Nový Caddy

Nový Caddy
Připravený na vše, co přijde
Pro všechny, kteří milují život, je zde nový Caddy.
Nejoblíbenější všestranný vůz, který je nyní k dispozici ve své páté generaci – ještě komfortnější,
variabilnější a s využitím více digitálních technologií než kdykoli v minulosti.
Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Flexibilní jako vždy.
Nový jako nikdy
Nový Caddy
Nejoblíbenější vůz ve své třídě: zcela nově
navržený a v mnoha oblastech vylepšený.
S ještě větším využitím digitálních
technologií a lepším připojením do sítě
Nový digitální panel Innovision Cockpit2),
jehož součástí je digitální panel přístrojové
desky Digital Cockpit a displej navigač
ního systému, nové infotainment systé
my s displejem s úhlopříčkou až 10 palců
(25,4 cm), klávesové zkratky pro důležité
funkce a služby Volkswagen We Connect3).

Dokonale připravený pro každodenní
využití
Flexibilní interiér s novou koncepcí
sedadel, samostatná sedadla v druhé
řadě prostoru pro cestující s možností
vyjmutí1) a mnoho úložných prostor.
Vysoký jízdní komfort
Pohodlná sedadla ergoComfort2)
s elektrickým nastavením bederní
opěrky ve čtyřech směrech a spousta
místa v celém automobilu.
Osvědčená kvalita
Použití materiálů s dlouhou životností,
vysoce kvalitní zpracování a spolehlivé
motory.

1) Sériová výbava pro nový Caddy Maxi, nový Life Maxi a nový Style Maxi. Volitelná výbava pro nové Kombi, nové Kombi Maxi, nový Caddy, nový Life a nový Style. 2) Volitelná výbava. 3) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke
kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po
celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem.
4) V rámci možností daných systémem.
5) Dodává se pouze
v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG. 6) Dodává se pouze s motory TDI. Vyobrazené materiály mohou být odlišné. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

Poloautomatické řízení
Asistenční systémy nejnovější generace:
mimo jiné ACC 2.02), 4), Travel Assist s Emer
gency Assist2), 4), 5), Trailer Assist2), 4) a systém
Side Assist s asistentem pro couvání z par
kovacího místa2), 4).
Moderní design
Nová výrazná přední partie se strukturou
včelí plástve, dynamické čisté linie a celá
řada optimalizací s cílem snížení hodnoty
součinitele aerodynamického odporu cw.
Tři výbavové linie
Soustředění na to podstatné: nový Caddy.
Zvýšený komfort: nový Life. Design v cen
tru pozornosti: nový Style.
Méně emisí
Dva SCR katalyzátory v řadě za sebou
a vícestupňové vstřikování aditiva
AdBlue® zajišťuje podstatné snížení
emisí NOx u nové generace motorů TDI.6)
Seznamte se s novým Caddy na adrese:
www.vw-uzitkove.cz/novy-caddy
Nový Caddy
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Zde máte vše
pod jednou střechou
Nový Caddy ukazuje, na jaké úrovni může
být jeho výbava – digitální, a to v celé šířce.
Digitální panel s vysokým rozlišením Innovision Cockpit1) kombinuje digitální panel
přístrojové desky Digital Cockpit a displej
navigačního systému. Ještě více funkcí
pak nabízí bezplatná aplikace Volkswagen
We Connect2), jež Váš mobilní telefon promění na dálkové ovládání Vašeho vozu.
1) Volitelná výbava.
2) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno
a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se
společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho regist
raci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem.
Vyobrazené materiály se mohou
odlišovat od skutečnosti. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

Nový Caddy – Digitalizace a připojení do sítě

09

03

V novém Caddy můžete pokrok v oboru digitálních technologií
vnímat na vlastní kůži, a to i konečky svých prstů. Citlivé dotykové
displeje reagují na celou řadu gest, které důvěrně znáte při ovlá
dání Vašeho chytrého mobilního telefonu. Tímto způsobem je
možné ovládat navigační i multimediální funkce, stejně jako kli
matizaci nebo mobilní služby online Volkswagen We Connect2).

02

Reaguje
na pohyb ruky

01
02
03
04

01

1) Volitelná výbava. 2) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect
Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombi
naci s kompatibilním infotainment systémem. 3) Sériová výbava od linie nový Style. Volitelná výbava pro nový Caddy nový Life. Vyobrazené materiály se mohou o
 dlišovat od skutečnosti. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

Ovládání pomocí gest NOVINKA
Navigační systém s 10palcovým displejem1) NOVINKA
Hlasové ovládání1)
Funkce indukčního nabíjení1)
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Rozšířením velkého displeje navigačního systému1) s úhlopříčkou
10 palců (25,4 cm) o panel přístrojové desky Digital Cockpit3)
vznikne velký digitální panel Innovision Cockpit1), který přináší
celou řadu dalších možností. Na velkém displeji digitálního kombi
novaného přístroje s úhlopříčkou 10,25 palce (26,0 cm) si můžete
nechat zobrazit např. navigační mapu v 3D perspektivě, aktuální
jízdní data nebo obsah knihovny médií z Vašeho chytrého mobil
ního telefonu. Prostřednictvím tlačítek na multifunkčním volantu
můžete pohodlně listovat playlistem, z portrétů přiřazených jed
notlivým záznamům v telefonního seznamu můžete vybrat kontakt,
kterému zavoláte nebo aktivovat jednotlivé asistenční systémy.
V případě, že nemáte volné ruce, můžete s Vaším novým Caddy
nyní také hovořit. Pomocí hlasového pokynu můžete přijmout tele
fonní hovor, zvolit rozhlasovou stanici nebo zadat cíl do navigace.
A na slovo Vás poslechne dokonce i klimatizace.1)

