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Caddy Personbil

Populärast i klassen.

INFOTAINMENT-SYSTEM.
Smarta funktioner och enkla att hantera.

LÅG LASTTRÖSKEL
För enkel lastning och lossning.

NY DESIGN.
Tydliga linjer, expressiv front och distinkt

bakdel.

BEKVÄM INTERIÖR.
Förbättrad ljudkomfort och smartare

förvaring.

FUNKTIONELL FELXIBILITET.
Enkelt att fälla, vika ihop eller lyfta ur säten.

LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING.
Genomsnittlig förbrukning 4,2 l/100 km med Caddy BlueMotion.2)
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AVANCERADE 
ASSISTANS-SYSTEM.

ACC1), ”Front Assist” med ”City Emergency Braking

System” eller Backkamera1).

HÖG SÄKERHETSNIVÅ.
Nu med Multikollisionsbroms som standard.

ON-LINE I BILEN.
Tack vare Car-Net App-Connect 

och Guide & Inform.

NY GENERATION MOTORER
MED EURO 6-STANDARD.

BlueMotion Technology är standard.

4-HJULSDRIFT 
SOM TILLVAL.

Perfekt väggrepp, spårstabilitet och kurvkontroll.

TGI-MOTOR SOM TILLVAL
FRÅN FABRIK.

Bränslesnål körning med fordonsgas (CNG).3)

UNIKT DRIVKONECPT.
DSG-låda och 4MOTION i kombination.1)

OPTIMERAD 
STÖTDÄMPNING.

Förbättrad fjädring och anpassning av 
stötdämpare ger ännu behagligare körning. 

1) Tillval mot merkostnad. 2) Caddy TDI BlueMotion, 2,0 l TDI, 75 kW, bränsleförbrukning l/100 km: stadstrafik 4,9, landsväg 3,8, blandad körning 4,2. CO2-utsläpp g/km: kombinerade 109. Effektivitetsklass: A.
3) Caddy och Caddy Maxi, 1,4 l TGI, 81 kW, bränsleförbrukning kg/100 km (m3/100 km): stadstrafik 5,3–5,2 (8,1–7,9), landsväg 3,6–3,5 (5,6–5,4), blandad körning 4,3–4,1 (6,5–6,3). CO2-utsläpp g/km kombinerade 116–112. Effektivitetsklass A–A+.     Bilen på bilden är extrautrustad.
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6 Exteriör design.

8 Interiör design.

10 Caddy Maxi.

12 Mångsidighet.

16 Infotainment.

20 Säkerhetssystem.

22 Assistanssystem för föraren.

24 Motorer, växellådor och drivning.

26 BlueMotion Technology.

28 Caddy TDI BlueMotion.

30 Caddy TGI BlueMotion.

32 4MOTION fyrhjulsdrift.

34 Modellutbudet.

36 Caddy Conceptline.

38 Caddy Trendline.

40 Caddy Comfortline.

42 Caddy Highline.

44 Standardutrustning.

46 Lackfärger.

48 Däck och fälgar.

50 Exteriör utrustning.

52 Interiör utrustning och komfort.

56 Sätesklädslar och kantdekor.

58 Caddy Alltrack.

60 Mobila onlinetjänster.

61 All-in powered by CarePort.

62 Tekniska data.

Nyheter

Drivlinor

Modellvarianter

Utrustning

Fordon för
vardagen. Att åka och storhandla, fem på bilsemester eller skjutsa alla lag-

kompisarna till matchen. Caddy låter dig ta livet som det kommer

och göra det bästa av det. Pålitlig, flexibel och mångsidig som sin

föregångare. Men den fjärde generationen Caddy är ännu mer

komfortabel och ekonomisk.

Bilen på bilden är extrautrustad.
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Nya Caddy har precisa, dynamiska linjer

och noggrant avvägda detaljer. Både bak-

luckan och den nya, lite sportigare fronten

har fått ett lyft. För att få en lite diskretare

känsla, kan bakljusen beställas med mörk

toning som tillval. Oavsett förändringarna

är Caddy fortfarande samma praktiska och

mångsidiga fordon.

Trevligt utseende.
Pålitliga kvaliteter.



7Bilen på bilden är extrautrustad.
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Caddy Personbil

Caddy har upp till sju komfortabla sitt -

platser. Förarplatsen är utformad med

ergo nomi för ögonen. Det är lätt att 

anpassa ratt och säte så att det passar.

Mugghållare och förvaringsutrymmen 

finns inom bekvämt räckhåll. På takhyllan

ovanför den inre backspegeln finns ut-

rymme för lite större föremål.

Sätt dig
bekvämt.



9Bilen på bilden är extrautrustad.
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Caddy Personbil

Om du vill ha smidigheten hos Caddy, men

behöver mer utrymme är Caddy Maxi något

för dig. Den större varianten av Caddy mäter

ytterligare 47 cm på längden, vilket betyder

mer än man kan tro. Med sju säten1) blir det

märkbart, både i bakre sätesraden och

bagage utrymmet. In- och urstigning blir

också bekvämare, med dubbla, breda skjut-

dörrar2).

Caddy Maxi.

1) Standard i alla Caddy Maxi Personbil.   2) Standard i alla Caddy Personbil utom Caddy Conceptline.



11Bilen på bilden är extrautrustad.



Caddy Personbil

12 * Innerlängd fram till förarsätets baksida i Caddy Maxi med ryggstöden i både andra och tredje sätesraden, liksom på det främre passagerarsätet nerfällda.    Bilen på bilden är extrautrustad.
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Ingen dag är den andra lik. Då är det bra att

den andra sätesraden enkelt kan fällas

framåt, vikas ihop eller, vid behov, lyftas ut ur

fordonet. Det gör att det går att få hem lam-

pan från möbelaffären eller två stora paket

från postombudet. Är det ett riktigt långt

paket, finns ett tillval som gör det möjligt att

fälla ner även det främre passagerarsätet.

Därigenom får man en lastlängd på upp till

3 meter*. Den låga tröskeln till bagageutrym-

met gör det enkelt att lyfta in och ur bagage. 

Dagar kan
vara väldigt

olika.
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Caddy Personbil

Flexibilitet är vårt ledord. Flexibilitet för att du ska kunna få

en enklare, smidigare vardag. Så att ditt fordon kan anpassas

efter omständigheter och kynne. Därför kan sätena både 

fällas, vikas ihop eller tas ur bilen.

Utrymmet
som du 

vill ha det.

Med endast två säten blir last -

volymen så stor som 3 030 liter.

Fäller man ner främre passagerar-

sätet ökar den ytterligare.

Andra sätesraden är uppdelad i två tredjedelar respektive

en tredjedel, vilket ger olika anpassningsmöjligheter.

1) Standard i Caddy Maxi Trendline.   2) Tillgänglig lastvolym upp till kanten på bakre hyllan.

Säten2
Säten4

Säten3
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Caddy Maxi är 47 cm längre och erbjuder

ytterligare 340 liter2) bagageutrymme.

Tresitssoffan har fyra ISOFIX-fästen på de yttre

platserna, för att kunna sätta fast barnsitsar.

Om man viker ner den andra sätesraden får man

ett bagageutrymme på 2 852 liter.

Säten5 Säten1)7
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1) Tillval mot merkostnad tillsammans med ”Composition Media” radiosystem och ”Discover Media” navigationssystem. Kompatibel med MirrorLink, CarPlay och Android Auto Technologies. Kon trollera att din enhet är kompatibel med ”App Connect”. Appar kompatibla med ”App Connect”
används uteslutande via din mobiltelefon. Avtal med din operatör påverkar dataåtkomst och internetanslutning. Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com. 
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Det ska vara roligt att vara i Caddy, 

oavsett om du kör eller åker med. De 

nya radio- och navigationssystemen är

mycket lättmanövrerade tack vare pek-

skärm. Med det nya infotainment-syste -

met ”App Connect”1) så kan du ansluta

din smartphone så att kompatibla appar

visas på display en i navigationssystemet.

Flera praktiska funktioner och hjälp -

medel blir tillgängliga genom Car-Net

”Guide & Inform”2).

De nya info -
tainment -

systemen gör
färden trivsam.

2) Tillgänglig i kombination med ”Discover Media” navigationssystem. Från och med det andra året utgår en avgift för användning. För att kunna åstadkomma en internetförbindelse behövs en trådlös router eller lämplig USB-dongel (t ex Volkswagen Carstick) som fungerar med telefonens
SIM-kort. Bilden på navigationssytemet kan skilja sig något från originalet.    Bilen på bild är extrautrustad.
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5 Discover Media navigationssystem. Funktionerna är samma som i ”Composition

Media”, men dessutom finns ytterligare en integrerad SD-kortplats som är kompatibel

med kartdata. Fria uppdateringar för de installerade Europa kartorna finns tillgängliga

från Volkswagen MapCare på Volkswagens hemsida. Vid användning av den mobila

onlinetjänsten Car-Net Guide & Inform så är det alltid möjligt att få uppdateringar via

internet.4) | CC | TL | CL | HL |

4 Röststyrning.5) Du kan hantera telefon, navigering och ljudfunktioner utan att flytta

händerna från ratten. Dessutom kan du få fram i stort sett alla menyer på radio- eller

navigationssystem genom röstkontroll.  | CC | TL | CL | HL |

3 Composition Media radiosystem. 16,5 cm (6,33") TFT färgdisplay,

pek-funktion med närhets-sensor, MP3- och WMA-kompatibel CD-

spelare, förstärkare på 4x20 W med sex högtalare2), SD-kortplats,

AUX-IN-gränssnitt, USB-port, Bluetooth-anslutning för mobil -

telefoner samt radiodel med ”dual tuner” och ”PhaseDiversity” för

bästa mottagning. Den mobila onlinetjänsten App-Connect finns

som tillval i kombination med detta radiosystem.3) | CC | TL | CL | HL |

4 Mobil onlinetjänst Car-Net Guide & Inform.4) Som en utvidgning

av fordonets navigationssystem kan det anslutas till Car-Net Guide

& Inform. Genom denna funktion går det att få realtidsinformation

om exempelvis köer och trafikstockningar. Andra funktioner är t ex

prisuppgifter från närliggande bensinstationer eller lediga 

parkeringsplatser på destinationsorten. | CC | TL | CL | HL |

1 Composition Audio radiosystem. TFT monokrom display, förstär-

kare på 2x20 W med fyra högtalare1), SD-kortplats, AUX-IN-gräns-

snitt och USB-port. Som tillval finns också Bluetooth-anslutning för

mobiltelefoner. | CC | TL |

2 Composition Colour radiosystem. 12,7 cm (5") TFT färgdisplay

med pek-funktion, en MP3- och WMA-kompatibel CD-spelare, för -

stärkare på 4x20 W med sex högtalare1), SD-kortplats, AUX-IN-

gränssnitt, USB-port, Bluetooth-anslutning för mobiltelefoner samt

radiodel med ”dual tuner” och ”PhaseDiversity” för bästa mot -

tagning. En Bluetooth-anslutning för telefonen är ett möjligt extra

tillval. | CC | TL | CL | HL |

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

Infotainment.

