Caddy

Bilen på bild är extrautrustad.

Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Caddy
Vad som än händer
Lev livet med Caddy. Den femte generationen av
den mångsidiga bilen innebär fler digitala
funktioner, bättre komfort och ännu större
flexibilitet.
Caddy
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1) Standardutrustning i nya Caddy Maxi och nya Caddy Life Maxi. Tillval mot merkostnad i nya Caddy och nya Caddy Life. 2) Tillval mot merkostnad. 3) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom
behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria
perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 4) Inom systemets begränsningar. 5) Endast tillgängligt i kombination med dubbelkopplad automatväxellåda (DSG). 6) Kommer att lanseras senare. 7) Endast tillgängligt för TDI-motorer.
Utseendet på
material och utrustning kan skilja sig från den slutliga versionen. Bilarna på bild är extrautrustade. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Flexibiliteten
känner du igen.
Våra nytänkande
lösningar kanske
överraskar dig.
Caddy
Den populäraste bilen i sin klass – nu omgjord
från grunden med många förbättringar.
Digitala system är navet
Högupplöst Innovision Cockpit2), nya
infotainmentsystem med pekskärmar upp till 10"
(25,4 cm)2), genvägar för viktiga funktioner och
Volkswagen We Connect3).

Tar dig genom vardagen
Flexibel interiör med optimerad
sätesplacering, borttagbara säten i
tredje sätesraden1) och många
förvaringsfack.

Delvis automatiserad körning
Den senaste generationens förarassistans
system, inkl. ACC 2.02), 4), 5), ”Travel Assist” med
”Emergency Assist”2), 4), 5), ”Trailer Assist”2), 4), 6)
och varning vid körfältsbyte genom ”Side Assist”
med ”Rear Traffic Alert”2), 4).

Körkomfort i premiumklass
Bekväma ergoComfort-säten2)
med elektrisk 4-stegs svankstöd
och rejält rymlig interiör.

Modern design
Ny uppseendeväckande front med honungs
kakestruktur. Dynamiska, rena linjer och en hel
del förbättringar för att åstadkomma ett lägre
luftmotstånd.

Beprövad kvalitet
Tåliga material, gediget hantverk och
pålitliga motorer.

Nya modeller
Caddy erbjuds nu också i versionerna Life och
California.
Lägre utsläpp
Två seriekopplade SCR-katalysatorer, och
dubbel AdBlue®-insprutning minskar avsevärt
mängden utsläpp av kväveoxid från den
moderna generationen motorer.7)

Caddy
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Bilarna på bild är extrautrustade.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.
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En blick säger allt
Caddy visar precis vad den kan göra – på
en stor bildskärm. Den högupplösta
Innovision Cockpit1) omfattar två stora
skärmar som ger föraren all viktig
information. Volkswagen We Connect2) ger
tillgång till nyttiga funktioner, och appen
gör din mobiltelefon till en fjärrkontroll.
1) Tillval mot merkostnad. 2) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord.
Dessutom behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att
fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i
kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. Utseendet på material och utrustning kan skilja sig från den slutliga versionen. Bilarna på bild är
extrautrustade. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Caddy – Digitala funktioner och uppkoppling
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Smidig användning
med digitala funktioner

01

1) Tillval mot merkostnad.
2) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG.
3) Tillval mot
För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem.
merkostnad. Utseendet på material och utrustning kan skilja sig från den slutliga versionen. Bilarna på bild är extrautrustade. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.
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Upplev framtidens bilkörning i Caddy med dina fingertoppar.
Interiören i Caddy har nu fått en helt ny design, där stora delar av
den blir helt digital. De rörelsekänsliga bildskärmarna känner av
pekrörelser på samma sätt som din vanliga mobiltelefon. Du kan
styra navigering, multimediafunktioner, klimatregleringen och de
mobila onlinetjänsterna från Volkswagen We Connect2).

02

01
02
03
04

Touchskärmar och kontroller NYHET
Navigationssystem med 10" skärm1) NYHET
Röststyrning1)
Induktiv laddningsfunktion1)

04

Genom bildskärmen på 10" (25,4 cm) som hör till navigations
systemet ”Discover Pro”1) tillsammans med ”Digital Cockpit”3)
skapas ett ultramodernt digitalt landskap i form av ”Innovision
Cockpit”1). Den högupplösta bildskärmen på 10,25" (26,0 cm) i det
digitala instrumentklustret är perfekt för att visa en 3D-vy av
navigationskartan, musikbiblioteket eller fordonsdata. Använd
knapparna på multifunktionsratten för att scrolla bekvämt genom
låtlistan, välj vem du vill ringa upp genom foton på kontakter eller
aktivera olika förarassistanssystem.
Eftersom du behöver hålla din uppmärksamhet på trafiken vid
körning, kan du även styra Caddy med din röst. Svara i telefon, välj
radiostation eller ställ in destinationen i navigationssystemet.1)

Caddy – Digitala funktioner och uppkoppling
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Håll kontakt med din Caddy
även på distans