Nový Caddy – Digitalizace a připojení do sítě
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Díky službám Volkswagen We Connect1) je jízda v automobilu ještě
komfortnější, k dispozici máte více digitálních technologií a lepší
připojení do sítě. Integrovaná eSIM karta zajistí, že budete na přání
vždy online. Jediné, co musíte udělat, je provést aktivaci vybraných
mobilních služeb online pomocí Vašeho Volkswagen ID. Následně
můžete pohodlně prostřednictvím displeje infotainment systému
nebo chytrého mobilního telefonu, resp. z pohodlí domova přes
notebook přistupovat k Vašemu novému Caddy. Již základní paket
služeb We Connect1) obsahuje celou řadu užitečných funkcí –
můžete si například nechat zobrazit aktuální stav Vašeho vozu
a pomocí aplikace zjistit, zda jsou zavřená jeho okna.
Služby We Connect Plus1), 2) Vám pak otevírají celý svět mobilních
služeb online. Paket Premium doplňuje základní paket mimo jiné
o službu nezávislé větrání online3), 4), alarm online3) a o aktuální
dopravní informace online. Intuitivní hlasové ovládání online3) pak
zajistí, že Váš nový Caddy Vám bude rozumět ještě lépe.
Ve vozidle máte navíc k dispozici také přístup do obchodu In-Car
Shop1). V něm si v případě potřeby můžete např. prostřednictvím
služby We Upgrade5) koupit navigační software pro rádio „Ready 2
Discover“ nebo data pro službu Streaming & Internet. Přehled všech
funkcí najdete na straně 51.

03

Další online funkce. Nabídka bezplatných služeb We Connect1) zahrnuje široké spektrum užitečných služeb
a funkcí. Mnoho dalších funkcí je pak součástí paketu We Connect Plus1), 2).

Vaše přímé spojení
s novým Caddy

02
01

1) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separát
ní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment
systémem. 2) Služby We Connect Plus jsou po uplynutí počáteční doby zpoplatněné. 3) V závislosti na výbavě vozu a struktuře nabídky. 4) Dodává se pouze v kombinaci s dvouzónovou klimatizací Climatronic a nezávislým vodním topením. 5) Pro užívání služeb We Upgrade je nutné, aby uživatel
měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, uzavřenou platnou smlouvu pro využívání služeb We Connect a ověření hlavního uživatele vozu, které znamená přiřazení uživatelského účtu ke konkrétnímu vozidlu. Dále je nezbytně nutné, aby vozidlo bylo vybavené technickými funkcemi a hardwarem potřeb
ným pro služby We Upgrade. Funkce We Upgrade pro dané vozidlo si jeho hlavní uživatel může prohlédnout v infotainment systému pod položkou menu In-Car Shop. 6) Dodává se pouze s nezávislým vodním topením s dálkovým ovládáním. 7) Dodává se pouze s paketem Streaming & Internet.
Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) NOVINKA
02 We Connect Plus nezávislé topení online1), 2), 6)
03 In-Car Shop1) NOVINKA

Obsah paketu služeb We Connect1)

Obsah paketu služeb We Connect Plus1), 2)

Volání v případě poruchy
Pozice parkování
Automatické hlášení nehody NOVINKA
Stav automobilu
Dveře a světla
Zpráva o stavu automobilu
Jízdní data
Plánování termínu servisu

Dopravní informace online
Aktualizace dat navigačních map online NOVINKA
Hlasové ovládání online NOVINKA
Alarm online
Nezávislé topení online6)
Nezávislé větrání online4) NOVINKA
Streamování médií7) NOVINKA
Wifi hotspot7) NOVINKA

Paket Volkswagen We Connect1) obsahuje i další služby: Jejich kompletní výčet najdete na adrese
www.vwn.de/mod nebo v katalogu na straně 51.
Nový Caddy – Digitalizace a připojení do sítě
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Radost udělá všem
Nový Caddy dokáže téměř cokoli. Je ideálním
automobilem pro každodenní využití. Je ale
také dokonalým společníkem pro sportovní
aktivity a trávení volného času. Pro plnění
pracovních povinností. I automobilem na
dovolenou. Pro nákup v centru města, stejně
jako pro výlet do přírody. A také pro tisíc dalších
příležitostí.
Nový Caddy – Variabilita a funkčnost
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01 Sedadla s možností sklopení, překlopení nebo vyjmutí
02 Nosič jízdních kol Premium na tažné zařízení1)
03 Dvoje boční posuvné dveře

02

Dvoje boční posuvné dveře představují skvělý začátek příběhů, které
píše sám život. Aby realizaci Vašich plánů nestálo nic v cestě, dokáže
se nový Caddy každý den přizpůsobit nové situaci. Dělené dvojseda
dlo v první řadě v prostoru pro cestující lze snadno sklopit, překlopit
a v případě potřeby také zcela vyjmout. Dvojsedadlo i samostatné
sedadlo lze přitom vyjmout odděleně. Vytvoří se tak dostatek pro
storu pro větší nákupy nebo pro transport menších kusů nábytku.
01

V kombinaci s tažným zařízením2) je vzadu ještě více místa. Na nosiči
jízdních kol Premium1) lze totiž pohodlně transportovat dvě jízdní
kola. Ta díky pojistce proti odcizení mohou na nosiči zůstat i v době,
kdy jste na cestě za Vaším dalším dobrodružstvím.

Nastupte a užijte si dobrodružství
1) Volitelná výbava z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen®. Bude v nabídce později.

2) Volitelná výbava.

03

Nový Caddy – Variabilita a funkčnost
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Asistent pro couvání z parkovacího místa1), 2), 3) NOVINKA

Asistent pro couvání s pří
věsem Trailer Assist1), 2)

Systém nouzového brzdění
Front Assist1), 2) NOVINKA

NOVINKA

Akusticky varuje řidiče při
couvání z příčného parkova
cího místa v případě, že sys
tém v kritické vzdálenosti
rozpozná blížící se vozidlo.
Jestliže řidič na varování
nereaguje, systém začne
automobil automaticky brzdit.

Adaptivní tempomat ACC 2.0
s funkcí Stop and Go1), 2), 4)
NOVINKA

Při přesném couvání i při
zajíždění do příčných parko
vacích míst či k jiným cílům
zjednodušuje řízení vozu
s připojeným přívěsem.

Systém identifikuje osoby,
cyklisty i ostatní automo
bily v jízdní dráze a v pří
padě, že rozpozná nebez
pečnou situaci, varuje
řidiče. Jestliže řidič ade
kvátně nereaguje, systém
začne automobil automa
ticky nouzově brzdit. Další
funkcí tohoto systému je
také asistent při odbočo
vání vlevo.

Pomáhá Vám udržovat správný
odstup od vpředu jedoucího
vozidla. V koloně nebo v hustém
městském provozu zajišťuje
automatické rozjíždění vozu.