1 3

2 4 5
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1) Två högtalare i Caddy Conceptline. 2) Fyra högtalare i Caddy Conceptline. 3) Tillval mot merkostnad tillsammans med ”Composition Media” radiosystem och ”Discover Media” navigationssystem. Kompatibelt med MirrorLink™, CarPlay™ and Android Auto™. Kontrollera att din enhet är kompatibel med ”App
Connect”. Appar kompatibla med ”App Connect” används uteslutande via din mobiltelefon. Avtal med din operatör påverkar dataåtkomst och internetanslutning. Mer information finns på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com. 4) Endast tillgängligt i kombination med ”Discover Media” naviga-
tionssystem. Från och med det andra året utgår en avgift för användning. För att kunna åstadkomma en internetförbindelse behövs en trådlös router eller lämplig USB-dongel (t ex Volkswagen Carstick) som fungerar med telefonens SIM-kort. 5) Tillgänglig i kombination med ”Composition Media” radiosystem
och ”Discover Media” navigationssystem. 6) Standard i Caddy TGI BlueMotion och Caddy med 4MOTION.  7) Kompatibelt med iOS och Android. Föraren har skyldighet att vara uppmärksam på trafiken och bör därför inte använda Volkswagen Media Control under körning. 8) Tillgänglig i kombination med ”Com-
position Colour” radiosystem och ”Composition Media” radiosystem och ”Discover Media” navigationssystem.

6 Läderklädd multifunktionsratt. Ratten är justerbar i höjd- och djupled. Radio- eller 

navigationssystem, din mobiltelefon eller farthållaren kan kontrolleras genom rattens

knappar. | CC | TL | CL | HL |

Färddator. Monokrom TFT display som visar den senast tillgängliga informationen, 

inklusive yttertemperatur, räckvidd, genomsnittlig fart och bränsleförbrukning.  

| CC | TL | CL |

Färddator ”Plus”.6) Kan användas för att reglera extravärmare och tillvals paketet ”Ljus-

och sikt”. I kombination med navigationssystem så visas också riktnings pilar på skärmen

för att underlätta navigering. | CC | TL | CL | HL |

7 Volkswagen Media Control.7) Gör din smartphone eller surfplatta

till en fjärrkontroll för ”Discover Media” navigationssystem. Du kan

styra steron genom trådlös anslutning från passagerar utrymmet.

Eller spegla kartor från Google Maps på navigations systemets 

display. | CC | TL | CL | HL |

Anslutningspaket. Externa mediespelare, som exempelvis mp3-

spelare, kan anslutas via USB-porten. Mobiltelefon-gränssnittet

omfattar också en Bluetooth-anslutning med handsfree-system.

Om du beställer tillvalen ”Composition Media” radiosystem, eller

”Discover Media” navigationssystem, så är anslutningspaketet 

inkluderat som standard. | CC | TL | CL | HL |

8 ”Comfort” mobiltelefongränssnitt.8) Det speciella facket för din

mobiltelefon har en extern trådlös antennförstärkning för att för-

bättra mottagningen i telefonen. Telefonen laddas genom att vara

ansluten till USB-porten i facket.   | CC | TL | CL | HL |

Gränssnitt för mobiltelefon. En trådlös Bluetooth-anslutning gör

det möjligt att ringa under körning med en mikrofon och bilens

hög talare. Beroende på utrustning så kan telefonen kontrolleras via

”Plus” färddator eller radiosystemets pekskärm. | CC | TL | CL | HL |

6 7 8
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Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline
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Caddy är utrustad med olika säkerhetssystem för att göra körningen så säker som möjligt. Den nya

funktionen Multikollisionsbroms är standard i alla Caddy-modeller. Efter en kollision så bromsas 

fordonet successivt ner till 10 km/h för att undvika ytterligare kollisioner. Numera är det dessutom

standard med huvudairbags för Caddy Trendline, Caddy Comfortline och Caddy Highline, vilket ger

ett extra skydd för passagerarna på ytter platserna i andra sätesraden.

Säkerhet som
standard.

Antispinnreglering (TCS). Förhindrar att hjulen

spinner utan att få fäste. | CC | TL | CL | HL |

Bältesvarning. Om säkerhetsbältet inte är fastsatt

fram påminner bältesvarnaren föraren genom en

visuell signal när motorn startas. | CC | TL | CL | HL |

Airbags. Airbags för förare, framsätespassagerare

och nu även som standard, sido-/huvud-airbags

(det sistnämnda ej för Conceptline). Ovanstående

ger bästa möjliga skydd i händelse av kollision

framifrån eller från sidan. Airbag för framsätes -

passageraren kan deaktiveras med bilnyckeln.

Elektronisk StabilitetsKontroll (ESC)*. För-

hindrar över- eller understyrning genom

punktvis bromsning av individuella hjul.

| CC | TL | CL | HL |

Låsningsfria bromsar (ABS). Förhindrar att

hjulen låser sig vid häftiga inbromsningar, för

att upprätthålla kontroll över fordonet. 

| CC | TL | CL | HL |

Multikollisionsbroms*. Systemet aktiverar

automatisk inbromsning efter en kollision, för

att undvika efterföljande sammanstötningar.

Två av varandra oberoende sensorer avgör

när systemet aktiveras. Efter en kort fördröj-

ning bromsas hastigheten ner till 10 km/h.

Föraren kan styra bilen under hela inbroms-

ningsfasen. | CC | TL | CL | HL |

* Inom systemets tröskelvärden. Bilarna på bild är extrautrustade.
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Backkamera.1) Ger en tydlig bild av området bakom bilen på

radio- eller navigations systemets display2), för att underlätta

parkering. Backkamera är bara tillgängligt i kombination med

baklucka.  | CC | TL | CL | HL |

Trötthetsvarning.1) Använder visuella signaler och varningsljud för att 

rekommendera föraren att ta en paus. Om systemet registrerar avvikelser

från det normala körmönstret, varnas föraren. | CC | TL | CL | HL |

Bromsassistent. Registrerar hur snabbt bromspedalen trycks ner. Vid

panikbromsning gör funktionen att full bromskraft åstadkoms 

snabbare. | CC | TL | CL | HL |

Start-i-backe-hjälp. Förhindrar fordonet att rulla baklänges vid start i

uppförsbacke. | CC | TL | CL | HL |

Automatiskt halvljus. Halvljuset sätts på automatiskt vid start av bilen.

| CC | TL | CL | HL |

Däckkontroll.1) Varnar när lufttrycket sjunker i något däck och ger en

varning till föraren att kontrollera däcktrycket så snart som möjligt. 

| CC | TL | CL | HL |

Farthållare.1) Håller hastigheten konstant från ca 30 km/h. 

| CC | TL | CL | HL |

ParkPilot. 1) Avger ett varningsljud när hinder upptäcks bakom

bilen vid backning. Fordonets avstånd till hindret visas också på

displayen.2)  | CC | TL | CL | HL |

Nya system för 
förar assistans och

säkerhet. Nya Caddy kan utrustas med en mängd olika system som tillval.

Systemen analyserar körbeteendet och kan vid behov gripa in för

att hjälpa dig som förare.1)
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Parkeringsassistent.1) Hjälper dig att fick -

parkera. När backväxeln är ilagd, träder

parkerings assistenten automatiskt in och

kontrollerar styrningen. Allt föraren behöver

göra är att manövrera koppling, gas och

broms. | CC | TL | CL | HL |

Automatisk avståndsreglering.1) Använder en

avståndsavkännare för att mäta avståndet (upp

till 120 m) och hastighet i förhållande till fram-

förvarande fordon. Avståndet anpassas sedan

till ett förutbestämt avstånd.

| CC | TL | CL | HL |

Inkluderar även närområdesövervakningen

Front Assist med City Emergency Brake.1) 3)

Detta system använder radar för att känna av

kritiska avstånd till framförvarande bil vid kör-

ning i stadstrafik och minskar stopp sträckan. 

I farliga situationer varnar systemet föraren

med hjälp av optiska och akustiska signaler

samt med en varningsryck i bromsarna.

| CC | TL | CL | HL |

Helljusassistent. Systemet kopplar automa-

tiskt om till halvljus när det egna fordonet

närmar sig ett annat fordon, eller vid möte.

Vid hastighet över 60 km/h och i fullstän-

digt mörker, slås helljuset på automatiskt.

Helljusassistent är bara tillgängligt i kombi-

nation med ”Ljus- och siktpaket” och färd-

dator ”Plus”. | CC | TL | CL | HL |

Dimstrålkastare med integrerade statiska
kurvljus. Ger optimal sikt vid besvärliga

väder förhållanden. Vid sväng i kurva för-

bättras ljusbilden åt det håll fordonet skall

svänga. | CC | TL | CL | HL |

1) Inom systemets tröskelvärden. 2) Beroende på version av radio eller navigationssystem. Minimikrav ”Composition Colour” radiosystem. 3) Från ca 30 km/h.   Bilderna visar extrautrustning.
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1) Caddy och Caddy Maxi, 1,0 l TSI 75 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 6,5–6,3, landsväg 4,8–4,7, blandad körning 5,5–5,3. CO2-utsläpp
från 127–123 g/km. Effektivitetsklass: B.