01

1) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från
det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 2) Mot en tillkommande kostnad när det första avtalet för We Connect
Plus tar slut. 3) Beroende på fordonets utrustning och tillgängliga tjänster. 4) Endast tillgänglig i kombination med ”Climatronic” två-zoners luftkonditionering och extravärmare med fjärrkontroll. 5) För att använda We Upgrade behöver du ett Volkswagen ID-konto, ett giltigt avtal för We Connect,
och du måste vara en auktoriserad huvudanvändare, vilket innebär att ditt användarkonto är kopplat till den specifika bilen. Fordonet måste också ha de tekniska funktioner och den utrustning som behövs för den aktuella uppgraderingen inom We Upgrade. Huvudanvändaren kan se de funktioner i We
Upgrade som är tillgängliga för aktuellt fordon i online-butiken eller In-Car Shop. 6) Endast tillgängligt i kombination med extravärmaren med fjärrkontroll som finns som tillval. 7) Endast tillgängligt i kombination med paketet Streaming & Internet. Bilarna på bild är extrautrustade
Kontakta din
Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Volkswagen We Connect1) gör körningen mer digital, mer
integrerad med förarassistanssystemen och mer bekväm. Med
eSIM-kortet kan du vara uppkopplad närhelst du vill. Allt du behöver
göra är att använda ditt Volkswagen ID för att aktivera din valda
online-tjänst. Sen kan du använda din mobil-app, skärmen på info
tainmentsystemet, eller till och med din bärbara dator för att komma
åt din nya Caddy. Det grundläggande, kostnadsfria paketet We
Connect1) innehåller flera användbara verktyg. Du kan exempelvis
kontrollera statusen på din bil, eller bara få bekräftat att fönstren är
ordentligt stängda.
We Connect Plus1), 2) ger dig en mängd mobila onlinetjänster.
Premium-paketet utvidgar grundpaketets utbud. Det innehåller
bland annat fjärrstyrning av klimatanläggning3), 4) och parkerings
värmaren6), Stöldskydd online3) och trafikinformation i realtid. Den
bekväma Röststyrning Online3) gör att din nya Caddy hör dig klart
och tydligt.
Du kommer också åt In-Car Shop1) i bilen. Här kan du lägga till
extra funktioner, som navigationsprogramvara för radiosystemet
”Ready 2 Discover” genom We Upgrade5), eller teckna avtal för
Streaming & Internet.
03

Fler onlinetjänster. Grundpaketet We Connect1) har flera praktiska tjänster och fordonsfunktioner. We Connect
Plus1), 2) erbjuder ytterligare funktioner.

02

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NYHET
02 We Connect Plus Extravärmare Online1), 2), 6)
03 In-Car Shop1) NYHET

We Connect1) omfattar:

We Connect Plus1), 2) erbjuder:

Samtal vid fordonshaveri
Parkeringsposition
Automatisk Olycksrapportering
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Hälsorapport
Kördata

Trafikinformation Online
Kartuppdatering Online
Röststyrning Online
Stöldskydd Online
Parkeringsvärmare Online6)
Fjärrstyrd klimatreglering4)
Media Streaming7)
Wi-Fi Hotspot7)

Volkswagen We Connect1) har ännu fler funktioner. En komplett lista finns på sidan 43.

Caddy – Digitala funktioner och uppkoppling
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Mycket nöje
Caddy klarar det mesta. Till exempel de
vardagliga bestyren som att köra barnen till
träningen, åka på arbetsresor, storhandla och
sedan ta familj och husdjur på en helgutflykt.
Och tusen andra ting.
Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Caddy – Flexibilitet och användbarhet
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01 Fällbara, vikbara och borttagbara säten
02 ”Premium” cykelhållare till dragkroken1)
03 Dubbla sidoskjutdörrar

02

Med dubbla skjutdörrar blir det ännu enklare och bekvämare att stiga
in i bilen, liksom att lasta in bagage och annat som ska fraktas. Caddy
är din pefekta partner, som smidigt anpassar sig till ditt dagliga liv.
Den tvådelade soffan i den andra sätesraden kan enkelt fällas ner och
vikas ihop, eller helt enkelt tas ut ur bilen. Enkelsätet bredvid kan
också tas bort, och båda kan flyttas ut ur bilen oberoende av
varandra. Det ger rejält med utrymme när man behöver lasta stort.
01

1) Tillval mot merkostnad från Volkswagen Tillbehör. Kommer att lanseras senare.

Som tillval kan Caddy utrustas med dragkrok2) för att ge möjlighet
till ännu mer last. Cykelhållaren1) klarar att frakta två cyklar
tillsammans. Säkerhetskoden ger dig lugn i sinnet när du lämnar
cyklarna på cykelhållaren och kör mot nästa äventyr.

2) Tillval mot merkostnad.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Låt äventyret börja

03

Caddy – Flexibilitet och användbarhet
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Rear Traffic Alert.1), 2)

Trailer Assist.1), 2), 3)

Varnar för bakomvarande
fordon vid backning ut från
parkeringsplats, eller om ett
annat fordon kommer för
nära. Om föraren inte reagerar kan systemet ta över
och bromsa automatiskt för
att minimera effekten av en
eventuell kollision.

Systemet kan automatiskt
manövrera fordon med släp
in i parkeringsfickor (parallell
parkering), och gör det också
enklare att backa rakt med
större precision. Föraren behöver bara lägga i backen,
trycka på knappen för parkeringsassistans och ange
riktningen för släpet genom ytterbackspegelns styrknapp.

Front Assist med City
Emergency Brake.1), 2)

Adaptiv farthållare ACC 2.0 med
”Stop and Go”-funktion.1), 2), 4)

Travel Assist med Emergency
Assist.1), 2), 4)

Upptäcker fotgängare,
cyklister och fordon i bilens
körriktning och varnar föraren
inför farliga situationer. Om
föraren inte regarerar i tid,
bromsar systemet bilen
automatiskt, och kan även
genomföra en undanmanöver
vid kritiska händelser.

Anpassar automatiskt hastigheten
till fordonet framför och bibehåller det avstånd som föraren
ställt in.

Kombinerar funktionerna i
ACC 2.0, Lane Assist och
Emergency Assist för avslappnad körning på långa
resor eller i oändliga
bilköer.

Hjälper dig att bli en bättre förare
1) Tillval mot merkostnad. 2) Inom systemets begränsningar. 3) Kommer att lanseras senare. 4) Endast tillgängligt i kombination med dubbelkopplad automatlåda (DSG). 5) Föraren måste alltid vara beredd på att ta över från assistanssystemen och har alltid det fulla ansvaret att framföra
fordonet på ett trafiksäkert sätt. 6) Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem.
Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Lane Assist.2), 5)

Emergency Assist.1), 2)

Rear View.1), 2)

Sign Assist.1), 2), 6)

Side Assist.1), 2)

Aktiv styrhjälp om bilen håller
på att lämna sitt körfält utan att
blinkers aktiveras. Föraren kan
även varnas med ljud och symboler. Aktiv från 60 km/h.