Asistenční systém Travel
Assist se systémem
Emergency Assist1), 2), 4)

Asistent pro udržování vozu
v jízdním pruhu Lane Assist2), 5)

NOVINKA

Pomocí multifunkční kamery
snímá vodorovné dopravní zna
čení jízdního pruhu a od rych
losti 60 km/h v něm aktivními
zásahy do řízení vůz udržuje.

Tento kombinovaný asis
tenční systém zajišťuje poho
dlné cestování na dlouhé
vzdálenosti. Spojuje funkce
adaptivního tempomatu
ACC 2.0 a systémů Lane
Assist a Emergency Assist.

Emergency Assist1), 2), 6) NOVINKA
Snižuje riziko při náhlém zdra
votním selhání řidiče. V případě,
že systém neregistruje žádnou
aktivitu řidiče, pokouší se ho
přimět k reakci nejdříve pomocí
varovného tónu a budíku. Jest
liže řidič nereaguje, systém
vozidlo bezpečným způsobem
zastaví.

Parkovací asistent Park Assist
a Parkpilot1), 2)

Systém rozpoznávání
dopravních značek1), 2), 7)

Asistent pro změnu jízdního
pruhu Side Assist1), 2) NOVINKA

Při parkování i při vyjíždění z par
kovacího místa automaticky
zabrzdí automobil, v případě, že
parkovací senzory nebo radar
na zádi automobilu rozpoznají
překážku.

Prostřednictvím speciální
kamery snímá dopravní
značky s omezením rychlosti
a zákazem předjíždění, stejně
jako jejich časová omezení
a omezení podmíněná poča
sím, a informuje o nich řidiče.

Prostřednictvím LED signali
zace v příslušném vnějším
zpětném zrcátku varuje řidiče
před vozidly, která se blíží
zezadu nebo se již nacházejí
v tzv. mrtvém úhlu.

Cestování bude ještě příjemnější
Seznamte se s vylepšenými i novými asistenčními systémy v krátkých videích na adrese:

vwn.de/fas

1) Volitelná výbava. 2) V rámci možností daných systémem. 3) Součást výbavy systému Side Assist. 4) Dodává se pouze v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG.
6) Součást asistenčního systému Travel Assist. 7) Dodává se pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem.

5) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

Nový Caddy – Asistenční systémy
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01 Pohon všech kol 4MOTION.1) Pohon všech kol v závislosti na
aktuální situaci automaticky přizpůsobí rozdělení síly na jednotlivá
kola. To je hlavní důvod optimálního jízdního chování a vysoké jízdní
dynamiky i mimo zpevněné cesty.
02

Pohon pro každý den
1) Volitelná výbava. Není k dispozici pro všechny motorizace.

Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

01

Efektivní motory. NOVINKA Čtyři spalovací motory určené pro nový
Caddy patří k nejefektivnějším a nejúspornějším motorům TSI
a TDI, které kdy byly ve vozech této třídy použity. Díky intenziv
nímu výzkumu a vývoji u nich byly dosaženy hodnoty spotřeby, jež
se staly novými měřítky a které předznamenávají příští evoluční
stupeň technologie benzinových i naftových motorů.

02 Dvouspojková převodovka DSG.1) Nový Caddy může být vybaven
adaptivní 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, která zajistí
plně automatickou plynulou změnu převodových stupňů bez přeru
šení přenosu hnací síly a přizpůsobí se jízdnímu stylu řidiče. Změna
převodových stupňů je navíc možná pomocí tzv. pádel na volantu,
a to jak směrem nahoru, tak dolů.
Vylepšené ošetření výfukových plynů. NOVINKA Inovativní postup
ošetření výfukových plynů twindosing podstatně snižuje emise
oxidů dusíku NOx u TDI motorů v porovnání s předchozím mode
lem. Aditivum AdBlue® je přesnými dávkami cíleně vstřikováno do
výfukového potrubí na dvou místech před dvěma za sebou umís
těnými SCR katalyzátory. Speciální katalyzátor za SCR systémem
navíc brání úniku přebytečného amoniaku.

Nový Caddy – Technologie pohonu
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Nejsme všichni
tak trochu jiní?
Každý člověk je jedinečný a má jiné potřeby.
Nabídka nového Caddy proto zahrnuje
výbavové linie Caddy, Life a Style.
Na obrázku jsou použity prvky volitelné výbavy.

Nový Caddy – Linie výbavy
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Nový Caddy – dokonalá volba pro mladé
rodiny. Rodičovství je práce na plný úvazek.
Na nohou jste od časného rána až do pozdního večera a nuda Vám přitom rozhodně
nehrozí. A už vůbec ne v situaci, kdy malí

Dětský pokoj,
který si můžete
vzít s sebou
Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

nezbedové do všeho vnesou zmatek. Vhodné
auto je v těchto situacích polovina úspěchu.
Auto, které velmi snadno přizpůsobíte
aktuálním potřebám. Auto, jež Vám pomůže
zvládat výzvy, které Vám rodina každý den
přináší.

Nový Caddy – Caddy
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Tam, kde jsou děti, se pořád něco děje. Otevřít
dveře, zavřít dveře, rozsvítit světlo, zhasnout světlo,
dát hudbu nahlas, ztišit hudbu: Nový Caddy s Vámi
vše bez problému zvládne – a ještě něco navíc. Obě
samostatná sedadla v druhé řadě prostoru pro ces
tující můžete například rychle a nezávisle na sobě
vyjmout, a zajistit tak větší místo. Tou nejdůležitější
věcí však vždy je a zůstane bezpečnost. Tento odolný
všestranný automobil je proto sériově vybaven hla
vovými airbagy na vnějších místech ve všech řadách
sedadel. Další komfort pak zajistí asistenční systémy
Front Assist s funkcí nouzového brzdění City Brake
a Lane Assist3), 4), který Vás prostřednictvím proti
pohybu volantu varuje při neúmyslném opuštění
jízdního pruhu.