2) Caddy, 1,2 l TSI 62 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 6,9, landsväg 4,8, blandad körning 5,6. CO2-utsläpp från 131 g/km. Effektivitets-
klass: C.

3) Caddy och Caddy Maxi, 1,4 l TSI 92 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 7,3–6,7, landsväg 5,3–5,1, blandad körning 6,0–5,8. CO2-utsläpp
från 138–133 g/km. Effektivitetsklass: C-B.

4) Caddy 2,0 l TDI 55 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 5,5, landsväg 4,0, blandad körning 4,6. CO2-utsläpp 120–119 g/km. Effektivitets-
klass: B-A.

5) Caddy och Caddy Maxi, 2,0 l TDI 75 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 5,9–5,3, landsväg 4,7–4,1, blandad körning 5,1–4,6. CO2-utsläpp
från 134–119 g/km. Effektivitetsklass: B-A.

6) Caddy och Caddy Maxi, 2,0 l TDI 90 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 6,6–6,5, landsväg 4,9–4,8, blandad körning 5,6–5,4. CO2-utsläpp
från 146–143 g/km. Effektivitetsklass: B.

7) Caddy och Caddy Maxi, 2,0 l TDI 110 kW. Bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 6,5–5,8, landsväg 5,0–4,3,
blandad körning 5,6–4,9. CO2-utsläpp från 132–129 g/km. Effektivitetsklass: B.

DSG-låda. Tack vare den dubbelkopplade

växlingen sker övergången mellan växlarna

smidigt och utan prestandaförlust. Det går

även att växla genom att föra växel spaken i

manuellt läge. 6- eller 7-stegad DSG till

75 kW4) och 110 kW7) samt TSI 92 kW.3)

Nya Caddy har ekonomiska motorer certifie-

rade enligt EU 6-standard. Alla motorerna

har också BlueMotion Technology med

start-stopp-system, bromskraft återvinning

och lågfriktionsdäck. De når dessutom upp

till utsläppskraven för EU 6. Det stabila

chassit har förbättrats ytterligare, både för

att klara påfrestningarna i det dagliga 

arbetet och för ökad bekvämlighet.

Nya bränslesnåla
motorer med EU 6-

standard.
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1,4 l TSI (92 kW)3)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 5,8 L/100 KM, FRÅN 133 G/KM CO2

FINNS ÄVEN MED DSG-LÅDA

1,2 l TSI (62 kW)2)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 5,6 L/100 KM, FRÅN 131 G/KM CO2

1,0 l TSI (75 kW)1)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 5,3 L/100 KM, FRÅN 123 G/KM CO2

2,0 l TDI (55 kW)4)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 4,6 L/100 KM, FRÅN 117 G/KM CO2

2,0 l TDI (75 kW)5)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
4,6 L/100 KM, FRÅN 119 G/KM CO2

FINNS ÄVEN MED DSG-LÅDA

2,0 l TDI (90 kW)6)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 5,4 L/100 KM, FRÅN 143 G/KM CO2

ENDAST I KOMBINATION MED 4MOTION

2,0 l TDI (110 kW)7)

GENOMSNITTLIG FÖRBRUKNING
FRÅN 4,9 L/100 KM, FRÅN129 G/KM CO2

FINNS ÄVEN MED DSG-LÅDA SAMT
MED DSG OCH 4MOTION

Nya TDI-motorer.
De bränslesnåla 2-liters dieselmotorerna 

erbjuds i flera varianter. 55 kW, 75 kW, 90 kW

eller 110 kW. Versionerna med 55 respektive

75 kW är särskilt bränsle effektiva. Motorn på

90 kW är alltid utrustad med 4MOTION

fyrhjulsdrift och varianten på 110 kW kan

kombineras både med DSG-låda och 

4MOTION som tillval. Motorn på 75 kW kan

också den utrustas med DSG-låda  som tillval.

Nya TSI-motorer.
Kombinationen av direktinsprutning och

turbo ger kraftfulla motorer med mjuk och

jämn gång. Den nya 1,0-liters-motorn har

dessutom en mycket låg bränsleförbrukning.

Nu går det också att få DSG-låda tillsam-

mans med 1,4-liters TSI-motorn. Den auto-

matiska växlingen ger en konstant kraft -

 överföring utan effektförlust. TSI-motorn har

givetvis manuell växellåda som alternativ.



26

Caddy Personbil

Fordon med BlueMotion Technology som standard* följer 

”Think Blue”-konceptet, för att utveckla bränsleeffektiva fordon

som under hela sin livstid belastar miljön mindre – från material-

tillverkning till återvinning. Ett sätt att uppnå detta är genom

BlueMotion Technology som minskar bränsleförbrukningen och

CO2-utsläpp.

Start/stopp-system.
När växellådan läggs i neutralt läge och kopplingspedalen släpps

stängs motorn automatiskt av (exempelvis vid stopp vid trafikljus).

För att sätta igång motorn igen, så räcker det med att trampa ner

kopplingen igen.

Bromskraftåtervinning.
Fordonets batteri laddas under inbromsning genom bromskraften.

Därigenom minskar belastningen på motorn med lägre bränsle -

förbrukning som följd.

Lågfriktionsdäck.
Alla nya Caddy är utrustade med lågfriktionsdäck,

vilket både minskar bränsleförbrukningen och CO2-

utsläppen. Däcken är tillverkade av ett specialgummi

som minimerar deformation som annars uppstår vid

körning.

AdBlue.
Caddy med nya EU6 TDI har tillsatsen adBlue, som

renar av gaserna och gör den till en av de renaste

diesel motorerna på marknaden. Räckvidden beror 

på körsätt, yttertemperatur samt drifttemperatur.

Påfyllningshålet är placerat i motorutrymmet. adBlue

kan införskaffas hos din Volkswagenverkstad samt

på de flesta tankställen.

Blå tankegång ger
högre effektivitet.
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Genomsnittlig förbrukning från

4,2 l
per 100 km2)
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2

Mer energieffektiv
än tidigare med Caddy TDI BlueMotion.

Med nya Caddy TDI BlueMotion har vi åstadkommit ett 

fordon med lägre bränsleförbrukning än någonsin tidigare.

Diesel förbrukningen ligger på 4,2 l/100 km vid blandad körning

och CO2-utsläppen så låga som 109 g/km. 

Utrustningsalternativ för Caddy TDI BlueMotion.

1 Farthållare med hastighetsbegränsning

2 Färddator

3 Start-i-backe-assistent

Start/stopp-system

Bromskraftåtervinning

Lågfriktionsdäck

Förbättrad aerodynamik

Lägre chassi

Exteriör
– Yttre backspeglar och dörrhandtag i bilens färg

– Kromdekor i kylargrill

– Skjutdörr även på vänster sida

Interiör
– Instrumentpanel med ”Cortina Gloss” 

dekorativa element

– Mittkonsol med armstöd och tre mugghållare

– Låsbart och upplyst handskfack

– Säten fram med förvaringsficka, förarsätet 

höjdjusterbart

Funktion

– ”Composition Audio” radiosystem med fyra högtalare

– Elektriska fönsterhissar och yttre backspeglar

3

29

1

* Caddy BlueMotion 2,0 l TDI 75 kW, bränsleförbrukning l/100 km: stadstrafik 4,9, landsväg 3,8, blandad körning 4,2. CO2-utsläpp g/km kombinerade: 109. Effektivitetsklass A.  Bilarna på bild är extrautrustade.
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TGI-motor. Motorn på 1,4 l och 81 kW, med ett vrid -

moment på 200 Nm finns för både Caddy och Caddy Maxi.

Vid blandad körning ligger förbrukningen på 4,1 kg/100

km (CNG)2)

Bensintank. Alla TGI-modeller har en reservtank på 13 liter.

Låggolvsteknologi. Både naturgasbehållarna och

bränsle rören är fast förankrade på undersidan av 

fordonsgolvet. Det betyder att inget utrymme förloras

i lastutrymmet och att alla utrustningsalternativ kan

användas.

Fyra gastankar av stål. Kraftiga, värmetåliga gastankar

under golvet har ventiler med skydd i tre nivåer. De är

fästa vid fordonet med specialgjorda fästband. Tankarna

rymmer totalt 26 kg gas för Caddy TGI BlueMotion och

37 kg för Caddy Maxi TGI BlueMotion.

Bilden visar ett Caddy Comfortline och den utrymmesbesparande installationen av gas -
tankarna. Pilarna anges endast som exempel och visar inte de riktiga mätpunkterna. 

1233 mm

1120 mm
1781 mm
Caddy

2250 mm
Caddy Maxi

Caddy TGI
BlueMotion. Nya Caddy TGI BlueMotion är perfekt för den som gillar att spara.

Den är extremt bränslesnål både vad gäller naturgas (CNG)1) och

bensin. Bilen startar i gasläge när tankarna är fulla. När naturgasen

är slut, skiftar systemet automatiskt till bensin under gång. Med 

en genomsnittlig förbrukning på 4,1 kg CNG per 100 km och CO2-

utsläpp på 112 g/km, är Caddy TGI BlueMotion bland de bästa i sin

klass.2)



31
1) Kan köras på naturgas, biometangas och metangas från förnybara resurser. 
2) Caddy och Caddy Maxi, 1,4 l TGI på 81 kW, bränsleförbrukning från kg/100 km (m3/100 km): stadstrafik 5,3–5,2 (8,1–7,9), landsväg 3,8–3,5 (5,6–5,4), blandad körning 4,3–4,1 (6,5–6,3). CO2-utsläpp g/km, kombinerade: 116–112. Effektivitetsklass A–A+.      Bilarna på bild är extrautrustade.
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1) Caddy och Caddy Maxi, 2,0 l TDI på 90 kW, bränsleförbrukning l/100 km: stadstrafik 6,6–6,5, landsväg 4,9–4,8, blandad körning 5,6–5,4. CO2-utsläpp g/km, kombinerade: 146–143. Effektivitetsklass: B.
2) Caddy och Caddy Maxi,  2,0 l TDI på 100 kW, DSG och 4MOTION, bränsleförbrukning l/100 km: stadstrafik 6,5–6,4, landsväg 5,0–4,9, blandad körning 5,6–5,4. CO2-utsläpp g/km, kombinerade: 146–143. Effektivitetsklass: B.           Bilarna på bild är extrautrustade.



