
Caddy 5 PanAmericana

Cennik obowiązuje od 01.02.2023 r.

Rok modelowy 2023
Rok produkcji 2023
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Rodzaj
paliwa

Silnik/napęd
Moc 

kW/KM
Skrzynia biegów

Liczba 
miejsc

Cena w PLN
bez VAT

Cena w PLN
z VAT

Caddy PanAmericana, rozstaw osi 2755 mm, homologacja osobowa, Euro 6

benzynowy 1.5 TSI EU6 BMT 84/114 manualna, 6-biegowa 5 128 670 158 264

benzynowy 1.5 TSI EU6 BMT 84/114 DSG, 7-stopniowa 5 139 530 171 622

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 75/102 manualna, 6-biegowa 5 134 590 165 546

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 90/122 manualna, 6-biegowa 5 140 390 172 680

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT 90/122 DSG, 7-stopniowa 5 151 250 186 038

diesel 2.0 TDI EU6 SCR BMT, 4MOTION 90/122 manualna, 6-biegowa 5 155 450 191 204

Modele 
bazowe1

Zapytaj swojego dealera o aktualną ofertę promocyjną samochodów dostawczych Volkswagen.

Niedostępny do zamawiania – tylko samochody placowe / w stanie zamówień dealera. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen 
Samochody Dostawcze.

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

Nadwozie
Układ paliwowy silnika benzynowego TSI (tylko dla silników benzynowych)

Dodatkowa zewnętrzna uszczelka przeciwpyłowa

Bak paliwa typu standard (dla silników diesla)

Drzwi boczne przesuwne po lewej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej

Klapa tylna z oknem

Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, regulowane i ogrzewane

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

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

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

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

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

Relingi dachowe lakierowane w kolorze srebrnym (3S1)

Szyba przednia termoizolacyjna

Szyby termoizolacyjne w kolorze zielonym

Szyba tylna ogrzewana

Zderzaki nielakierowane w kolorze czarnym

Podwozie/koła
Aluminiowe felgi Colombo 6,5J x 17, na wysoki połysk, z elementami w kolorze czarnym matowym

Bez koła zapasowego (dla wersji 4MOTION)

Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową (niedostępne dla 4MOTION)

Minikołpaki do obręczy aluminiowych

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

Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego

Pojazd z kierownicą po lewej stronie

Zawieszenie przednie typu standard

Zawieszenie tylne typu standard

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

Asystent unikania kolizji i asystent hamowania podczas skręcania po wykryciu pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka

Automatyczne włączanie przednich reflektorów ze światłami do jazdy dziennej oraz doświetlanie przy odchodzeniu

Boczne poduszki powietrzne + kurtyny dla kierowcy i pasażera, kurtyny dla zewnętrznych tylnych miejsc, centralna poduszka z przodu

Brake booster

eCall – system powiadamiania ratunkowego

Elektryczna blokada drzwi przesuwnych

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

Hamulce tarczowe przednie, przystosowane do felg o rozmiarze 16"+

Hamulce tarczowe tylne, przystosowane do felg o rozmiarze 15"+

Immobiliser

Kamera multifunkcyjna przeznaczona do systemów asystujących

Kierownica multifunkcyjna skórzana

Lane Assist

Lusterko wsteczne fotochromatyczne

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

Pasy bezpieczeństwa w drugim rzędzie siedzeń

Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera

Reflektory LED oraz światła do jazdy dziennej typu LED

Reflektory tylne LED

Wspomaganie układu kierowniczego Servotronic, zależne od prędkości samochodu
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Wyposażenie wewnętrzne
Aluminiowe nakładki na pedały

Standardowa wykładzina przestrzeni bagażowej

Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu

DSG z shift-by-wire (tylko dla skrzyni DSG)

Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą (tylko dla skrzyni manualnej)

Fotele przednie

Fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości

Komfortowe wyłożenie ścian bocznych w przestrzeni pasażerskiej

Konsola środkowa z regulowanym podłokietnikiem oraz dwoma uchwytami do napojów z przodu

Manualna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego dla foteli w kabinie kierowcy

Materiały dekoracyjne na desce rozdzielczej Bright Brushed Gray

Osłony przednich progów w kolorze srebrnym

Oświetlenie LED do czytania w przestrzeni pasażerskiej

Panel wewnętrzny drzwi z tworzywa, podłokietnik wyłożony sztuczną skórą

Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną dywanową

Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową

Pojemnik na śmieci w przestrzeni pasażerskiej

Roleta/pokrywa przedziału ładunkowego, demontowalna

Schowek nad głowami kierowcy i pasażera z dwoma uchwytami

Schowek z prawej strony deski rozdzielczej z oświetleniem

Schowki-szuflady pod fotelami kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy

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

Stoliki składane w tylnej części oparć foteli kierowcy i pasażera

Tapicerka siedzeń Pinestripe

Uchwyt ISOFIX w zewnętrznych miejscach na tylnej kanapie

Wyloty powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi

Wyposażenie funkcjonalne
Akumulator 320 A (59 Ah) – tylko dla silników benzynowych

Akumulator 420 A (70 Ah) – tylko dla silników diesla

6 głośników

2 kluczyki składane do zdalnego sterowania centralnym zamkiem

Brak pakietu dla palących

Centralny zamek z systemem Keyless Start bez funkcji SAFE

Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa

Czujnik zmęczenia kierowcy

Digital Cockpit

Dodatkowa elektryczna nagrzewnica powietrza (tylko dla silników diesla)

Dwa gniazdka USB typu C w konsoli centralnej, dwa gniazdka USB typu C w przestrzeni pasażerskiej (konsola śr.)

Euro 6d-ISC-FCM (AP)

Funkcja odblokowania oparcia prawego fotela w kabinie kierowcy

Gniazdo 12 V w przestrzeni ładunkowej z tyłu

Instalacja telefoniczna Bluetooth

Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 2 strefy, filtr antyalergenowy

Kod regionalny ECE dla radia

Napięcie zasilające 12 V

Odbiór cyfrowego sygnału radiowego DAB+

Początkowy poziom paliwa – 5 l

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

Radio Composition z kolorowym ekranem dotykowym 20,96 cm (8,25 cali)

Regulacja zasięgu reflektorów



5

Das WeltAuto to program sprzedaży i odkupu samochodów używanych działający przy salonach marek Volkswagen Samochody 
Dostawcze, Volkswagen, SEAT i ŠKODA. 
Więcej o Das WeltAuto na stronie www.vwdostawcze.pl w zakładce „Samochody używane – Das WeltAuto”.

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

Wyposażenie funkcjonalne cd.
SCR (tylko dla silników diesla)

System okresowej kontroli wycieraczki i spryskiwacza tylnej szyby

System start-stop, system rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania

Tempomat + ogranicznik prędkości

Wskaźnik ciśnienia w oponach

Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości i z czujnikiem deszczu

System pochłaniania oparów paliwa ze zbiornika (EVAP) – tylko dla silników benzynowych

Safe+
Volkswagen Safe+ – dodatkowe 12 miesięcy; maksymalny całkowity przebieg 90 000 km

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

Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia 
standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 01.02.2023 r. do 
odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2023 wyprodukowanych w 2023 roku. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen 
Samochody Dostawcze.

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

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

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

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

http://www.vwdostawcze.pl
https://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html
https://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html