Systemet griper in om föraren
blir inaktiv under en viss tid.
Systemet reagerar på
inaktivitet med en varningston
och en väckningsskakning och
bromsar därefter automatiskt
fordonet till stillastående.

Systemet slår automatiskt till
bromsarna vid parkering eller vid
körning ut från en parkeringsplats
om parkerings-sensorerna känner
av ett hinder.

Registerar viktiga vägmärken
(t ex hastighet) och visar dem på
färddatorns skärm.

Varnar för fordon som
närmar sig bakifrån eller
som finns i döda vinkeln,
med hjälp av LED-ljus i
respektive ytterbackspegel.

Caddy – Förarassistanssystems
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Ger dig styrka varje dag
1) Tillval mot merkostnad. Ej tillgängligt för alla motorer.

2) Kommer att lanseras senare.

Bilarna på bild är extrautrustade.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

01

01 4MOTION fyrhjulsdrift.1), 2) Systemet anpassar automatiskt
kraftfördelningen till hjulen utifrån den aktuella körsituationen.
Detta säkerställer optimal väghållning och dragkraft även på löst,
slirigt eller halt väglag.
02

Effektiva motorer. NYHET De fyra kraftfulla förbränningsmotorerna
som du kan välja på till nya Caddy är några av de mest effektiva
och ekonomiska TSI- och TDI-motorer som funnits i denna typ av
bil. Djupgående research och utveckling har resulterat i
förbrukningsvärden som sätter en ny standard och innebär nästa
steg i teknikutvecklingen av bensin- och dieselmotorer. Vill du gå
ännu lägre i reduktionen av fossila utsläpp, finns nu Caddy Maxi
även med en TGI-motor där du kör på biogas.

02 Automatisk dubbelkopplingslåda (DSG).1) Nya Caddy kan utrustas
med en adaptiv 7-stegad DSG-låda. Det ger automatiska, mjuka
växlingar utan någon effektförlust. Den anpassar sig dessutom till
förarens körstil. Du kan också växla upp och ner genom paddlar
bakom ratten.
Förbättrad utsläpsskontroll. NYHET Den innovativa dubbeldoseringen
minskar avsevärt utsläppen av kväveoxid från TDI-motorer jämfört
med den tidigare modellen. Genom en selektiv dubbelinsprutning
av AdBlue® i de två seriekopplade SCR-katalysatorerna sprutas
ammoniak in i avgaserna och omvandlar kväveoxiden till kväve
(vilket i kombination med syre finns naturligt i den omgivande
luften).

Caddy – Drivteknik
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Bilen på bilderna är extrautrustad.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Caddy – perfekt för unga familjer. Att vara
förälder är ett heltidsjobb. När du håller igång
från morgon till kväll finns inte mycket tid
över att bli uttråkad. Med en bil som kan
anpassas efter barnens behov av lek och

Lekfull rörelse

aktivitet är du väl förberedd på vad som
kommer härnäst. En bil som kan hantera det
mesta som en familj kan tänkas hitta på är en
bra investering.

Caddy – Caddy
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01

1) Tillval mot merkostnad. 2) Inom systemets begränsningar. 3) Föraren måste alltid vara beredd på att ta över från assistanssystemen och har alltid det fulla ansvaret att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt.
återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Bilen på bilderna är extrautrustad.   Kontakta din Volkswagen-

Barn sitter sällan still. Öppna dörrarna, stäng
dörrarna, på med ljuset, stäng av ljuset, höj volymen,
sänk volymen, byt låt. Caddy är med på det mesta.
Exempelvis kan de två enkelsätena1) i tredje
sätesraden tas bort, antingen båda eller var för sig,
så att du kan få plats med lite större last. Säkerheten
kommer alltid i första rummet. Därför är den tåliga
allround-bilen som standard utrustad med krock
gardiner för yttersätena i alla sätesrader. Både extra
säkerhet och komfort ger ”Front Assist” med ”City
Emergency Braking System”2) och ”Lane Assist”2), 3),
där det sistnämnda automatiskt styr bilen åt motsatt
håll för att varna föraren om bilen av misstag är på
väg ur sitt körfält (utan att blinkers aktiverats).

Caddy
Standardutrustning
(ett urval)

Elektriskt justerbara och uppvärmbara
ytterbackspeglar
Multifunktionsratt
”Lane Assist” varning vid körfältsbyte
med motverkande styrning2), 3)
Farthållare med hastighetsbegränsning
Trötthetsvarning
Två skjutdörrar
Elektriskt barnlås
Utdragbart insynsskydd för
bagageutrymme

Tillvalsutrustning

Panoramaglastak
Körfältsassistent ”Side Assist” med
varning för döda vinkeln2)
7-stegad automatlåda (DSG)
Två borttagbara enkelsäten i tredje
sätesraden
Nyckelfritt startsystem
”Keyless Start”

02

01 Panoramaglastak1)
02	Fällbara bord i
passagerarutrymmet1)
03	Elektriskt justerbara och
uppvärmbara ytterbackspeglar

Ytterligare standardutrustning och tillval till Caddy
hittar du på sidan 38 och framåt.
Finns också som Caddy Maxi.

03

Caddy – Caddy
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Bilen på bilderna är extrautrustad.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

I samklang med naturen

Nya Caddy Life – bekvämt friluftsliv.
Avkoppling kräver utrymme. Det vet alla frilufts
människor. Det kan vara svårt att få plats med
hundburar, paraglide-skärmar och mountainbikes
i ett litet lastutrymme. För att inte tala om
hopfällbara båtar. Om du behöver extra utrymme
för din utrustning, så är Caddy Life bilen för dig.
En perfekt färdkamrat ut i naturen.