33

Unik kombination:
DSG och 4MOTION. Caddy med tillvalet 4MOTION tar sig fram obe -

hindrat – även vid hårt väder och besvärliga väglag.

Speciellt framträdande blir fyrhjulsdriften på löst, 

slirigt eller moddigt underlag. Eller på skadade och 

dåligt underhållna vägar. Med nya och ytterligare för-

bättrade Haldex V-multikopplingen fördelas driv -

kraften optimalt till alla hjulen för att uppnå bästa

väggreppet. 4MOTION tar dig fram säkert i olika väg-

lag, både sommar som vinter.

Den permanenta fyrhjulsdriften visar också sin styrka

när det gäller att dra en släpvagn. Speciellt i kombina-

tion med den kraftfulla 90 kW TDI-motorn.1) Eller var-

för inte motorn på 2,0 l och 110 kW2) tillsammans med

DSG-låda och 4MOTION.3) Bara Caddy erbjuder denna

valmöjlighet inom sitt segment.

Låg lasttröskel. Tack vare den utrymmesbesparande
installationen av fyrhjulsdriften förblir lasttröskeln låg.

4MOTION fyrhjusdrift. Vid körning på besvärligt underlag för-
delas kraften automatiskt till de hjul som har bäst väggrepp.
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Caddy Conceptline Caddy Trendline

Hela Caddyfamiljen.
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Caddy Comfortline Caddy Highline
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Caddy Conceptline är den robusta grundversionen av Caddy.

Den är smidig och praktisk i vardagen med en tresitssoffa 

som går att fälla fram, vika ihop eller helt enkelt lyfta ur. Ljud -

isoleringen är förbättrad vilket ger en bättre åkkomfort.

Mittkonsolen har mugghållare och utrymme för mindre saker.

Instrumentpanelen har en tydlig design och ett flertal praktiska förvarings-
utrymmen. Sätena är klädda med ”Simora” sätesklädsel.

Caddy Conceptline.

Ytterligare utrustningsalternativ för Caddy Conceptline visas på sidan 44–45.
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Caddy Trendline har en extra skjutdörr på vänster sida,

vilket gör att det blir lättare att kliva in och ur bilen.

Färgmatchade yttre backspeglar och dörrhandtag lyfter

utseendet.

Instrumentpanelen med ”Cortina Gloss” dekorelement

ger en extra elegans åt interiören. Den tåliga säteskläd-

seln ”Kutamo” erbjuds i antingen Titansvart/Moonrock

eller Titansvart/Titanblå.

Mobiltelefonen kan anslutas med USB till radiosystemet

”Composition Audio”.

Caddy Trendline.

Ytterligare utrustningsalternativ för Caddy Trendline visas på sidan 44–45.



39Bilarna på bild är extrautrustade.
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Caddy Comfortline har en utrustningsnivå som gör

resan än mer njutbar och komfortabel. Fokus ligger på

både utseende och funktion, med sportiga aluminium-

fälgar, färgmatchade utrustningsdetaljer och svarta 

takrails liksom läderklätt mittarmstöd, ihopfällbart bord

i andra sätesraden och radiosystemet ”Composition 

Colour”.

Instrumentpanelen har inlägg av dekorelement i ”Dark

Silver Brushed”. Sätena är klädda med ”Pandu” sätes -

klädsel. Luftkonditioneringen ställs in steglöst så att du

hela tiden har en behaglig innetemperatur. Kylargrillen

har tre iögonfallande kromlister.

Ytterligare utrustningsalternativ för Caddy Comfortline visas på sidan 44–45.

Caddy Comfortline.

Bilarna på bild är extrautrustade.
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Caddy Highline är valet för dig som har höga krav på utrust-

ningsnivån. Eleganta aluminiumfälgar, silverfärgade takrails och

flera dekorativa krominlägg på karossen ger en lyxig känsla. Den

invändiga utrustningen består bland annat av ljus- och sikt -

paketet, system för trötthetsvarning, läderklädd multifunk-

tionsratt och radiosystemet ”Composition Colour”.

Förarplatsen är extra inbjudande med dekorelement i ”Carbon

Charcoal” infällda i instrumentpanelen. Denna matchas mot 

sätena som är delvis klädda med Alcantara i färgen ”Titansvart”.

Klimatanläggningen ”Climatronic” har 2 zoner, vilket gör att

temperaturen kan anpassas efter olika önskemål. ParkPilot gör

det enklare att parkera, tack vare ljudsignaler och backkamera,

där man ser vad som befinner sig bakom bilen på radio -

systemets bildskärm.

Caddy Highline.



43Bilarna på bild är extrautrustade.
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Standardutrustning för nya
Caddy – alla modeller.
Utvändigt
– Skjutdörr på höger sida, 701 mm bred

– Låg lasttröskel

Invändigt
– Andra sätesraden går att fälla fram och vika ihop, 

uppdelad i 2 tredjedelar och 1 tredjedel.

– Smart förvaring inklusive takhylla

– Ratt justerabar i höjd- och djupled

– Textilmatta i förarutrymmet

Funktioner
– Start-Stop-system i enlighet med EU 6 avgasnorm

– Bromskraftåtervinning

– Lågfriktionsdäck

– Farthållare med hastighetsspärr

– Elektronisk startspärr

– Centrallås med fjärrkontroll

– Mjukstängande baklucka

Säkerhet
– Säkerhetssystemet Front Assist med 

City Emergency Brake 

– Multikollissionsbroms

– Servotronic servostyrning

– Airbags för förare och framsätespassagerare 
samt sido-/huvudairbags

– Specialdesignade nackskydd

– Elektronisk stabilitetskontroll (ESC), EDS, ABS, TCS

– Bromsassistent

– Fyra eller sex lastöglor

Utvändigt
– Stålhjul med navkapslar

– H4 halogenstrålkastare

– Yttre backspeglar och dörrhandtag i svart

– Stötfångare, svart

– Sidoskyddslister, svarta upphöjda

– Grönt värmeskyddsglas

– Kylargrill med kromlist

Invändigt
– ”Simora” sätesklädsel

– Mittkonsol med fyra mugghållare

– Öppet handskfack

Funktioner
– Manuellt värmesystem

– Manuella fönsterhissar

Säkerhet
– Inre backspegel, manuellt avbländningsbar

Standardutrustning för
Caddy Conceptline.

Utrustning.
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Utvändigt
– Stålhjul med navkapslar

– H4 halogenstrålkastare

– Yttre backspeglar och dörrhandtag lackerade i bilens färg

– Stötfångare, svart

– Sidoskyddslister, svarta upphöjda

– Grönt värmeskyddsglas

– Kylargrill med kromlist

– Skjutdörr även på vänster sida, 701 mm bred

Invändigt
– ”Kutamo” sätesklädsel

– Instrumentpanel med dekorelement i ”Cortina Gloss”

– Mittkonsol med tre mugghållare

– Upplyst och låsbart handskfack

– Höjdjusterbart förarsäte med låda under

Funktioner
– Luftkonditionering

– Elektriska fönsterhissar och elektriskt inställbara yttre
backspeglar

– ”Composition Audio” radiosystem med fyra högtalare

– Färddator

Säkerhet
– Inre backspegel, manuellt avbländningsbar

– Huvudairbags för de yttre platserna i andra sätesraden

Utvändigt
– Aluminiumfälgar, 15" ”Caloundra” eller 16" ”Bendigo”

– H7 dubbla halogenstrålkastare

– Yttre backspeglar, dörrhandtag och stötfångare lackerade i
bilens färg

– Sidoskyddslister, upphöjda, lackerade i bilens färg

– Grönt värmeskyddsglas fram, mörktonat bak

– Lackerad kylargrill med tre kromlister

– Skjutdörr även på vänster sida, 701 mm bred

– Svarta takrails

Invändigt
– ”Pandu” sätesklädsel

– Instrumentpanel med dekorelement i ”Dark Silver Brushed”

– Mittkonsol med tre mugghållare och justerbart mittarmstöd

– Upplyst och låsbart handskfack

– Höjdjusterbara säten fram med låda under samt ihopfällbart
bord för andra sätesraden

– Läderklädd ratt och växelspaksknopp samt läderklätt
handbromshandtag

– Krompaket 1 (strömbrytare för kurvljus)

Funktioner
– Luftkonditionering

– Elektriska fönsterhissar och elektriskt inställbara 
yttre backspeglar

– ”Composition Colour” radiosystem med sex högtalare

– Färddator

Säkerhet
– Ljus- och siktpaket

– Huvudairbags för de yttre platserna i andra sätesraden

– Dimljus

Utvändigt
– Aluminiumfälgar, 16" ”Fortaleza”

– H7 dubbla halogenstrålkastare

– Yttre backspeglar, dörrhandtag, handtag baklucka och stöt-
fångare lackerade i bilens färg

– Sidoskyddslister, upphöjda, lackerade i bilens färg med 
dekor i krom

– Grönt värmeskyddsglas fram, mörktonat bak

– Lackerad kylargrill med tre kromlister

– Kromlist på nedre kylargrill

– Skjutdörr även på vänster sida, 701 mm bred

– Silverfärgade takrails

Invändigt
– ”Alcantara” sätesklädsel (delvis)

– Instrumentpanel med dekorelement i ”Carbon Charcoal”

– Mittkonsol med tre mugghållare och justerbart mittarmstöd

– Upplyst och låsbart handskfack

– Höjdjusterbara säten med svankstöd fram med låda under
samt ihopfällbart bord för andra sätesraden

– Läderklädd ratt och växelspaksknopp samt läderklätt
handbromshandtag

– Krompaket 2 (strömbrytare för kurvljus samt knappar för 
fönsterhissar och för att justera de yttre backspeglarna)

Funktioner
– ”Climatronic” klimatanläggning med sätesvärme fram

– Elektriska fönsterhissar och elektriskt inställbara 
yttre backspeglar

– ”Composition Colour” radiosystem med sex högtalare

– Färddator ”Plus”

– Läderklädd multifunktionsratt

– Trötthetsvarning

Säkerhet
– Ljus- och siktpaket

– Huvudairbags för de yttre platserna i andra sätesraden

– Dimljus

– ParkPilot

Standardutrustning för
Caddy Trendline.

