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SÄLLAN ÄR ETT arbetsredskap lika 
vasst som nya Caddy R Edition. Tuffa 

fälgar och tröskelrör utstrålar pondus. 

En arbetsplats utöver det vanliga.
Med unik läderklädsel, vassa 18-tums 
aluminiumfälgar och klar röd lack 
är nya Caddy R Edition inte bara 
en vass transportbil – den finns 
dessutom bara i ett begränsat antal. 

DE ISANDE VINTERVINDARNA letar sig in överallt under jackan 
och solen orkar knappt över horisonten. Det är en kylslagen 
decemberdag i Södertälje hamn, men framför oss står nya 
Caddy R Edition och sprider värme. En unik specialmodell för 
Sverige i mycket begränsad upplaga – och vi har lagt vantarna 
på det allra första exemplaret. Bilen är till och med så ny att den 
ännu inte finns med i Transportstyrelsen register och ordern är 
tydlig: lämna inte det inhägnade hamnområdet.

DEN KLARRÖDA LACKEN, de stora 18-tums aluminiumfälgarna 
och de kromade sidorören i aluminium gör Caddy R stilmässigt 
unik. Och fullpackad med smart utrustning är den dessutom 
en perfekt kollega. Förutom komfortpaket och pluspaket med 
teknik som xenonstrålkastare, App-Connect och farthållare 
hittar vi elegant läderklädsel och en specialbyggd mellanvägg 
i kolfiber-stil i kupén. Under huven sitter starka TDI 150 med 
DSG-automatväxellåda som gör nya Caddy R Edition både 
snabb och riktigt effektiv – men det är upp till nya ägaren 
att upptäcka. Vi rullar bara några hundra meter innanför 
hamnområdets höga grindar, men mer behövs inte. Med sin 
utstrålning och kupéns snygga detaljer känns Caddy R Edition 
helt rätt. Synd bara att upplagan är begränsad.

 Caddy R
Edition

text: Erik Gustafsson   foto: Peter Gunnars
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CADDY R 
EDITION 

TDI 150 DSG

Effekt hk/kW, Nm 

150/110, 340 

Förbrukning blandad 
 körning (l/100 km) från 

5,1      
                  
CO2-utsläpp (g/km)

133 

                       
Toppfart (km/h) 

192

Priser (SEK) 
(exkl moms) från

259 900   

”MED SIN
UTSTRÅLNING OCH 
KUPÉNS SNYGGA 
DETALJER KÄNNS 
CADDY R EDITION
HELT RÄTT.”
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ALUMINIUMKLÄDDA PEDALER, 
snygga aluminiumfälgar och 
självklart en mellanvägg i tuff 
kolfiberlook. 

UNIK DEKOR OCH 
tröskelrören skvallrar 
om att det här inte är 

någon vanlig Caddy.

UNIK LÄDERKLÄDSEL 
– enbart i Caddy R Edition.
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