Nya Caddy – Caddy Life
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Caddy Life har utrymmet som behövs för en dagsutflykt.
Fäll ner och vik ihop baksätet (fällbart i två tredjedelar
respektive en tredjedel) för att få mer lastutrymme. Då
finns plats för exempelvis en hopfällbar kanot, två
paddlar och en stor picknick-korg. Efter en hel dag ute i
naturen kan du njuta av en bekväm färd hemåt. ”Travel
Assist”1), 2), 3) kombinerar körfältshanteringen ”Lane
Assist”2), 4) med adaptiv farthållare ACC 2.01), 2), 3), så att du
kommer säkert hem. Adaptiv körfältscentrering ger dig
extra hjälp att hålla dig på rätt spår.

02

01

04

01 Takhylla
02	”Travel Assist” med ACC 2.0,
”Lane Assist” och ”Emergency Assist”1), 2), 3) NYHET
03 Lådor under framsätena
04 LED eller H7 strålkastare (bild)
05 Bagageutrymme
03

Caddy Life

05

StandardUtrustning
(ett urval)

16" ”Vienna” lättmetallfälgar
Elektriskt justerbara, uppvärmbara och
infällbara ytterbackspeglar
Svart tekreling
”Trialog” sätesklädsel
Takhylla
Fällbart främre passagerarsäte
Svankstöd på framsätena
We Connect Plus5)

Tillvalsutrustning

230 V-uttag
”Travel Assist”
med ”Emergency Assist”1), 2), 3)
”Sign Assist”
Discover Media navigationssystem
med 10" (25,4 cm) färgpekskärm
Nyckelfritt lås- och startsystem
”Keyless Advanced”6)

Ytterligare standardutrustning och tillval till Caddy
Life hittar du på sidan 38 och framåt.
Finns också som Caddy Maxi Life.

1) Tillval mot merkostnad. 2) Inom systemets begränsningar. 3) Endast tillgängligt i kombination med dubbelkopplad automatlåda (DSG). 4) Föraren måste alltid vara beredd på att ta över från assistanssystemen och
har alltid det fulla ansvaret att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. 5) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom
behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.
volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 6) Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt
infotainmentsystem. Caddy Life, bränsleförbrukning l/100 km: stadstrafik 8,2–7,8, landsväg 5,5–5,3, blandad körning 6,4–6,3. Kombinerade CO2-utsläpp: 148–145. Effektivitetsklass: D. Bilen på bilderna är extrautrustad.
Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Caddy – Caddy Life
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Nya Caddy California
Standardutrustning (ett urval)
Exteriör
Svart takreling
Hopfällbart bord och två fällbara säten
Ventilationsöppning med insektsgaller för främre
dörrarna
Interiör
Fällbar säng (198 cm x 107 cm) med bladfjädrar,
bekväm madrass och borttagbart skydd
Gardiner till alla fönster
Förvaringsfickor på bakre sidofönster
Manuellt svankstöd på framsätena
Lådor under framsätena
Hopfällbara bord1) med mugghållare på framsätenas
ryggstöd
Dimningsbara LED-strålkastare ovanför sängen
Interiörbelysning i bakluckan
12 V-uttag och USB-C-uttag
Tillvalsutrustning (ett urval)
Uttagbart minikök2), 3) som har gasplatta och fällbar
skyddskåpa. Inkluderar även lådor och bestickinsats.
Fristående bakre tält4) (längd ca 2100 mm, bredd 210
cm, höjd 225 cm) med uppblåsbar ramkonstruktion
18'' lättmetallfälgar ”Monterosso” Giallo Evros/
Glossy Black (7J x 18)
Nya Caddy California är baserad på Caddy.
Ytterligare standardutrustning och tillval till Caddy
hittar du på sidan 38 och framåt.
Erbjuds endast i långt Maxi-utförande.

1) De fällbara borden får endast användas när fordonet står stilla. 2) Tillval mot merkostnad. 3) Endast i kombination med registrering som campingbil. 4) Tältet på bilden kommer från Volkswagen Tillbehör och kan skilja sig från standardversionen.
Kommer att lanseras senare. Bilen på bilderna är extrautrustad.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

01 Fristående bakre tält3), 5) NYHET
02 Säng med bladfjädrar NYHET
03 Uttagbart minikök3), 4) NYHET

02

Lev livet under en oändlig stjärnhimmel
Nya Caddy California
Med Caddy California1) kan du campa när du känner för det. Sängen i
den femsitsiga, mångsidiga minicamparen är bekvämare än
någonsin. I standardutrustningen ingår insynsskyddande gardiner,
praktiska förvaringsfickor och ett hopfällbart bord med två fällbara
säten. Caddy California har nu för första gången ett minikök3), 4) som
tillval. Ytterligare extrautrustning är det bakre tältet3), 5) som ansluts till

03

bilen med en uppblåsbar ramkonstruktion. Dessa funktioner gör nya
01

Caddy California1) till en liten semesterlägenhet på hjul.

Caddy – Caddy California
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01

Bilen på bilderna är extrautrustad.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

02

Vill du sträcka på benen?
Caddy Maxi
Dags att sträcka på sig. Caddy Maxi är 353 mm längre. Så det

01	Caddy Maxi med sju säten –
andra raden kan delas som två
tredjedelar respektive en tredjedel.
tredje sätesraden har två
enkelsäten som är borttagbara.
02 Extra breda skjutdörrar
03	Caddy Maxi med stort
lastutrymme – både andra och
tredje sätesraden är borttagna

finns gott om utrymme för dig och andra. Två extrasäten lägst
bak är standard och dessa platser är nu lättare att nå.
Skjutdörrarna på 844 mm på nya Maxi är 143 mm bredare än på
versionen med kort axelavstånd. En lyx du och familjen kan
unna dig.