Nový Caddy
Vybrané
prvky
sériové
výbavy

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka
Multifunkční volant NOVINKA
Asistent pro udržování vozu v jízdním
pruhu Lane Assist s varováním proti
pohybem volantu3), 4)
Tempomat s funkcí omezovače
Asistent rozpoznání únavy řidiče
Dvoje boční posuvné dveře
Elektrická dětská pojistka NOVINKA
Kryt zavazadlového prostoru

Vybrané
prvky
volitelné
výbavy

Panoramatická střecha NOVINKA
Asistent pro změnu jízdního pruhu
Side Assist s detekcí vozidel v mrtvém
úhlu3) NOVINKA
7stup. dvouspojková převodovka DSG
Dvě vyjímatelná samostatná sedadla
ve druhé řadě prostoru pro cestující

02

01 Panoramatická střecha1) NOVINKA
02 Sklopný odkládací stolek v prostoru
pro cestující1), 2)
03 Elektricky nastavitelná a vyhřívaná
vnější zpětná zrcátka

NOVINKA

Bezklíčkové zamykání a zapalování
Keyless entry/start NOVINKA
Další prvky sériové i volitelné výbavy pro nový Caddy
najdete v katalogu od strany 42.
Dodává se také jako nový Maxi.
01

03

1) Volitelná výbava.

2) Sklopné stolky smí být používány pouze ve stojícím vozidle.

3) V rámci možností daných systémem.

4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Výlet do přírody

Nový Life – komfort, na který je radost pohledět.
Pro trávení volného času je nutný prostor. A ten ocení
zejména aktivní jedinci. Boxy pro psy, paraglidingové
kluzáky nebo horská kola se jen stěží vejdou do malého
zavazadlového prostoru. A už vůbec nemluvě o skládací
lodi. Jestliže přitom zbývá ještě dostatek prostoru pro
komfort, evidentně se jedná o nový Life. S ním nestojí
pohodlnému cestování do přírody prostě nic v cestě.

Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Díky výbavě nového Life bude každý výlet ještě hezčí.
Po sklopení a překlopení lavice zadního sedadla, které
je dělené v poměru 1 ku 2, vznikne zavazadlový prostor
s komfortní délkou. Do něj se pohodlně vejde např. sklá
dací kánoe, dvě pádla a velký piknikový koš. A po dni
plném zážitků na vodě je čas na uvolněné cestování zpět
domů. Při něm využijete asistenční systém Travel
Assist1), 2), 3), který zahrnuje asistenta pro udržování vozu
v jízdním pruhu Lane Assist2), 4) a adaptivní tempomat
ACC 2.01), 2). Díky adaptivnímu systému pro udržování
vozu uprostřed jízdního pruhu si můžete být jisti, že
nesjedete z cesty.

Nový Life
Vybrané
prvky
sériové
výbavy

Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavi
telná, vyhřívaná a sklopná NOVINKA
Podélné střešní nosníky v černé barvě
Látkové potahy sedadel „Trialog“
NOVINKA

Odkládací přihrádka pod stropem
Sklopné sedadlo spolujezdce
Bederní opěrky na sedadlech řidiče
i spolujezdce
Rádio „Composition“ s 8,25" dotyko
vým displejem

02

Vybrané
prvky
volitelné
výbavy

01

04

03

05

Zásuvka s napětím 230 V NOVINKA
Asistent Travel Assist
s Emergency Assist1), 2), 3) NOVINKA
Systém rozpoznávání dopravních
značek
Navigační systém „Discover Media“
s barevným dotykovým displejem
s úhlopříčkou 10 palců NOVINKA
Bezklíčkové zamykání a zapalování
Keyless entry/start & Safelock
NOVINKA

01 Odkládací přihrádka pod stropem
02	Asistent Travel Assist s adaptivním tempomatem
ACC 2.0, se systémem Lane Assist a s Emergency
Assist1), 2), 3) NOVINKA
03 Zásuvky pod předními sedadly
04 Halogenové světlomety H7
05 Zavazadlový prostor

Další prvky sériové i volitelné výbavy pro nový Life
najdete v katalogu od strany 42.
Dodává se také jako nový Life Maxi.

1) Volitelná výbava.
2) V rámci možností daných systémem.
předvídavý způsob jízdy.

3) Dodává se pouze v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG.

4) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za
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Nový Style – elegance v kombinaci s moderním stylem. Jsou situace, kdy je nutné projevit
vytříbený styl. Platí to pro mladé i pro dříve
narozené. Hezká silueta, výrazná tvář, několik
vkusně zakomponovaných detailů – a to vše
povýšeno na mnohem vyšší úroveň. Dobrým
příkladem, který tuto charakteristiku vystihuje,
je nový Style.

Styl příští
generace

Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Nový Style elegantním způsobem spojuje nové a osvěd
čené. Oblíbená koncepce vozu, vysoká kvalita zpracování
a enormní flexibilita v kombinaci s výbavou, kterou Caddy
doposud nikdy neměl. K ní poprvé patří například 18“ kola
z lehké slitiny „Monterosso“1), digitální panel Innovision
Cockpit1), jenž kombinuje digitální přístrojovou desku
Digital Cockpit a navigační systém „Discover Pro“ s barev
ným dotykovým displejem1) s úhlopříčkou 10 palců
(25,4 cm) a celá řada služeb We Connect2) a We Connect
Plus2), 3). Jejich prostřednictvím získáte vzdálený přístup
k Vašemu vozu i k jeho datům. Na vysoké úrovni je však
také jeho design. Sériové LED přední světlomety i LED
zadní světla, chromované lišty na přední partii, na bocích
vozu i na jeho zádi, stejně jako podélné střešní nosníky
lakované stříbrnou barvou splňují výjimečné nároky, jež
kladete na nový Caddy a které jsou důležité pro Váš život.

Nový Style
Vybrané
prvky
sériové
výbavy

02

LED světlomety vpředu NOVINKA
LED světla vzadu NOVINKA
Mřížka chladiče se dvěma
chromovanými lištami NOVINKA
Chromované lišty na stranách vozu
a na zadní partii NOVINKA
Podélné střešní nosníky lakované
stříbrnou barvou
Digital Cockpit NOVINKA
Multifunkční kožený volant
2zónová klimatizace Climatronic
včetně funkce AirCare
Bezklíčkové zapalování Keyless start
NOVINKA

Potahy sedadel z microfleece
„Art Velours“
Paket služeb We Connect Plus2), 3)
Systém nouzového brzdění Front Assist
s rozpoznáváním chodců a cyklistů
a asistentem při odbočování vlevo4)
NOVINKA

04

01	Systém nouzového brzdění Front Assist
s rozpoznáváním chodců a cyklistů4) NOVINKA
02 Multifunkční kožený volant
03 Skla Privacy v prostoru pro cestující
04	18" kola z lehké slitiny „Monterosso“1) NOVINKA

Vybrané
prvky
volitelné
výbavy

18" kola z lehké slitiny
„Monterosso“ NOVINKA
Navigační systém „Discover Pro“
s barevným dotykovým displejem
s úhlopříčkou 10 palců NOVINKA

Další prvky sériové i volitelné výbavy pro nový Style
najdete v katalogu od strany 42.
Dodává se také jako nový Style Maxi.