Standardutrustning för
Caddy Comfortline.

Standardutrustning för
Caddy Highline.
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3

4 5

1 Candyvit | Standardlack | CC | TL | CL | HL |
2 Körsbärsröd | Standardlack | CC | TL | CL |
3 Reflexsilver | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
4 Indiengrå | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
5 Mojavebeige | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

Lackfärger.

De tryckta bilderna kan inte förmedla färgen på lacker, interiörer eller klädslar på ett tillfredsställande sätt.

2

1
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13 14

11 12

9 106 7

6 Honungsorange | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
7 Kastanjebrun | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
8 Black Berry | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
9 Bambugrön | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |

10 Vipergrön | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
11 Acapulco Blue | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
12 Starlight Blue | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
13 Fortana Red | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |
14 Djupsvart | Metalliclack | CC | TL | CL | HL |

Bilderna visar extrautrustade bilar.

8
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1

2

3

4

Mobilitetsdäck med storlek på 15" eller 16"

som har skyddande polymerinlägg på in -

sidan av hjulet som hindrar mindre föremål

från att tränga igenom däcket. Om ett hål

ändå skulle uppstå fylls hålet med en

trögflytande fyllning så snart föremålet 

avlägsnats. | CC | TL | CL | HL |

Lågfriktionsdäck. Alla nya Caddymodeller

som har EU6-motorer har som standard låg-

friktionsdäck. Dessa skiljer sig från konven-

tionella däck genom sin struktur, den an-

vända gummiblandningen och sin profil. 

| CC | TL | CL | HL |

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

Däck och
fälgar.
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5 6

7

8

1 Stålhjul med hjulsida*
6 J x 15 med 195/65 R 15 däck.

| CC | TL |

2 ”Caloundra” lättmetallfälgar
6 J x 15 med 195/65 R 15 däck.

| CC | TL | CL | HL |

3 Stålhjul med hjulsida*
6 J x 16 med 205/55 R 16 däck.

| CC | TL |

4 ”Bendigo” lättmetallfälgar
6 J x 16 med 205/55 R 16 däck.

| CC | TL | CL | HL |

5 ”Fortaleza” lättmetallfälgar
6 J x 16 med 205/55 R 16 däck.

| CC | TL | CL | HL |

6 ”Rockhampton” lättmetallfälgar
6 J x 17 med 205/55 R 17 däck.

| TL | CL | HL |

7 ”Canyon” lättmetallfälgar
6 J x 17 i antrasit med 205/55 R 17 däck.

| TL | CL | HL |

8 ”Canyon” lättmetallfälgar
6 J x 17 i svart med 205/55 R 17 däck.

| TL | CL | HL |

* Beroende på motorstyrka.
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1 Takrails. Skenorna finns i svart eller silver. Förhöjer intrycket och ger en bra grund för

att fästa annan utrustning, exempelvis en stege. Lastförmåga max 100 kg. Caddy Com-

fortline har som standard svarta takrails, Caddy Highline har silverfärgade. 

| CC | TL | CL | HL |

Förberedelse för dragkrok. Släpvagnssensorn och dragning av elkablar gör det enkelt att i

efterhand montera en dragkrok. | CC | TL | CL | HL |

Fast dragkrok. Klarar last mellan 660 kg (obromsad) och 1500 kg (bromsad) och har släp-

vagnsstabilisator. | CC | TL | CL | HL |

5 Avtagbar dragkrok. Låsbar och enkel att avlägsna när den ej används. Klarar last mellan

660 kg (obromsad) och 1500 kg (bromsad) och har släpvagnsstabilisator. | CC | TL | CL | HL |

6 Bi-xenon strålkastare. För både hel- och halvljus. Ger betydligt bättre ljus än konventio-

nella strålkastare. Är tåliga och har också lägre energiförbrukning. Endast i kombination

med mörktonade bakljus. | CC | TL | CL | HL |

2 Skjutfönster. Enkelt att öppna och stänga.

| CC | TL | CL | HL |

3 Insynsskyddat glas. Mörktonade glas kan

som tillval erbjudas för bakrutan och sidorna

för passagerarutrymmet. | CC | TL | CL | HL |

1

5

6

2

3

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

Exteriör.
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7 Elektriskt infällbara yttre backspeglar.
Caddy kan levereras med både uppvärmbara

och elektriskt justerbara ytterbackspeglar.

Som tillval kan de dessutom ut rustas med

en funktion för att fälla in dem automatiskt.

Det sistnämnda är en del av Elpaketet.

| CC | TL | CL | HL |

8 Mörktonade bakljus. Ger en elegant in-

ramning av bakdelen. Endast tillsammans

med bi-xenonstrålkastare. | CC | TL | CL | HL |

1) Kan leda till längre leveranstid.

7

8 9 10

9 Baklucka med fönster. Den mjukstängande bakluckan har ett tredje bromsljus integrerat

i spoilern och är försedd med fönster. | CC | TL | CL | HL |

10 Bakdörrar med fönster. Bakdörrarna är uppdelade i 1/3 och 2/3 och kan öppnas till en

maximal vinkel på 180°. Båda dörrana kan låsas i öppen position, för att exempelvis kunna

transportera längre last. | CC | TL | CL | HL |
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1 Vikbart bord för baksätet. Det vikbara bordet är fäst baktill på de främre sätena och har

mugghållare och smutsavvisande yta. | CL | HL |

Höjdjusterbara armstöd. Två inställningsnivåer för att kunna anpassas till individuell höjd-

inställning. | CL | HL |

2 Läderklädda handtag. Läderpaketet omfattar läderklädd växelspak, växelspaksknopp samt läderklätt handbromshandtag. 

Kan kombineras med läderklädd ratt, eller läderklädd multifunktionsratt. | TL | CL | HL |

12 V-uttag i mittkonsol. Uttaget är lättillgängligt i främre delen av mittkonsolen. | CC | TL | CL | HL |

12 V-uttag i mittarmstöd. I bakre delen av mittarmstödet i andra sätesraden.  | CC | TL | CL | HL |

12 V-uttag i bagageutrymmet. För portabla kylboxar finns ett 12 V-uttag även i bagageutrymmet.  | CC | TL | CL | HL |

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

1 2

Interiör och
komfort.
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3 12 V-uttag på instrumentpanelen. I förvaringsutrymmet på instrumentpanelens ovansida finns ett 12 V-uttag för

laddning av exempelvis mobiltelefoner. | CC | TL | CL | HL |

4 Uppvärmd vindruta. Uppvärmningen garanterar klar sikt även vid fuktig eller kall väderlek. Uppvärmd vindruta är

bara tillgängligt i kombination med Ljus- och sikt-paketet. | CC | TL | CL | HL |

5 Luftkonditionering. Halvautomatisk luftkonditionering med steglös justering gör att temepraturen kan anpassas

så att den alltid är behaglig. | CC | TL | CL |

6 ”Climatronic” luftkonditionering. Temperaturen kontrolleras elektroniskt med hjälp av en invändig sensor som

konstant jämför innetemperaturen med den önskade. Genom uppdelningen i två zoner, kan temperaturen ställas

individuellt för förare och framsätespassagerare. Samtidigt kontrolleras uteluftens kvalitet och aktiverar auto-

matiskt cirkulationsfunktionen vid behov. | CC | TL | CL | HL |

Sätesvärme. Uppvärmningen är integrerad i sätet och rygg stödet på framsätena och kan regleras individuellt för

föraren och framsätespassageraren. Det finns tre värmelägen. | CC | TL | CL | HL |

3 4

5 6
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8 Elektriska fönsterhissar. Reglagen till fönsterhissarna sitter på

dörrarnas insida. Reglagen har komfortbrytare med skydd mot att

fönstret fastnar. Tillsammans med elektriskt inställbara yttre

backspeglar utgör detta El paketet. | CC | TL | CL | HL |

7 Ljus- och siktpaket. Omfattas av avbländningsbar inre backspegel, regnsensor, automa-

tiskt halvljus samt ”Coming home/leaving home”-funktion. | CC | TL | CL | HL |

9 Lastöglor. Det finns fyra lastöglor i Caddy och sex lastöglor i

Caddy Maxi för att säkra lasten i passagerar- utrymmet. Vid instal-

lation av en tredje sätesrad i Caddy är det bara två lastöglor. 

| CC | TL | CL | HL |

7 8 9

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline



10 Lastnät. Lastnätet skyddar mot förskjuten last vid exempelvis kraftig inbromsning. Nätet fästs vid speciella fäst-

punkter bakom C-stolpen och kan rullas ihop när det inte används. | CC | TL | CL | HL |

55

11 Lastskyddsgaller.* Gallret skyddar mot lastförskjutning vid häftiga inbromsningar. Det stabila gallret kan fäs-

tas på två olika positioner: direkt bakom andra sätesraden, eller direkt bakom andra sätesraden i nerfälld/ihop-

vikt position. | CC | TL | CL | HL |

* Kan leda till längre leveranstid.

10 11
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Sätesklädsel | Simora | Titansvart | CC |

Sätesklädsel | Pandu | Moonrock Titansvart | CL |

Konstläder | Mesh | Titansvart | CC | TL | CL |

Sätesklädsel | Pandu | Titansvart | CL |

Sätesklädsel | Kutamo | Titansvart | TL |

Läderklädsel | Alcantara1) | Titansvart | HL |

Sätesklädsel | Kutamo | Titansvart–Blå | TL |

Läderklädsel | Vienna2) | Titansvart | CL | HL |

Standard Tillval | CC | Caddy Conceptline | TL | Caddy Trendline | CL | Caddy Comfortline | HL | Caddy Highline

Sätesklädsel.

1) Mittdel och inre stoppning har Alcantara-klädsel. 2) Mittdel och inre stoppning har Vienna-klädsel. 
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Cortina Gloss | Dekorklädsel | TL |

Dark Silver Brushed | Dekorklädsel | CL |

Carbon Charcoal | Dekorklädsel | HL |

Linearus | Dekorklädsel | CL | HL |

De tryckta bilderna kan inte förmedla färgen på lacker, interiörer eller klädslar på ett tillfredsställande sätt.