03

Caddy – Caddy Maxi
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Lackfärger

Lackfärger

Caddy

Caddy Life

Solida lackfärger
01 Candyvit
02 Körbärsröd

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Metallic-lacker
03 Reflexsilver
04	Mojave Beige
05	Costa Azul
06	Golden Green
07 Fortana Red
08 Indium Grey
09	Copper Bronze
10 Starlight Blue

Pärleffektlacker
11	Deep Black

Bilderna på dessa sidor kan endast användas som en indikation, då färgerna inte kan reproduceras på ett naturtroget sätt i tryck.
extrautrustning.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Bilderna visar

Solida lackfärger

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Metallic-lacker

Pärleffektlacker

11

•

Standardutrustning

•

Tillvalsutrustning

– Ej tillgängligt

Caddy – Lackfärger
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Fälgar

16"

17

"

01

02

03

04

1) Standardutrustning i Caddy Maxi-versioner. Beroende på kombination av motor/växellåda. 2) Tillval mot merkostnad. Exklusivt för nya Caddy California.
Bilderna visar extrautrustning.
Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.

18"

05

07

06

Bilderna på dessa sidor kan endast användas som en indikation, då färgerna inte kan reproduceras på ett naturtroget sätt i tryck.

Sätesklädsel

Utrustning

Caddy

Caddy Life

Fälgar

01

02

01 Stålfälg med hjulsida 6,5 J x 16.
Svart. Med 205/60 R 16 däck
02 ”Vienna” lättmetallfälgar 6,5 J x 16.
Brilliantsilver. Med 205/60 R 16 däck
03 Stålfälg med hjulsida 6,5 J x 17.
Silver. Med 215/55 R 17 däck
04 ”Colombo” lättmetallfälgar 6,5 J x 17.
Blanksvarta. Med 215/55 R 17 däck
05 ”Colombo” lättmetallfälgar 6,5 J x 17.
Grafitgrå med blankpolerad yta.
Med 215/55 R 17 däck
06 ”Barahona” lättmetallfälgar 6,5 J x 17.
Brilliantsilver. Med 215/55 R 17 däck
07 ”Monterosso” lättmetallfälgar 7 J x 18.
Blanksvarta. Med 225/45 R 18 däck
Åretrunt-däck 205/60 R 16 eller 215/55 R 17

●

—

●

●

●1)

—

●

●

—

●

●

●1)

●

●

●

●

Sätesklädsel
01 Tygklädsel med mönster ”Double Grid”
02 Tygklädsel med mönster ”Trialog”
03 Tygklädsel med mittdel i ”ArtVelours”
microfleece, läderliknande stoppning
04 Konstläder i mönstret ”Pure Diamond”

●

—

—
—

●

●

—

●

03

04
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Utrustning

Caddy

Caddy Life

01

01 Elektriskt justerbara, uppvärmbara och infällbara
ytterbackspeglar. Fälls in automatiskt när bilen låses
med fjärrkontrollen.

Design
Grå stötfångare
Stötfångare lackerade i bilens färg
Svartlackerade ytterbackspegelkåpor
Dörrhandtag lackerade i bilens färg
Kylargrill utan kromlist
Kylargrill med två kromlister
Panoramasoltak1)
Svart takreling
Silverfärgad takreling
H7 halogenstrålkastare
Dimljus med kurvljus
LED-strålkastare
Statiska kurvljus och dimljus för LED-strålkastare
LED-bakljus
Elektriskt justerbara och uppvärmbara
ytterbackspeglar
Elektriskt justerbara, uppvärmbara och infällbara
ytterbackspeglar
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●
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●

●
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02 Läderklädd multifunktionsratt. Skön att hålla och
mycket användarvänlig. Du kan använda knappar för
att hantera funktioner som radio och navigering,
mobiltelefon och farthållare. Fordon med DSG-låda
har desutom paddlar för smidig växling.

02

Ljus och sikt-modul. Kontrollerna för den yttre
belysningen sitter till vänster om ratten och sköts
genom touchknappar.
03

Förarplats
Instrumentpanel med flera förvaringsfack och
handskfack med belysning
Matt kantlist på infotainmentsystem
Multifunktionsratt
Läderklädd multifunktionsratt
Ljus och sikt-modul
Modul med knapp för direkt åtkomst
Takmodul
Förarsäte med höjdjustering
Förarsäte och främre passagerarsäte med
höjdjustering
Främre passagerasäte, fällbart
Manuellt svankstöd för framsätena
ergoComfort-säten (AGR) för framsätena

●

●

●
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03 Modul med direktaccess-knappar. Modulen är
placerad runt knappen för varningsblinkers och har
genvägar för viktiga funktioner som förarassistans
system, luftkonditionering och parkeringsassistans.
Modulen finns i alla radiosystem från ”Composition”
och högre. ”Composition” är standard i Caddy Life
och finns som tillval mot merkostnad i Caddy.

04

Takmodul. Den invändiga LED-belysningen kan
hanteras med pekfingret. Informationssamtal och
samtal vid fordonshaveri, knappen för airbag på
passagerarsidan och den obligatoriska knappen för
nödsamtal är också lätt att nå i denna modul.
04 ergoComfort-säten (AGR). Komfortsätena, som
har certifierats som ryggvänliga av den tyska
organisationen för sundare ryggar (AGR)3), erbjuder
omfattande inställningar utformade för att stödja
ryggen. Bland annat går det att justera sitthöjden,
sätesdjupet, sittvinkeln, ryggstödet och nackskydden.
Utöver det erbjuder ergoComfort ett elektriskt 4-vägs
svankstöd.