01

03
1) Volitelná výbava. 2) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect
Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci
s kompatibilním infotainment systémem. 3) Služby We Connect Plus jsou po uplynutí počáteční doby zpoplatněné. 4) V rámci možností daných systémem. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Nový Caddy California
Vybrané prvky sériové výbavy
Exteriér
Podélné střešní nosníky v černé barvě
Skládací stůl a dvě skládací židle
Větrací mřížky s ochrannou sítí proti hmyzu ve dveřích
řidiče a spolujezdce NOVINKA

01 Samostatný zadní stan2), 3) NOVINKA
02 Lůžko s talířovými pružinami NOVINKA
03 Výsuvná minikuchyně2) NOVINKA

Interiér
Sklopné lůžko (1 980 mm x 1 070 mm) s roštem s talí
řovými pružinami, komfortní matrace s odnímatelným
potahem NOVINKA
Možnost zatemnění všech oken
Úložné kapsy na zadních bočních oknech
Bederní opěrky s manuálním nastavením pro sedadla
řidiče a spolujezdce
Zásuvky pod předními sedadly
Sklopné stolky1) včetně držáků nápojů na zadních
stranách opěradel předních sedadel
LED bodové osvětlení s funkcí stmívání
nad lůžkem NOVINKA
Osvětlení v zadních výklopných dveřích NOVINKA
12voltová zásuvka a USB-C vstup NOVINKA

02

Konečně naprostá svoboda při cestování
Nový Caddy California

Volitelná výbava

S novým Caddy California můžete kempovat kdekoli a kdykoli. Pěti-

Pevně zabudovaný kuchyňský modul2) s výsuvným
jednoplotýnkovým plynovým vařičem a sklopným
krytem. Zásuvky s policemi a příborníkem NOVINKA
Samostatný zadní stan5) (délka cca 2 100 mm,
šířka 2 100 mm, výška 2 250 mm) s nafukovací
n
 osnou konstrukcí NOVINKA
17" kola z lehké slitiny „Colombo“ lakovaná v černé
barvě, leštěná a s lazurovacím lakem v béžové Gold

místný vůz vhodný pro každodenní využití je vybavený pohodlným
lůžkem s vylepšeným komfortem ležení. K sériové výbavě patří také
neprůhledné záclony, praktické úložné kapsy a skládací stůl se dvěma
skládacími židlemi. Mimořádnou novinkou je také minikuchyně2), která
je u tohoto modelu vůbec poprvé součástí nabídky. Dalším zajímavým

Nový Caddy California vychází z linie Caddy. Další
prvky sériové i volitelné výbavy pro nový Caddy
najdete v katalogu od strany 42.
Dodává se také jako nový Caddy California Maxi.

03

prvkem je zadní stan2), 3) s nafukovací nosnou konstrukcí. S ním se nový
01

Caddy California promění na malý prázdninový byt, který máte vždy
s sebou.

1) Sklopné stolky smí být využívány pouze ve stojícím vozidle. 2) Volitelná výbava. 3) Vyobrazený stan je z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen®
a může se lišit od sériového provedení. Bude v nabídce později. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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02

Máte chuť na Stretchlimo?
Nový Maxi
Pořádně se protáhněte. Nový Maxi je totiž o 353 mm delší a pro

01 Maxi se sedmi sedadly –
v prostoru pro cestující je sedadlo
1. řady dělené v poměru 1 ku 2,
ve 2. řadě jsou dvě samostatná
sedadla
02 Mimořádně široké boční posuvné
dveře Maxi
03	Maxi s velkým zavazadlovým
prostorem – vyjmutá sedadla
z prostoru pro cestující

Vás to znamená více místa. Současně to také přináší více radosti
pro Vaše ratolesti, a to jak při jízdách na dlouhé vzdálenosti, tak
při nastupování. Boční posuvné dveře jsou totiž široké 844 mm
a jsou tak o 143 mm širší než u modelu s krátkým rozvorem.
Prostě luxus, na který si Vy i Vaše rodina velmi rychle zvykne
a už se ho nebude chtít nikdy vzdát.
01

03

Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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Nový Caddy Kombi
Vybrané prvky sériové výbavy
Exteriér
Nárazníky v šedé barvě, kryty vnějších zpětných zrcátek
a madla dveří v černé barvě
16" ocelová kola v černé barvě s celoplošnými kryty NOVINKA
Boční posuvné dveře na pravé straně1)
Interiér
Komfortní obložení stěn kabiny i prost. pro cestující NOVINKA
Kobercová krytina podlahy v prostoru pro cestující
Odkládací přihrádka pod stropem a mnoho dalších
odkládacích přihrádek
Látkové potahy sedadel „Double Grid“ NOVINKA
3sedadlová lavice v 1. řadě prostoru pro cestující dělená
v poměru 1 ku 2 s možností nezávislého sklopení,
překlopení nebo úplného vyjmutí

Dva v jednom
Nový Kombi
Jestliže chcete nový Caddy využívat nejenom pro soukromé účely, ale také pro podnikání, pak bude nejlepší volbou model Kombi. Robustní pětimístný vůz zaujme všemi
vlastnostmi, díky nimž je Caddy tolik oblíbený: Odolné materiály s dlouhou životností,
vysoká kvalita zpracování a flexibilní interiér. Novinkou u současného modelu je úplné
obložení stěn i stropu v prostoru pro cestující a hlavové airbagy pro první řadu sedadel
v prostoru pro cestující. Nový Kombi je tak nejenom velmi pohodlný, ale je i bezpečný
tak, jako nikdy v minulosti.