Återtagning och återvinning av uttjänta fordon.
Volkswagen anpassar sig ständigt till samhällets utveckling och har med detta i planeringen av alla nya produkter

som tas fram under Volkswagens varumärke. Detta gäller förstås även omsorgen om miljön och jordens resurser.

Alla nya Volkswagen-fordon kan därför återvinnas på ett miljöanpassat sätt, och kan enligt lag, returneras utan

kostnad. Du kan få mer information om detta från din lokala Volkswagen-återförsäljare.

DSG®, TDI® och 4MOTION® är av Volkswagen AG samt andra Volkswagen-bolag registrerade varumärken. Att

motsvarande varumärke används i denna broschyr utan att markera detta med symbolen för registrerat varu-

märke kan inte tas som intäkt för att kunna använda detta varumärke utan föregående godkännande från Volks-

wagen AG.

Vissa fordon som visas på bild är utrustade med tillval som innebär en merkostnad. Dekorativa element på 

bilarna är inte en del av standardspecifikationen.

Alla utrustningsalternativ kan inte visas i denna broschyr. Kontakta din lokala Volkswagen-återförsäljare så kan

du få mer information om tillgängliga tillval. Vissa tillval kan innebära längre leveranstid.

Data som anges i denna broschyr gällande tekniska specifikationer, utrustning, utseende gäller för den svenska

marknaden.

Garantier.
 3 års garanti utan mil   -begränsning.

 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning.

 3 års lackgaranti.

 MobilitetsGaranti med starthjälp, bärgning, hyrbil eller fri över nattning på hotell för 2 personer.

 1 års MaxiMil med stilleståndsersättning 2.200:- (exkl moms) per påbörjat dygn. 

Kan förlängas upp till 5 år (juridisk person).

Rostskydd.
Caddy är helt galvaniserad; varmgalvanisering och elektrolytisk galvanisering. Sidopanelerna är pressade i ett

stycke, vilket minskar antalet svetspunkter. Hålrum är fyllda med vax. Underredet och hjulhusen är inklädda med

plastdetaljer.

Serviceintervaller.
LongLife Service på alla modeller. Innebär att ett system i bilen, beroende på körsätt och yttre betingelser, självt

räknar ut när service ska utföras. Vid gynnsamma förhållanden är serviceintervallen maximalt upp till 30 000 km.

I god tid innan 30 000-km-service ska utföras får föraren impuls om service via displayen i instrumentpanelen.

Bilar med LongLife Service kräver användning av speciell motorolja, så kallad longlife-olja.

Skatt.
Du kan hitta aktuella uppgifter hos Skatteverket: www.skatteverket.se → skatter → fordonsskatt eller fordons-

skattetabeller.

Allmän 
information.

Dekorklädsel.
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Alltrack.
Nya Caddy Utrustning för nya Caddy Alltrack

1 Pedaler med alumiumutseende
2 Dekorinlägg ”Carbon Square Dark” och 

sätesklädsel ”7Summits”
3 Start-i-backe-hjälp

Utvändigt
– Aluminiumfälgar, 17" ”Quita”

– Lackerad kylargrill med tre kromlister

– Yttre backspeglar lackerade i silver

– Stötfångare, sidoskyddslister och dörrhandtag 
lackerade i bilens färg

– ”Alltrack”-märke fram och bak

– Mörktonade bakljus

– Mörktonat glas baktill

Invändigt
– Mittkonsol med justerbart mittarmstöd

– Krompaket 2 (strömbrytare för kurvljus samt knappar för 
fönsterhissar och för att justera de yttre backspeglarna)

– ”Alltrack”-märke på mattor med muskotfärgade sömmar

Funktioner
– Luftkonditionering

– ”Composition Colour” radiosystem med sex högtalare

Säkerhet
– Ljus- och siktpaket

– Dimljus

Caddy Alltrack är baserad på Caddy Trendline. På sidan 44 och 45 finns 
fler av utrustningsalternativen för Caddy Trendline.

* Caddy Alltrack, 2,0 l TDI 110 kW, bränsleförbrukning l/100 km: Stadstrafik 6,5–5,6, landsväg 5,0–4,3, blandad körning 5,6–4,9. CO2-utsläpp, g/km kombinerade: 132–129. Effektivitetsklass B.

Nya Caddy Alltrack tar dig med på äventyr. Med sin robusta konstruktion och utrustning i nivå

med Trendline och 4MOTION har den vad du behöver för att ge dig ut på upptäcksfärd. Är

vägen svår framkomlig och ojämn kan det kännas skönt att Alltrack har underredsskydd som

tar hand om stötarna. På de silverfärgade takrailsen kan du fästa takräcket. Vill du kombinera

DSG och 4MOTION är det möjligt med motorn på 110 kW*. Även i tuff terräng är en ombonad

förarplats viktig. Alltrack har dekorinlägg i ”Carbon Square Dark”, läderkanter och kromlister

samt silverfärgad dörr- och sidobeklädnad.
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Du hittar mer information om Car-Net på adressen

www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com

1) Car-Net App-Connect är endast tillgängligt i kombination med tillvalet  ”Composition Media” radiosystem och ”Discover Media” navigationssystem. Kompatibel med MirrorLink™, CarPlay™ och Android Auto™. Kontrollera att din mobilenhet är kompatibel med Car-Net ”App Connect”. Appar kompatibla
med ”App Connect” används uteslutande via din mobiltelefon. Avtal med din operatör påverkar dataåtkomst och internetanslutning.

2) Car-Net Guide & Inform är endast möjlig i kombination med tillvalet ”Discover Media” navigationssystem. Du behöver också en mobiltelefon (smartphone) som kan fungera som trådlös accesspunkt. Car-Net är tillgängligt bara om det finns ett befintligt avtal med en mobiloperatör, eller om du skaffar ett
sådant i syfte att använda med Car-Net. Car-Net fungerar bara inom operatörens täckningsområde. Beroende på ditt avtal, kan det tillkomma kostnader, speciellt om du använder mobilen utomlands (roamingavgifter). Volkswagens rekommendation är att använda ett avtal med fast kostnad oavsett
mängden data du laddar ner. Användningen av Car-Net styrs av ett separat avtal med Volkswagen AG. Efter att du börjat använda ditt fordon har du 90 dagar på dig att registrera fordonet på www.volkswagen-commercial-vehicles-carnet.com.Tjänsterna är tillgängliga för den avtalade perioden och kan
komma att ändras gällande innehåll under perioden. Du kan få mer information från din lokala återförsäljare.

3) Tillgängligt för parkeringsplatser och parkeringshus som har lämpliga tekniska förutsättningar.

Registrera dig med några få klick:

1. Skapa ditt personliga

konto på kund-webb-

portalen för Car-Net.

3. Skriv in ditt fordons -

identifikationsnummer

(VIN)

2. Du får då en registrerings-

kod (PIN).

4. Skriv in din PIN i ditt for-

dons navigeringssystem.

Trafikinformation online.

Bensinstationer.

Parkeringsplatser.

Väder.

Nyheter.

Import av destinationer.

Egna intressepunkter.

Hälsorapport fordon.

Sökfunktion.

Med Volkswagens egna appar blir resan trevligare. Som exempel kan

nämnas ”Shared Audio”, ”Drive & Track”, ”Call & Remind” och ”My

Guide”. Du kan få information om ditt körsätt, om parkering och se-

värdheter i närheten på din resa, med hänsyn taget till både väder

och fordonsdata.

Volkswagen Appar.

Car-Net App-Connect.1) Car-Net Guide & Inform.2)

Med sökfunktionen för intressepunkter kan du hitta dina

favoritdestinationer.

Trafikinformation online använder den mest aktuella in-

formationen som finns för att hjälpa dig att inte hamna i

trafikstockningar och köer.

Hälsorapport fordon visar den aktuella fordonsdatan.

Nyheter. Med den här tjänsten kan aktuella Nyheter väljas

och ställas in i hemmet och sedan visas i bilen.

Med Vädertjänsten kan du snabbt och enkelt få informa-

tion om det aktuella vädret där du befinner dig eller

dit du är på väg. Det går också att få en detaljerad väder-

rapport för flera dagar på utvalda destinationer.

Med Parkeringsinfo kan du snabbt och enkelt få informa-

tion om tillgängligheten för aktuella parkeringsplatser i

ditt område.3)

Tjänsten Bränsleinfo ger aktuell information om de 

gällande bränslepriserna på bensinstationer i det när -

liggande området.

Flera praktiska funktioner och hjälpmedel blir tillgängliga genom Car-Net ”Guide & Inform”. Via ditt fordons navigationssystem (tillval)

så kan du få aktuell information genom olika tjänster under resans gång. Exempelvis realtidsinformation om trafikstörningar, vilken

bensinmack som har lägsta bensinpriset eller var du kan hitta parkering på destinationsorten.

Med Car-Net ”App Connect” så kan kompatibla appar visas på displayen

i navigationssystemet. Tekniken gör att du kan se och påverka innehåll

och funktioner från din smartphone genom pekskärmen

på navigationssystemet. För att undvika att distrahera föraren, kan

bara vissa av apparna användas under körning. Det är fordonsspecifika

appar som ”Drive & Track” samt internetradio och nyhetstjänster,

under förutsättning att de är kompatibla med App Connect.

Egna Intressepunkter ger möjlighet att skapa egna listor

med intressepunkter hemifrån genom kund-webb-porta-

len. Det kan exempelvis gälla adresser till vänner.

Import av destinationer ger kunderna möjligheten att välja

och hantera sina destinationer i hemmet och sedan skicka

dessa till navigationssystemet i sitt fordon via kund-webb-

portalen innan de påbörjar sin resa.

Mobila online-tjänster.
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Innehållsdeklaration All-in.

Team Transportbilar

3 års garanti

MaxiMil driftgaranti

MobilitetsGaranti

12 års garanti mot genomrostning

Volkswagen Vikarie

Förmånlig märkesförsäkring

Service- och underhållsavtal

Leasing med fast månadskostnad

Allt på en faktura

Vill du ha det riktigt bekvämt går du All-in.