1) Ej tillgängligt i kombination med takventilation och takhylla. 2) Tillval mot merkostnad. 3) 26 November 2015 fick ergoComfort utmärkelsen ”AGR seal of approval” från Förbundet Tyska Ryggskolor och organisationen för sundare ryggar. 4) Ej tillgängligt i kombination med panoramasoltak. 5) Innovision
Cockpit är en kombination av Digital Cockpit och ett 10" infotainmentsystem. 6) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas
online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt
infotainmentsystem. 7) Mot en tillkommande kostnad när det första avtalet för We Connect Plus tar slut. 8) Endast i kombination med en enhet från ”Discover Media” navigationssystem som är kompatibel med CarPlay. 9) Mot en extra kostnad om förnyelse sker från det fjärde året och framåt.
10) För att använda We Upgrade behöver du ett Volkswagen ID-konto samt ett giltigt avtal för We Connect. Du måste också vara en auktoriserad huvudanvändare, vilket innebär att ditt användarkonto är kopplat till den specifika bilen. Fordonet måste också ha de tekniska funktioner och den utrustning
som behövs för den aktuella uppgraderingen inom We Upgrade. Huvudanvändaren kan se de funktioner i We Upgrade som är tillgängliga för aktuellt fordon i online-butiken eller In-Car Shop.
Bilderna visar extrautrustning.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om
standardutrustning, tillval och extrautrustning.

Utrustning

Caddy

Caddy Life

04
05

Förarplats (fortsättning)
Lådor under framsätena
Takhylla med förvaringslåda4)
Mittkonsol med två mugghållare
Mittkonsol med höjdjusterbart mittarmstöd,
förvaringsfack och två mugghållare
”Plus” färddator
Digital Cockpit
Innovision Cockpit5)
Elektriska fönsterhissar
Textilgolv
Textilmattor
LED-belysning invändigt
12 V-uttag i instrumentpanelen
12 V-uttag framtill på mittkonsolen
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06 ”Composition” radiosystem. Utöver funktionerna
hos ”Composition Audio”, har detta system en 8,25"
(20,9 cm) färgpekskärm, sex högtalare, två USB-Cuttag i mittkonsolen, och ett Bluetooth-gränssnitt.
Systemet stödjer We Connect6) och We Connect Plus6), 7).
06
05

•

Standardutrustning

•

Tillvalsutrustning

– Ej tillgängligt

07 ”Ready 2 Discover” radiosystem. Utöver
funktionerna i ”Composition” ovan, har detta system
en 10" (25,4 cm) färgpekskärm och en funktion för
integration av mobiltelefon. Dessutom finns det stöd
för att köpa till navigeringsfunktioner via In-Car Shop
och aktivera dessa vid en senare tidpunkt.
”Discover Media” navigationssystem. Systemet har en
10" (25,4 cm) färgpekskärm och sex högtalare,
navigering i 2D/3D, flera kartalternativ med gratis
uppdateringar, We Connect6) och We Connect Plus6), 7).

Infotainment och uppkoppling
”Composition Audio” radiosystem
”Composition” radiosystem
”Ready 2 Discover” radiosystem
”Discover Media” navigationssystem
”Discover Pro” navigationssystem
Digital radio DAB+
Röststyrning
Bluetooth hands-free
App-Connect
”Comfort” mobiltelefongränssnitt inklusive induktiv
laddning
USB-C-uttag för både laddning och data vid
förarplats
Två USB-C-uttag för både laddning och data vid
förarplats
Två USB-C-uttag med laddningsfunktion i
mittkonsolen i passagerarutrymmet

05 ”Composition Audio” radiosystem. Systemet har en
6,5" (16,5 cm) färgpekskärm och upp till fyra högtalare,
samt ett USB-C-uttag och ett mobiltelefongränssnitt
via Bluetooth.

06
07

08 ”Discover Pro” navigationssystem. Utöver
funktionerna hos ”Discover Media” navigationssystem,
finns röststyrning, trådlös8) App-Connect, Streaming &
Internet och We Connect Plus6), 9) under tre år. We
Connect Upgrade10) kan köpas inifrån systemet.
Systemet kan också visa navigationskartan på Digital
Cockpit2), och har igenkänning av trafikmärken som
standard.

08
06

Caddy – Utrustning
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Utrustning

Caddy

Caddy Life

01

03

02

04

Passagerarutrymme
Skjutdörr (701 mm), vänster och höger sida
Maxi skjutdörr (844 mm)1), vänster och höger sida
Elektrisk stängningshjälp för skjutdörrar
Fällbara bord2) inkl. mugghållare på framsätenas
ryggstöd
3-sitssoffa (2-1) i andra sätesraden, med justering av
ryggstöd. Kan fällas, vikas ihop och tas bort enskilt
Två enkelsäten (1-1) i tredje sätesraden, kan fällas
och tas bort enskilt
Två enkelsäten (1-1) i tredje sätesraden i Maxi, kan
fällas och tas bort var för sig
230 V-uttag
Textilgolv
Gummimatta på golv
Två klädkrokar
LED-belysning invändigt
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Bagageutrymme
Baklucka med fönster
Elektrisk stängningshjälp för baklucka
Bakdörrar med fönster
Bakrutetorkare och spolning
12 V-uttag
LED-belysning
LED spotlights på bakluckans insida
Fyra3) surrningsöglor, fällbara och nersänkbara
Rockhängare
Utdragbart insynsskydd för bagageutrymmet4)
Vikbart insynsskydd för bagageutrymmet5)
Lastförskjutningsnät, borttagbart
Smutsskydd

01 Rockhängare. I passagerarutrymmet finns två
praktiska krokar för ytterkläderna.
02 Fällbara bord.2) De fällbara borden är inbyggda i
ryggstöden på framsätena. De ger en praktisk
avställningsyta och har integrerade mugghållare.
Elektrisk stängningshjälp. Både skjutdörrarna och
bakluckan kan förses med elektrisk stängnings
funktion. Tyst och försiktigt dras de halvstängda
skjutdörrarna eller bakluckan igen de sista
millimetrarna så att de blir låsta på ett säkert sätt.

03 Bakdörrar med fönster. De takhöga bak
dörrarna är uppdelade i två tredjedelar respektive
en tredjedel, med en maximal öppningsvinkel på
cirka 180°. När de är öppna kan de låsas individuellt
om du behöver transportera långa föremål.
04 Utdragbart insynsskydd för bagageutrymmet.4)
Insynsskyddet förhindrar förbipasserande att se vad
som finns i bagageutrymmet. Det kan tas bort om
det inte behövs.