Funkční výbava
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná
NOVINKA

Elektrické ovládání oken NOVINKA
Kombinovaný přístroj s multifunkčním ukazatelem Plus
Rádio „Composition Audio“ s úhlopříčkou 6,5 palce
(16,5 cm) s USB vstupem s funkcí nabíjení NOVINKA
Tempomat včetně omezovače
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu Lane Assist2), 3)
Systém nouzového brzdění Front Assist s rozpoznáváním
chodců a cyklistů a asistentem při odbočování vlevo2)

01 Variabilní prostor pro cestující
02 Odkládací přihrádka pod stropem

Bezpečnost
Elektrické dětské pojistky bočních posuvných dveří NOVINKA
Systém nouzového volání eCall NOVINKA
Asistent rozpoznávání únavy
Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold NOVINKA
Čelní, boční a hlavové airbagy v kabině
Hlavové airbagy v prostoru pro cestující NOVINKA
Rozpoznání obsazení sedadla pro všechna místa NOVINKA
Další prvky sériové i volitelné výbavy pro nový Kombi
najdete v katalogu od strany 42.
1) Součástí sériové výbavy Kombi Maxi jsou dvoje boční posuvné dveře Maxi.

2) V rámci možností daných systémem.

3) Řidič musí být kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy.

Na obrázku je model Kombi Maxi doplněný prvky volitelné výbavy.

Dodává se také jako nový Kombi Maxi.

01

02
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Laky

Laky

Kombi

Caddy

Life

Style

Základní laky

Základní laky
01
02
03
04

Bílá Candy
Červená Kirsch
Šedá Pure
Oranžová
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03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Lak s perleťovým efektem

Lak s perleťovým efektem
13	Černá Deep

02

Metalické laky

Metalické laky
05 Stříbrná Reflex
06	Béžová Mojave
07	Modrá Costa Azul NOVINKA
08	Zelená Golden NOVINKA
09 Červená Fortana
10 Šedá Indium
11	Bronzová Copper NOVINKA
12 Modrá Starlight

01

●

●

●

●

13

Vyobrazení na těchto stranách jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit sytost a brilanci laků tak, jak vypadají ve skutečnosti.
Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

•

Sériová výbava

•

Volitelná výbava

– Nedodává se
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Kola

Potahy sedadel

Linie výbavy

Kombi

Caddy

Life

Style

Kola

01

16"

01

18"

02

08

02

01	Ocelová kola s celoplošnými kryty 6,5 J x 16
v černé barvě, s pneumatikami 205/60 R 16
02	Kola z lehké slitiny „Wien“ NOVINKA 6,5 J x 16
ve stříbrné barvě Brillant
s pneumatikami 205/60 R 16
03	Ocelová kola s celoplošnými kryty 6,5 J x 17
ve stříbrné barvě s pneumatikami 215/55 R 17
04	Kola z lehké slitiny „Colombo“ NOVINKA 6,5 J x 17
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 215/55 R 17
05	Kola z lehké slitiny „Colombo“ NOVINKA 6,5 J x 17
v černé barvě s leštěným povrchem
s béžovým lazurovacím lakem Gold
s pneumatikami 215/55 R 17
06	Kola z lehké slitiny „Colombo“ NOVINKA 6,5 J x 17
v barvě Dark Graphite s leštěným povrchem
s pneumatikami 215/55 R 17
07	Kola z lehké slitiny „Barahona“ NOVINKA 6,5 J x 17
ve stříbrné barvě Brillant
s pneumatikami 215/55 R 17
08	Kola z lehké slitiny „Monterosso“ NOVINKA 7 J x 18
v černé barvě, leštěná s pneumatikami 225/45 R 18
Celoroční pneumatiky 205/60 R 16 nebo 215/55 R 17
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Potahy sedadel

03

17

"

03

04

1) Sériová výbava pro verze Maxi. V závislosti na kombinaci motoru a převodovky. 2) Volitelná výbava. Dodává se exkluzivně pro model Caddy California.
laků tak, jak vypadají ve skutečnosti. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

05

06

07

Vyobrazení na této dvoustraně jsou pouze orientační, protože tiskové barvy nemohou zobrazit krásu a příjemnost čalounění ani sytost a brilanci

01 Látkové potahy, design „Double Grid“ NOVINKA
02 Látkové potahy, design „Trialog“ NOVINKA
03	Potahy – střední části sedadel jsou čalouněné
materiálem microfleece „Art Velours“, boky seda
del jsou čalouněné umělou kůží NOVINKA
04	Potahy z umělé kůže, design
„Pure Diamond“ NOVINKA

●

●

—

—

—

●

—
—

—

—

●

●

●

●

—

—
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Nový Caddy – Kola a potahy sedadel
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Kombi

Caddy

Life

Style

01

Design
Nárazníky v šedé barvě
Nárazníky lakované v barvě vozu
Kryty vnějších zpětných zrcátek černě lakované NOVINKA
Madla dveří lakovaná v barvě vozu
Mřížka chladiče bez chromované lišty NOVINKA
Mřížka chladiče se 2 chromovanými lištami NOVINKA
Chromované lišty na bocích a na zadní partii NOVINKA
Panoramatická střecha1) NOVINKA
Podélné střešní nosníky v černé barvě
Podélné střešní nosníky ve stříbrné barvě
Světlomety H7 vpředu
Mlhové světlomety s funkcí přisvěcování zatáček
LED světlomety vpředu NOVINKA
Funkce přisvěcování zatáček a světla pro každé
počasí pro LED světlomety
LED světla vzadu NOVINKA
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná
a vyhřívaná
Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, sklopná
a vyhřívaná NOVINKA
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●

●

02 Multifunkční kožený volant. Velmi dobře padne
do ruky a zaujme svým velmi příjemným ovládáním.
Pomocí tlačítek na jeho ramenech lze ovládat např.
rádio nebo navigační systém, Váš mobilní telefon
nebo tempomat. U vozidel vybavených dvouspojko
vou převodovkou DSG navíc umožňuje dynamickou
změnu převodových stupňů pomocí tzv. pádel řazení.
03 Tlačítkový modul přímého přístupu. Tlačítka
modulu jsou umístěna okolo tlačítka výstražných svě
tel. Pomocí přiřazení klávesových zkratek zjednodušují
přístup k důležitým funkcím, jako jsou asistenční sys
témy, nastavení klimatizace nebo systému Parkpilot.
Modul je k dispozici pro rádio „Composition“ a vyšší
verze infotainment systému.