Det bekvämaste sättet att äga sin transportbil heter All-in. Det innebär att du får en fast månadskostnad som

innehåller allt det viktigaste. Först och främst finansiering med bra villkor så att du inte behöver binda

upp eget kapital. För det andra erbjuder vi en riktigt förmånlig försäkring som är anpassad för dig som

har en transportbil i företaget. Den innehåller bland annat en maskinskadeförsäkring som gäller i 8 år

eller upp till 15 000 mil. Dessutom får du ersättning med upp till 50 000:- för stulen eller vandalise-

rad utrustning i lastutrymmet och en snabb och smidig skadehantering dygnet runt. All-in 

innehåller också ett service- och underhållsavtal. Praktiskt och bekvämt samtidigt som

du inte behöver överraskas av oväntade kostnader.

Allt det här får du alltid på köpet.
Det finns en hel del som ingår i priset när du köper en transportbil från Volkswagen. Saker som är viktiga,

men som man inte alltid tänker på. För det första får du riktigt bra garantier. Det innebär 3 års garanti utan milbegräns-

ning, MaxiMil driftgaranti upp till 5 år med stilleståndsersättning, MobilitetsGaranti med bärgning, lånebil eller fri över-

nattning på hotell. Dessutom 12 års garanti mot genomrostning. Förutom de generösa garantierna har du som ägare till

en Volkswagen också möjlighet att boka en gratis lånebil när din egen är på service. Vi kallar det Volkswagen Vikarie.

Garantier
 3 års garanti utan milbegränsning.

 12 års garanti mot genomrostning.

 MobilitetsGaranti med starthjälp, bärgning, hyrbil 3 dygn eller

fri övernattning på hotell.

 Om olyckan är framme och bilen ej kan lagas på plats och med-

för ett arbete på över tre timmar får föraren en lånebil.

 MaxiMil driftgaranti med stilleståndsersättning 2 300 kr (exkl

moms) per påbörjat dygn. Kan förlängas upp till 5 år (företag).

Volkswagen Vikarie
Väljer du en transportbil från Volkswagen får du inte bara en bil

som blir förarens bästa vän. Men ibland behöver bilen service och

det kan hända att oturen är framme så att den behöver ett verk-

stadsbesök. Eftersom bilen är ett av de viktigaste verktygen för

många av våra kunder erbjuder våra verkstäder Volkswagen 

vikarie, en lånebil som du kostnadsfritt kan boka vid verkstads -

besöket. På så sätt  behöver inte verksamheten stanna upp bara

för  att bilen gör det.

CarePort Försäkring
 Premier i ett fast prisintervall baserat på stor stad respektive

landsort styrd av bilens vikt. 

 Obegränsad körsträcka. 

 Förlängd maskinskadeförsäkring upp till 5 år och 

max 15 000 mil. 

 Hyrbil vid ersättningsbar skadehändelse. 

 Reparationer på auktoriserad märkesverkstad. 

 Finansiering, försäkring samt serviceavtal på samma faktura

månadsvis.

CarePort Serviceavtal
Service- och reparationsavtal med avtalstid mellan 12 och 60 må-

nader. Välj körsträcka från 1500 mil per år till 6 000 mil/ år. 

 Fast månadskostnad.

 Tryggt ägande.

 Flexibelt Service- och reparationsavtal.

CarePort Finansiering
Via Volkswagen Finans Sverige AB erbjuder Volkswagen-

återförsäljaren finansieringslösningar med en maximal 

mix av finansiering och bil.

 Finansiell eller operationell leasing 12-60 mån.

 Med eller utan Service- och reparationsavtal.

 Volkswagen Billån 12-60 månader.

 Maximal kontroll och minimal administration med 

Volkswagen Fleet Support.

All-in, powered by CarePort.
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Motor

1,2 l TSI BMT

1,0 l TSI BMT

Växellåda

5-växlad manuell

6-växlad manuell

Effekt
Max kW (kh)

62 (84)

75 (102)

Avgasnorm

Euro 6

Euro 6

Bränsleförbrukning1) 2)

Stadstrafik/landsväg/blandad
l/100 km

6,9/4,8/5,6

6,3/4,7/5,3

CO2-utsläpp2)

g/km, kombinerade

131

123

Acceleration
0 – 100 km/h (s)

14,7

12,1

Maxhastighet
km/h

157

1,0 l TSI BMT 5-växlad manuell 75 (102) Euro 6 6,5/4,8/5,5 127 12,5 172

1,4 l TSI BMT 6-växlad manuell 92 (125) Euro 6 7,3/5,2/6,0 138 11,3 185

1,4 l TSI BMT 7-stegad DSG 92 (125) Euro 6 6,7/5,3/5,8 133 11,3 183

2,0 l TDI BMT 5-växlad manuell 75 (102) Euro 6 5,5–5,4/4,2/4,7 123–122 13,3 172

2,0 l TDI BMT 6-stegad DSG 75 (102) Euro 6 5,9/4,7–4,6/5,1 134–133 13,4 170

2,0 l TDI BMT 4MOTION 6-växlad manuell 90 (122) Euro 6 6,6/4,9/5,6 146 11,8 178

2,0 l TDI BMT 6-växlad manuell 110 (150) Euro 6 6,1/4,4/5,0 132 10,3 194

2,0 l TDI BMT 6-stegad DSG 110 (150) Euro 6 5,9/4,6/5,1 135 10,3 192

2,0 l TDI 4MOTION 6-stegad DSG 110 (150) Euro 6 6,5/5,0/5,6 146 10,5 189

172

1,4 l TSI BMT 6-växlad manuell 92 (125) Euro 6 7,2/5,1/5,9 135 10,9 185

1,4 l TSI BMT 7-stegad DSG 92 (125) Euro 6 6,7/5,2/5,8 133 10,9 183

2,0 l TDI BMT 5-växlad manuell 55 (75) Euro 6 5,5/4,0/4,6 120–119 17,6 152

2,0 l TDI BMT 5-växlad manuell 75 (102) Euro 6 5,3/4,1/4,6 120–119 12,9 172

2,0 l TDI BMT 6-stegad DSG 75 (102) Euro 6 5,8–5,7/4,6–4,5/5,0 131–130 13,0 170

2,0 l TDI BMT 4MOTION 6-växlad manuell 90 (122) Euro 6 6,5/4,8/5,4 143 11,5 178

2,0 l TDI BMT 6-växlad manuell 110 (150) Euro 6 6,0/4,3/4,9 129 9,9 194

2,0 l TDI BMT 6-stegad DSG 110 (150) Euro 6 5,8/4,6/5,0 132 9,9 192

1,4 l TGI BlueMotion3) 6-växlad manuell 81 (110) Euro 6 5,2/3,6–3,5/4,1
7,9/5,4/6,3

113–112 12,9

Effektivitets-
klass

C

B

B

C

B

A

B

B

B

B

B

C

B

B–A

A

B

B

B

B

2,0 l TDI BMT 4MOTION 6-stegad DSG 110 (150) Euro 6 6,4/4,9/5,4 143 10,2 189B

A 174

1,4 l TGI BlueMotion3) 6-växlad manuell 81 (110) Euro 6 5,3/3,6/4,3
8,1/5,6/6,5

116 13,7A+ 174

Caddy Conceptline, Caddy Trendline, Caddy Comfortline, Caddy Highline, Caddy Alltrack

Bränsleförbrukning, CO2-utsläpp och prestanda.

1) Tankvolym för Euro 6-motorer: Bensin (förutom TGI) och diesel ca 55 l, AdBlue® (i TDI) ca 9 l. Tankvolym i TGI: CNG ca 26 kg (Caddy) eller ca 37 kg (Caddy Maxi), bensin ca 13 l. Tankvolym för Euro 5-motorer: Diesel ca 60 l.
2) De ovan angivna värdena för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp har mätts upp i enlighet med riktlinje 80/1268/EWG i den nu gällande versionen. Siffrorna gäller inte något enskilt fordon utan är endast till för att kunna jämföra olika fordonstyper. När ett spann med två siffror anges

beror dessa på däckstorlek och eventuella gjorda tillval. En bils bränsleförbrukning och CO2-utsläpp beror inte bara på hur effektiv motorns förbränning är, utan dessa värden påverkas också av hur bilen körs och av andra, icke-tekniska faktorer. Extra tillbehör som monteras på bilen kan
påverka bränsleförbrukningen. CO2 är den drivhusgas som i huvudsak orsakar jordens uppvärmning. Mer information finns i  ”Guidelines on fuel consumption, CO2 emissions and electricity consumption of new cars” som går att få kostnadsfritt från DAT Deutsche Automobil Treuhand
GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern, Germany, or at www.dat.de.

3) Huvudsaklig bränslekälla CNG (naturgas, biometangas eller metangas från förnybara källor), bensinläge endast som reserv av säkerhetsskäl. Värden gällande förbrukning: Rad 1 i kg/100 km (CNG), rad 2 i m3/100 km (CNG).