1) Standardutrustning i alla versioner av Caddy Maxi. 2) De fällbara borden får endast användas när fordonet står stilla. 3) I alla versioner av Caddy Maxi finns sex surrningsöglor som standard. 4) Endast tillgängligt för kort axelavstånd. 5) Standardutrustning i alla 7-sitsiga versioner av Caddy
Maxi. 6) Tillval mot merkostnad från Volkswagen Tillbehör. Kommer att lanseras senare. 7) Inom systemets begränsningar. 8) Endast tillgängligt i kombination med dubbelkopplad automatlåda (DSG). 9) Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 10) Föraren
måste alltid vara beredd på att ta över från assistanssystemen och har alltid det fulla ansvaret att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. 11) Kommer att lanseras senare. Bilderna visar extrautrustning.   Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval
och extrautrustning.
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05

07

Bagageutrymme (fortsättning)
Förberedelse för dragkrok
Dragkrok, fast, maximal släpvagnsvikt på 1500 kg
Dragkrok, avtagbar, maximal släpvagnsvikt på
1500 kg
Lastkantsskydd
”Premium” cykelhållare6) för dragkrok
Kompletterande hållare6) för en tredje cykel
Ramp6) för cykelhållare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

06

Förarassistanssystem7)
Adaptiv farthållare ACC 2.08)
”Front Assist” med ”City Emergency Braking System”
inkl. skydd för fotgängare och cyklister samt stöd för
undanmanöver
Sign Assist9)
Farthållare inkl. hastighetsbegränsning
”Side Assist” med varning för döda vinkeln samt
”Rear Traffic Alert”
”Lane Assist” med varning för oavsiktligt
körfältsbyte10)
”Travel Assist” med ”Emergency Assist”8)
ParkPilot fram och bak
”Rear View” backkamera
”Park Assist” parkeringsassistans med ”Rear Traffic
Alert”
”Trailer Assist” manövreringshjälp11)
Varselljus
Automatiska varselljus med ”coming home” och
”leaving home”
Ljus och sikt-paket
Helljusassistent
Trötthetsvarning
Varning för lågt däcktryck
System för att mäta däcktryck genom direktmätning
Elektronisk parkeringsbroms med ”Auto Hold”

•

Standardutrustning

•

Tillvalsutrustning

– Ej tillgängligt
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05 Lastkantsskydd. En tålig plastremsa skyddar den
lackerade stötfångaren från repor vid lastning och
lossning. Finns i svart eller med stålutseende.
06 ”Premium”6) cykelhållare för dragkrok. Sätts
ovanpå kulkopplingen ovanifrån och möjligggör
stöldskyddad transport av två cyklar med en maxvikt
på 60 kg. För att öppna bakluckan fälls hållaren ner
med en fotspak.

06 Ramp för cyklar.6) Avsedd för att underlätta
lastningen av cyklar på cykelhållaren.
07 Dragkrok, avtagbar. Den låsbara dragkroken kan
enkelt tas bort när den inte behövs. Det gör det
enklare att manövrera i trånga utrymmen, som
parkeringsplatser. Liksom den fasta dragkroken kan
den bära en maximal last på 1500 kg (bromsad) och
är försedd med släpvagnsstabilisator.

Kompletterande hållare för en tredje cykel.6) Möjliggör
transport av ytterligare en cykel utöver ovanstående.
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01

Säkerhetssystem
Elektriskt barnlås
eCall nödsamtal
Multikollisionsbroms
Elektroniskt stabiliseringsprogram (ESP)
ABS-bromsar
Antislirsystem (ASR)
Elektronisk differentialspärr (EDL)
Front- och sidoairbag, krockgardin och airbag mellan
framstolarna
Krockgardin vid de yttre sätena i
passagerarutrymmet1)
Trepunktsbälten med bältesspännare för föraren och
framsätespassageraren samt midjebältesspännare
för föraren
Bältesvarning, fram och bak
ISOFIX och top tether
Elektronisk startspärr
Antistöldsystem med invändig övervakning, backuptuta och bogseringslarm
SAFELOCK
Centrallås med två fjärrkontroller
”Keyless Start” nyckelfritt startsystem
Nyckelfritt lås- och startsystem ”Keyless Access”2)
Nyckelfritt lås- och startsystem ”Keyless Advanced”2)
Interiör backspegel, manuellt avbländbar
Interiör backspegel, automatiskt avbländbar
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02

01 Airbags fram och på sidorna, krockgardiner och
interaktiva airbags. Nya Caddy är utrustad med frontairbag för föraren och främre passageraren.
Interaktiva airbags förhindrar att föraren och
framsätespassageraren kolliderar. Och krockgardiner
skyddar alla passagerare på yttersäten i händelse av
en påkörning från sidan.

Luftkonditionering och solskydd
03

Manuellt luftkonditioneringssystem med elektronisk
kontroll inkl. damm- och pollenfilter
”Climatronic” tvåzons luftkonditioneringssystem inkl.
AirCare
Sätesvärme fram
Komfortventilation i passagerarutrymmet3)

02 ”Climatronic” tvåzons luftkonditioneringssystem
inkl. AirCare. Det helt automatiska luftkonditioneringssystemet med allergenfilter har flera
sensorer och håller den förinställda temperaturen
konstant för föraren och framsätespassageraren.
03 Komfortventilation i passagerarutrymmet.
Utblåsen i taket drar in varm eller kall friskluft ovanför
instrumentpanelen och distribuerar denna genom fem
ventilationsöppningar i passagerarutrymmet till
glädje för den tredje sätesraden.
Nyckelfritt lås- och startsystem ”Keyless
Advanced”.2) Nu behöver du inte leta överallt efter din
bilnyckel. Med automatiskt lås- och startsystem kan
du ha nyckeln i fickan både när du öppnar bildörren
och startar bilen.