03
●

01 Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná,
sklopná a vyhřívaná. Při zamknutí vozu pomocí
dálkového ovládání centrálního zamykání se vnější
zpětná zrcátka automaticky sklopí.

●

Ovládací modul světla a výhled. Ovládací panel,
který je umístěný vlevo vedle kombinovaného pří
stroje, resp. panelu Digital Cockpit2), v sobě sdružuje
celou řadu funkcí pro ovládání světlometů a vyhří
vání oken.

Kabina
Palubní deska s několika odkládacími přihrádkami
a osvětlenou přihrádkou na straně spolujezdce NOVINKA
Palubní deska v matném provedení NOVINKA
Dekorační lišta palubní desky ve vysokém lesku NOVINKA
Multifunkční volant
Multifunkční kožený volant
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
Sedadla vpředu výškově nastavitelná
Odjištění sklápění sedadla spolujezdce
Bederní opěrky vpředu manuálně nastavitelné

●

●

●

Lineární střešní modul. Pomocí dotykového ovlá
dání lze řídit LED osvětlení interiéru. V modulu,
který je dobře dosažitelný jsou zakomponována
rovněž tlačítka volání za účelem získání informací,
volání v případě poruchy a také zákonem přede
psané tlačítko nouzového volání v případě nehody.

●

●

●

●

—

—

—

—

●

●

●

●

—
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●

●

●

●

04

04 Sedadlo ergoComfort (AGR). Sedadlo ergoComfort
(AGR). Komfortní sedadlo, které nese pečeť AGR3)
zajišťuje díky mnoha možnostem nastavení zdravé
sezení. Sedadlo ergoComfort umožňuje kromě nasta
vení délky, výšky, hloubky a sklonu sedáku, sklonu
opěradla a nastavení hlavové opěrky také elektrické
nastavení bederní opěrky ve čtyřech směrech.

1) Nedodává se v kombinaci s výdechy ventilace ve stropu a odkládací přihrádkou pod stropem. 2) Sériová výbava pro nový Caddy Style. Volitelná výbava pro nový Caddy Kombi, nový Caddy a pro nový Caddy Life. 3) Sedadlo ergoComfort bylo 26. 11. 2015 oceněno pečetí AGR, kterou udělují společnosti
Bundesverband deutscher Rückenschulen e. V. a Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V. 4) Nedodává se v kombinaci s panoramatickou střechou. 5) Digitální panel Innovision Cockpit kombinuje digitální přístrojovou desku Digital Cockpit a infotainment systém „Discover Pro“ s displejem s úhlopříčkou
10 palců (25,4 cm). 6) Pro užívání služeb We Connect je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus
nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG. Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibil
ním infotainment systémem. 7) Služby We Connect Plus jsou po uplynutí počáteční doby zpoplatněné. 8) Pouze v kombinaci se zařízením, které podporuje rozhraní CarPlay a s navigačním systémem „Discover Media“ a vyššími modely. 9) Při aktivním prodloužení smlouvy jsou služby od 4. roku používání
zpoplatněné. 10) Pro užívání služeb We Upgrade je nutné, aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, uzavřenou platnou smlouvu pro využívání služeb We Connect a ověření hlavního uživatele vozu, které znamená přiřazení uživatelského účtu ke konkrétnímu vozidlu. Dále je nezbytně nutné, aby
vozidlo bylo vybavené technickými funkcemi a hardwarem potřebným pro služby We Upgrade. Funkce We Upgrade pro dané vozidlo si jeho hlavní uživatel může prohlédnout v infotainment systému pod položkou menu In-Car Shop. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.
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04
05

Kabina (pokračování)
Sedadlo ergoComfort pro řidiče i spolujezdce NOVINKA
Zásuvky pod předními sedadly
Odkládací přihrádka pod stropem4)
Středová konzola se dvěma držáky nápojů
Středová konzola s výškově nastavitelnou loketní
opěrkou, odkládací přihrádkou a dvěma držáky nápojů
Multifunkční ukazatel Plus
Digitální přístrojová deska Digital Cockpit NOVINKA
Digitální panel Innovision Cockpit5) NOVINKA
Elektrické ovládání oken
Kobercová podlahová krytina
Látkové koberce
LED osvětlení interiéru
Zásuvka s napětím 12 voltů na palubní desce
Zásuvka s napětím 12 voltů v přední části středové
konzoly

●

●
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—

—

●
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●
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●
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●

●

Rádio „Composition Audio“ NOVINKA
Rádio „Composition“ NOVINKA
Rádio „Ready 2 Discover“ NOVINKA
Navigační systém „Discover Media“ NOVINKA
Navigační systém „Discover Pro“ NOVINKA
Příjem digitálního rádia DAB+
Hlasové ovládání
Bluetooth hands free
Rozhraní App-Connect
Telefonní rozhraní Comfort vč. funkce indukčního
nabíjení NOVINKA
Vstup USB-C v kabině s funkcí nabíjení i funkcí pře
nosu dat NOVINKA
Dva vstupy USB-C v kabině s funkcí nabíjení i funkcí
přenosu dat NOVINKA
Dva vstupy USB-C s funkcí nabíjení v prostoru pro
cestující NOVINKA

Sériová výbava

•

Volitelná výbava

– Nedodává se

●
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06 Rádio „Composition“. Systém kromě funkcí
a výbavy rádia „Composition Audio“ má velký
barevný dotykový displej s úhlopříčkou 8,25 palce
(20,9 cm), šest reproduktorů, dva vstupy USB-C na
středové konzole a rozhraní Bluetooth. Systém pod
poruje služby WeConnect6) a We Connect Plus6), 7).
07 Rádio „Ready 2 Discover“. Kromě výbavy
a funkcí rádia „Composition“ je tento systém vyba
ven barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou
10 palců (25,4 cm) s možností integrování mobil
ního telefonu. Přístroj navíc prostřednictvím Car
-Online-Shopu umožňuje pozdější dokoupení
a následnou aktivaci navigační funkce.

06
07

Infotainment a konektivita

•

06
05

05 Rádio „Composition Audio“. Systém je vybavený
velkým barevným dotykovým displejem s úhlopříčkou
6,5 palce (16,5 cm) a až šesti reproduktory. Jeho
výbava dále zahrnuje rozhraní bluetooth pro připojení
mobilního telefonu a vstup USB-C.