Caddy Maxi Conceptline, Caddy Maxi Trendline, Caddy Maxi Comfortline, Caddy Maxi Highline
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B1/B2 Lastytrymme, bredd, min/max (mm) 1168/1190

H1 Markfrigång (under motorskydd) (mm) 155 125 153 123

H2 Tröskelhöjd bak (mm) 575 545 612 575

H3 Fordonshöjd (mm) 1822 1792 1851 1822

H4 Fordonshöjd inkl takreling (mm) 1858 – 1887 1858

H5 Lasthöjd (mm) 1230

L1 Lastlängd på golvet (mm), bakom rad 1/2/3 1781/1095/224

W1/W2 Sluttningsvinkel fram/bak (°) 15,7/17,5 13,2/18,1 14,7/23,2 15,7/17,5

W3 Rampvinkel (°) 13,5 12,3 14,8 13,2

Skjutdörr, bredd x höjd (mm) 701x1086

Baklucka, bredd x höjd (mm) 1183x1134

Lastvolym (liter), antal säten 2/5/7 3200/918/190

Vänddiameter (m) 11,1

Vänddiameter (m) 11,1

Mått-tabell Caddy Caddy TDI
BlueMotion

Caddy
4MOTION

Caddy TGI
BlueMotion

1793
2065

2682
4408
4506 

879

W1 W2W3

847

L3
L2

L1
B1

B2

H2H1

H5 H3
H4

B1/B2 Lastytrymme, bredd, min/max (mm) 1168/1190

H1 Markfrigång (under motorskydd) (mm) 158 152 146

H2 Tröskelhöjd bak (mm) 581 624 581

H3 Fordonshöjd (mm) 1831 1863 1831

H4 Fordonshöjd inkl takreling (mm) 1868 1899 1868

H5 Lasthöjd (mm) 1240

L1 Lastlängd på golvet (mm), bakom rad 1/2/3 2250/1566/644

W1/W2 Sluttningsvinkel fram/bak (°) 15,9/15,3 14,7/20,2 15,9/15,3

W3 Rampvinkel (°) 12,1 12,6 12,1

Skjutdörr, bredd x höjd (mm) 701x1084

Baklucka, bredd x höjd (mm) 1183x1134

Lastvolym (liter), antal säten 2/5/7 4130/1650/530

Lastvolym med ”Flex Plus” (m3) 4,7

Vänddiameter (m) 12,2

Mått-tabell Caddy Maxi Caddy Maxi
4MOTION

Caddy Maxi TGI 
BlueMotion

L3
L2

L1

1793
2065

879 9933006
4878
4976

H5

H2H1

W1 W2W3

B1
B2

H3
H4

Måttskisserna visar viss extrautrustning. Alla mått är baserade på standardfordon. Höjdmåtten kan variera med ± 50 mm beroende på utrustning. Information om sluttningsvinkel fram och bak liksom rampvinkel, gäller fordon lastade med hänsyn taget till totalvikten. Måttskisserna är inte skalenliga.

Måttskisser.
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Caddy Personbil

B1/B2 Lastytrymme, bredd, min/max (mm) 1120/1136

H1 Markfrigång (under motorskydd) (mm) 155 125 153 123

H2 Tröskelhöjd bak (mm) 575 545 612 575

H3 Fordonshöjd (mm) 1822 1792 1851 1822

H4 Fordonshöjd inkl takreling (mm) 1858 – 1887 1858

H5 Lasthöjd (mm) 1226

L1 Lastlängd på golvet (mm), bakom rad 1/2/3 1781/1095/224

W1/W2 Sluttningsvinkel fram/bak (°) 15,7/17,5 13,2/18,1 14,7/23,2 15,7/17,5

W3 Rampvinkel (°) 13,5 12,3 14,8 13,2

Skjutdörr, bredd x höjd (mm) 701x1086

Baklucka, bredd x höjd (mm) 1183x1127

Lastvolym (liter), antal säten 2/5/7 3030/750/190

Vänddiameter (m) 11,1

Mått-tabell Caddy Caddy TDI
BlueMotion

Caddy
4MOTION

Caddy TGI
BlueMotion

1793
2065

2682
4408
4506 

879

W1 W2W3

847

L3
L2

L1
B1

B2

H2H1

H5 H3
H4

B1/B2 Lastytrymme, bredd, min/max (mm) 1120/1121

H1 Markfrigång (under motorskydd) (mm) 158 152 146

H2 Tröskelhöjd bak (mm) 581 624 581

H3 Fordonshöjd (mm) 1831 1863 1831

H4 Fordonshöjd inkl takreling (mm) 1868 1899 1868

H5 Lasthöjd (mm) 1233

L1 Lastlängd på golvet (mm), bakom rad 1/2/3 2250/1566/644

W1/W2 Sluttningsvinkel fram/bak (°) 15,9/15,3 14,7/20,2 15,9/15,3

W3 Rampvinkel (°) 12,1 12,6 12,1

Skjutdörr, bredd x höjd (mm) 701x1084

Baklucka, bredd x höjd (mm) 1183x1127

Lastvolym (m3/liter/liter), antal säten 2/5/7 3880/1350/530

Vänddiameter (m) 12,2

Mått-tabell Caddy Maxi Caddy Maxi
4MOTION

Caddy Maxi TGI 
BlueMotion

B1
B2

L3
L2

L1

1793
2065

879 9933006
4878
4976

H2H1

W1 W2W3

H5 H3
H4

Måttskisserna visar viss extrautrustning. Alla mått är baserade på standardfordon. Höjdmåtten kan variera med ± 50 mm beroende på utrustning. Information om sluttningsvinkel fram och bak liksom rampvinkel, gäller fordon lastade med hänsyn taget till totalvikten. Måttskisserna är inte skalenliga.

Måttskisser.
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B1/B2 Lastytrymme, bredd, min/max (mm) 1120/1136

H1 Markfrigång (under motorskydd) (mm) 160 159 128

H2 Tröskelhöjd bak (mm) 576 616 576

H3 Fordonshöjd (mm) 1824 1855 1824

H4 Fordonshöjd inkl takreling (mm) 1861 1891 1861

H5 Lasthöjd (mm) 1226

L1 Lastlängd på golvet (mm), bakom rad 1/2/3 1781/1095/224

W1/W2 Sluttningsvinkel fram/bak (°) 14,0/17,8 13,0/23,4 14,0/17,8

W3 Rampvinkel (°) 13,9 15,3 13,9

Skjutdörr, bredd x höjd (mm) 701x1086

Baklucka, bredd x höjd (mm) 1183x1127

Lastvolym (m3/liter/liter), antal säten 2/5/7 3030/750/190

Vänddiameter (m) 11,1

Mått-tabell Caddy Maxi Caddy Maxi
4MOTION

Caddy Maxi TGI 
BlueMotion

1793
2065

2682
4430
4528 

901

W1 W2W3

847

L3
L2

L1
B1

B2

H2H1

H5 H3
H4
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Caddy Personbil

Förarutrymme
 Airbags för förare och framsätespassagerare samt

sido-/huvudairbags.
 Sätesklädsel Simora.
 Textilmatta golv.

Komfort
 Parkeringsvärmare med fjärrkontroll (Ej EcoFuel).
 AC-Luftkonditionering. Halvautomatisk luft -

konditionering med steglös inställning för att alltid
ha behaglig temperatur i kupén.

 Sätesvärme.

Kaross och lastutrymme
 Bakdörrar med uppvärmbara fönster och bakrute-

torkare.
 Trägolv i lastutrymmet.
 Sidoinklädnad hardboard.
 Innerbelysning i förar-/lastutrymmet.

Karosseri/ram/chassi
 Självbärande och delgalvaniserad kaross.
 Ramverk med längs- och tvärgående balkar.
 15"/16"-chassi (beroende på motorstyrka).
 2 dörrar till förarutrymmet.
 Skjutdörr till last-/passagerarutrymme, höger för

vänster -styrd, vänster för högerstyrd.
 Bogseröglor fram och bak skruvas.
 4 fästpunkter för takbågar/takräcke.

Fram- och bakaxel
Fram:
 McPherson-fjäderben med triangellänkarmar.
 Teleskopstötdämpare och krängningshämmare.

Bak:
 1 bladfjäder.
 Stötdämpare och krängningshämmare.
 Stel bakaxel.

Styrsystem
 Servostyrning.
 Säkerhetsrattstång.
 Ratt justerbar i höjd- och längsled.

Bromsar
 Tvåkrets hydrauliskt bromssystem.
 Skivbromsar fram och bak.
 Bromskraftförstärkare.

Fälgar/däck
 För motorstorlek upp till 110hk, stålfälg 6,5x15"

med navkåpa. Däck 195/65 R15 91T
 För motorstorlek från 122 hk, stålfälg 6Jx16" med

navkåpa. Däck 205/55 R16 94H

Säkerhetsutrustning
 ABS (Anti-Blockerings-System).
 TCS (Anti-Spinn-Reglering).
 MSR (Motorbromsreglering).
 ESC (elektroniskt stabilitetsprogram)
 Trepunktsbälten, höjdinställbara samt bältes -

sträckare fram.
 Värmeskyddsglas ljustonat runt om.
 Halogenstrålkastare.
 Räckviddsjustering strålkastare.
 Backljus.
 Dimbakljus.
 Nackskydd, höjdinställbara och vikbara.

 Kurvhandtag kupéutrymmet.
 6 surrningsöglor i lastrum.
 Högt bromsljus.

Stöldskydd
 Elektronisk startspärr.
 Rattlås, brytsäkert (friktionskoppling).

Elsystem/Batteri/Generator
 12V.
 Can-Bus-system.
 Batteri- och generatoreffekt beroende 

på utrustning.

Interiör, förar- och passagerarutrymme
 2 enkelsäten, eluppvärmda.
 Handskfack med låsbar lucka.
 2 öppna hyllor instrumentpanel.
 Kopphållare och förvaringsfack i mittkonsol.
 Dörrfack med utrymme för 1,5 l flaskor.
 Takhylla.
 Innerbelysning.

Funktionsutrustning
 Instrumentering: hastighetsmätare med kilometer-

och tripp mätare, varvräknare, digitalklocka, bränsle-
mätare, kontrolllampor för släp, bromsbelägg (bara
bensin) samt handbroms.

 Färddator ”Plus”. 
 Trötthetsvarning.
 Varningssummer för strålkastare.
 Innerbelysning.
 12V-uttag.
 Vindrutetorkare med variabel intervall.

 Värme och ventilation med pollenfilter, 4-stegs fläkt
och recirkulation.

 Uppvärmbar bakruta med intervalltorkare.
 Radioförberedelse 2 högtalare.
 Uppvärmbara spolarmunstycken.
 Elfönsterhissar, centrallås samt elbackspeglar.

Teknisk specifikation, standardutrustning.



67



Nya Caddy Personbil
Samtliga uppgifter i denna broschyr återger tillgänglig information
vid tidpunkten för tryckning. Ändringar kan ha införts senare. En del
av de på bilderna visade bilarna har merutrustning som inte ingår i
standardutrustningen. Rätt till ändringar förbehålles.

BRO 472 002 13 • Mar -16 • 5 000 ex

www.volkswagentransportbilar.se