1) Krockgardin även i den tredje sätesraden för alla Maxi-versioner. 2) Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem. 3) Ej tillgängligt i kombination med panoramasoltak. 4) För att använda We Connect behöver du ett Volkswagen ID-konto och logga in på We Connect
med ditt användarnamn och lösenord. Dessutom behöver ett separat We Connect-avtal eller We Connect Plus-avtal tecknas online med Volkswagen AG. För We Connect Plus har du 90 dagar på dig från det att fordonet överlämnats till dig att registrera din bil på portal.volkswagen-we.com för att
använda tjänsterna under hela den kostnadsfria perioden. Endast tillgängligt i kombination med ett kompatibelt infotainmentsystem.
5) Mot en tillkommande kostnad när det första avtalet för We Connect Plus tar slut.
6) Endast tillgängligt i kombination med paketet Streaming & Internet.
7) Endast tillgängligt i kombination med ”Climatronic” luftkonditioneringssystem och extravärmare med fjärrkontroll. Bilderna visar extrautrustning. Kontakta din Volkswagen-återförsäljare för mer information om standardutrustning, tillval och extrautrustning.
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Luftkonditionering och solskydd (fortsättning)
Parkeringsvärmare med fjärrkontroll
Solskydd med biljettfickor och spegel
Uppvärmd vindruta
Uppvärmd bakruta
Värmeskyddsglas
Mörktonat glas i passagerarutrymmet
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A

B

We Connect4) och We Connect Plus4), 5)
Samtal vid fordonshaveri
Automatisk olycksrapportering
Fordonsstatus
Dörrar och ljus
Parkeringsposition
Kördata
Hälsorapport för fordon
Wi-Fi Hotspot6)
Media Streaming6)
Webbradio6)
Röststyrning online
Trafikinformation online
Kartuppdatering online
POI-sökning online
Resvägsberäkning online
Import av destinationer online
Bensin- och laddningsstationer
Parkeringsplatser
Ventilationskontroll online7)
Parkeringsvärmare online7)
Områdesvarning
Stöldskydd online
Tuta och blinkers
Hastighetsvarning

•

Standardutrustning

•

Tillvalsutrustning

– Ej tillgängligt

04

03 Värmeskyddsglas (A). Minskar värmen i kupén
betydligt. Mörktonat glas (B). Mörka fönster i
passagerarutrymmet skyddar mot nyfikna blickar.
04 We Connect Plus Trafikinformation online.4), 5)
Trafikinformation online varnar för trafikstockningar
och olyckor utmed vägen, och ger automatiskt förslag
på alternativa körvägar.
We Connect Plus Wi-Fi hotspot.4), 5) Den integrerade
Wi-Fi hotspot-funktionen utgör en del av Streaming
& Internet-paketet och ansluter upp till åtta enheter
via en pålitlig internetanslutning. Avtal för datatrafik
kan köpas direkt genom infotainmentsystemet.
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Rätt till ändringar förbehålles.
www.volkswagen-transportbilar.se

Vissa av bilarna som visas i denna broschyr har extrautrustning som innebär merkostnad.
Alla specifikationer för utrustning och tekniska data är baserade på den svenska marknaden
och är giltig vid tidpunkten för tryckning. Din Volkswagen-återförsäljare ger gärna mer
information om tillgänglig extrautrustning och andra tillval. Ändringar kan göras utan
föregående meddelande. DSG® och 4MOTION® är registrerade varumärken som tillhör
Volkswagen AG och andra företag inom Volkswagen Group i Tyskland och andra länder. Om
ett varumärke i denna broschyr inte är märkt med ® ska det inte tolkas som att detta märke
inte är ett registrerat varumärke och/eller att detta märke skulle kunna användas utan i förväg inhämtat skriftligt medgivande från Volkswagen AG. Volkswagen hanterar retur av och
ombesörjer återvinning av uttjänta fordon. Således kan alla fungerande Volkswagenbilar
returneras till Volkswagen utan kostnad. För ytterligare information, vänligen kontakta din
Volkswagen-återförsäljare.
Användningen av We Connect mobila onlinetjänster möjliggörs via en integrerad internetanslutning. Kostnad för mobildata som uppstår inom Europa står Volkswagen AG för i
samband med nätverkstäckning, med undantag för tjänsterna ”Streaming & Internet”. För
användning av tjänsterna ”Streaming & Internet” och WLAN-hotspot kan kunder teckna
abbonemang med datapaket via vår externa partner inom mobilkommunikation, Cubic
Telecom och kan användas i många europeiska länder. Besök vw.cubictelecom.com för
priser och information om vilka länder som stöds. Alternativt är det möjligt att använda
webbradio, hybridradio och mediaströmning via en mobil enhet (t.ex. smartphone) med
möjligheten att fungera som en mobil Wi-Fi-hotspot. I det här fallet är de relaterade
tjänsterna endast tillgängliga med ett befintligt eller separat avtalat mobiltelefonavtal
mellan dig och din mobiloperatör och endast inom det område som täcks av ditt mobil
nät. Genom att ta emot datapaket från internet kan ytterligare kostnader (t. ex. roaming
avgifter) uppstå, beroende på ditt specifika mobiltelefonavtal och särskilt när du arbetar
utomlands. För att använda gratis-appen We Connect, behöver du en smart telefon med
lämpligt operativsystem (iOS eller Android) och ett SIM-kort för mobildata samt ett
befintligt eller separat mobiltelefonavtal mellan dig och din mobiltelefonoperatör.
Tillgången på de enskilda tjänsterna för We Connect och We Connect Plus som beskrivs i
paketen kan variera från land till land. Tjänsterna är tillgängliga under respektive avtalad
avtalsperiod och kan bli föremål för ändringar i innehållet under avtalsperioden. Mer
information finns på www.volkswagen-transportbilar.se och hos din Volkswagenåterförsäljare. Kontakta din mobiltelefonoperatör för information om mobilpriser.

