękowym i zabezpieczeniem przed odholowaniem
Safelock
Centralny zamek z dwoma pilotami
Bezkluczykowy system uruchamiania silnika Keyless Start
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02

02 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 pasażera z przodu.

NOWOŚĆ

Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania silnika
Keyless Access2) NOWOŚĆ
Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania silnika
Keyless Advanced2) NOWOŚĆ
Wewnętrzne lusterko wsteczne, ściemniane ręcznie
Wewnętrzne lusterko wsteczne, ściemniane automatycznie
Klimatyzacja i ochrona przed słońcem
Klimatyzacja manualna z elektronicznym sterowaniem oraz
filtrem przeciwpyłowym i przeciwpyłkowym
Klimatyzacja dwustrefowa Climatronic z funkcją Air Care
Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera z przodu
Komfortowa wentylacja w przestrzeni pasażerskiej3) NOWOŚĆ

01 Czołowe i boczne interakcyjne poduszki i kurtyny
powietrzne. Caddy jest wyposażony w jedną poduszkę
powietrzną dla kierowcy i jedną dla pasażera z przodu.
Interaktywne poduszki powietrzne zapobiegają
wzajemnym uderzeniom pomiędzy kierowcą a pasażerem
z przodu. Natomiast kurtyny powietrzne chronią
pasażerów na skrajnych siedzeniach w razie uderzenia
bocznego.

03

03 Komfortowa wentylacja w przestrzeni pasażerskiej.
Wbudowana dmuchawa w dachu zaciąga ciepłe lub zimne
świeże powietrze nad tablicą rozdzielczą i rozdziela je za
pomocą pięciu kratek wentylacyjnych do wnętrza kabiny,
aż do trzeciego rzędu siedzeń.
Bezkluczykowy system dostępu i uruchamiania silnika
Keyless Advanced2). Nerwowe przeszukiwanie kieszeni
w poszukiwaniu kluczyka należą już do przeszłości.
Automatyczny system zamykania i rozruchu oznacza, że
kluczyk może spoczywać przez cały czas w kieszeni, nawet
przy otwieraniu samochodu oraz przy rozruchu silnika.

1) Kurtyny powietrzne również w trzecim rzędzie siedzeń w wersjach Maxi.   2) Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   3) Niedostępny w wersji z panoramicznym oknem dachowym.   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 Plus, należy się zarejestrować na www.portal.volkswagen-we.com w ciągu
90 dni od odbioru samochodu, aby korzystać z usług przez pełny okres dodatkowy. Dostępny tylko z kompatybilnym systemem Infotainment.   5) Dodatkowo płatne po zakończeniu pierwszego bezpłatnego okresu usługi We Connect Plus.   6) Dostępne tylko z pakietem Streaming & Internet.   7) Dostępny
jedynie z klimatyzacją Climatronic oraz pomocniczą nagrzewnicą wodną z pilotem.   Zdjęcia mogą przedstawiać samochód w wersji z opcjami za dodatkową opłatą.   Szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia standardowego dostępnego na lokalnym rynku należy zasięgnąć u lokalnego
dealera Volkswagen Samochody Dostawcze.
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03

03

Klimatyzacja i ochrona przed słońcem (cd.)
Ogrzewanie postojowe z pilotem
Osłony przeciwsłoneczne z kieszenią na bilet i lusterkami
Ogrzewana przednia szyba NOWOŚĆ
Ogrzewanie tylnej szyby
Szyby atermiczne
Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej
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A

B

We Connect4) i We Connect Plus 4), 5)
Telefon alarmowy NOWOŚĆ
Automatyczne zgłoszenie wypadku NOWOŚĆ
Status pojazdu
Drzwi i światła
Miejsce parkowania
Informacje o podróży
Planowanie wizyt w serwisie
Raport o stanie pojazdu
Wi-Fi hotspot6) NOWOŚĆ
Streaming mediów6) NOWOŚĆ
Radio internetowe6) NOWOŚĆ
Polecenia głosowe online NOWOŚĆ
Informacje o ruchu drogowym online NOWOŚĆ
Aktualizacja map online NOWOŚĆ
Wyszukiwanie punktów zainteresowania (POI) w internecie
Wyznaczanie trasy online
Import celu podróży online
Stacje paliw i ładowania
Parkingi
Zdalne sterowanie wentylacją7) NOWOŚĆ
Ogrzewanie postojowe online7)
Alarm lokalizacyjny
Alarm antywłamaniowy online
Sygnalizacja klaksonu i kierunkowskazów
Ostrzeżenie o prędkości

•

•

–
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04

03 Szyby atermiczne (A). W znacznym stopniu
ograniczają temperaturę wewnątrz samochodu.
Przyciemniane szyby (B). Przyciemniane szyby
w przestrzeni pasażerskiej.
04 We Connect Plus Online Traffic Information4), 5).
Internetowa informacja o sytuacji na drodze
ostrzega o zakłóceniach w ruchu, miejscach
niebezpiecznych i widocznych przeszkodach na
drodze i automatycznie wyznacza alternatywną
trasę.
We Connect Plus Wi-Fi hotspot4), 5). Hotspot sieci
bezprzewodowej wchodzi w skład pakietu
Streaming & Internet i pozwala przyłączyć
maksymalnie osiem urządzeń do stabilnego łącza
internetowego. Pakiety danych można zakupić
bezpośrednio, korzystając z systemu Infotainment.
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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
cy wilnego. 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:
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 4,8 l/100 km do
7,3 l/100 km, emisja CO₂ od 127 g/km do 165 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.