08
06

Navigační systém „Discover Media“. Navigační sys
tém „Discover Media“ je vybavený barevným dotyko
vým displejem s úhlopříčkou 10 palců (25,4 cm)
a šesti reproduktory. Umožňuje zobrazení navigač
ních map ve 2D i ve 3D perspektivě, výběr z nejrůz
nějších voleb, bezplatné aktualizace navigačních
map přes internet a podporuje využívání služeb
We Connect6) a We Connect Plus6), 7).
08 Navigační systém „Discover Pro“. Kromě výbavy
a funkcí navigačního systému „Discover Media“
zahrnuje navíc funkci hlasového ovládání, Streaming
& Internet a bezdrátové rozhraní8) App-Connect.
První tři roky po koupi vozu jsou navíc bezplatně
k dispozici služby We Connect Plus6), 9). Na přání si
lze přiobjednat také služby We Connect Upgrade10).
Tento špičkový systém umožňuje rovněž zobrazení
navigační mapy na digitálním panelu Digital Cock
pit2); součástí jeho sériové výbavy je také systém
rozpoznávání dopravních značek.
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01

03

Prostor pro cestující
Boční posuvné dveře (701 mm) vpravo
Boční posuvné dveře (701 mm) vlevo
Boční posuvné dveře Maxi (844 mm)1), vlevo i vpravo

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

NOVINKA

S klopné stolky2) včetně držáků nápojů na zadních
stranách opěradel předních sedadel
Trojsedadlo (2 ku 1) v první řadě prostoru pro cestu
jící, s nastavením sklonu opěradla, s možností nezá
vislého sklopení, překlopení nebo vyjmutí
Dvě samostatná sedadla (1-1) ve druhé řadě v pro
storu pro cestující, s možností nezávislého sklopení
nebo vyjmutí NOVINKA
Dvě samostatná sedadla (1-1) ve druhé řadě v pro
storu pro cestující v modelu Maxi, s možností nezá
vislého sklopení nebo vyjmutí NOVINKA
Zásuvka s napětím 230 voltů
Kobercová podlahová krytina
Gumová podlahová krytina
Jeden háček na oblečení
Dva háčky na oblečení
LED osvětlení interiéru

●

●

●

●

Caddy

Life

Style

05

07

02

04

Příprava pro tažné zařízení
Tažné zařízení pevné, max. hmotnost připojeného
přívěsu 1 500 kg
Tažné zařízení odnímatelné, max. hmotnost
připojeného přívěsu 1 500 kg
Ochrana nákladové hrany
Nosič jízdních kol Premium6) na tažné zařízení
Rozšiřující sada6) pro transport 3. jízdního kola
Nájezdová lišta6) pro nosič jízdních kol
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Asistenční systémy7)
●

●
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Zavazadlový prostor
Zadní výklopné dveře s oknem
Servodovírání pro zadní výklopné dveře NOVINKA
Zadní křídlové dveře prosklené
Stěrače zadních oken s ostřikovači
Zásuvka s napětím 12 voltů
LED osvětlení NOVINKA
LED bodová světla v zadních výklop. dveřích NOVINKA
Čtyři3) sklopná úchytná oka, s možností zapuštění
Závěsy na tašky
Kryt zavazadlového prostoru – roleta4)
Kryt zavazadlového prostoru – plato5)
Oddělení zavazadlového prostoru síťkou
Úprava proti zašpinění interiéru

Kombi

Zavazadlový prostor (pokračování)

NOVINKA

Funkce servodovírání pro boční posuvné dveře

Výbava
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01 Háčky na oblečení. V prostoru pro cestující jsou
umístěny dva praktické háčky, na něž lze pověsit Vaše
oblečení.
02 Sklopné stolky.2) Na zadních stranách opěradel
předních sedadel jsou integrovány sklopné stolky,
které pasažérům v první řadě prostoru pro cestující
nabízejí praktickou plochu pro odložení předmětů.
Na ploše stolku je integrován také držák nápojů.

03 Zadní křídlové dveře prosklené. Křídlové dveře
do výše střechy jsou dělené v poměru 1 : 2. Maxi
mální úhel jejich otevření je cca 180°.V případě, že
potřebujete přepravovat dlouhé předměty lze obě
křídla dveří v otevřeném stavu zajistit.
04 Krytí zavazadlového prostoru roletou.4) Roleta,
kterou lze v případě potřeby vyjmout, chrání před
měty uložené v zavazadlovém prostoru před zvěda
vými pohledy.

Servodovírání dveří. Boční posuvné dveře a zadní
výklopné dveře je možné vybavit elektrickým servo
dovíráním, které dveře, jež jsou pootevřené na něko
lik posledních milimetrů, automaticky jemně při
táhne a zajistí uzavření mechanismu zámku.

1) Sériová výbava pro všechny verze modelu Maxi. 2) Sklopné stolky smí být používány pouze ve stojícím vozidle. 3) Všechny verze modelu Maxi jsou vybaveny šesti úchytnými oky. 4) Dodává se pouze pro modely s krátkým rozvorem. 5) Sériová výbava pro všechny verze modelu Maxi se sedmi
sedadly. 6) Volitelná výbava z nabídky Originálního příslušenství Volkswagen®. 7) V rámci možností daných systémem. 8) Dodává se pouze v kombinaci s dvouspojkovou převodovkou DSG. 9) Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem. 10) Řidič musí být
kdykoli připraven převzít řízení a není zbaven odpovědnosti za předvídavý způsob jízdy. Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

Adaptivní tempomat ACC 2.0 NOVINKA
Systém nouzového brzdění Front Assist s rozpozná
váním chodců a cyklistů s funkcí City Brake
a asistent pro odbočení vlevo NOVINKA
Systém rozpoznávání dopravních značek9)
Tempomat s funkcí omezovače
Asistent pro změnu jízdního pruhu Side Assist
s detekcí vozidel v mrtvém úhlu a asistentem pro
couvání z parkovacího místa NOVINKA
Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu Lane
Assist s varováním protipohybem volantu10)
Asistent Travel Assist se systémem Emergency
Assist8) NOVINKA
Parkpilot předu i vzadu
Zpětná kamera
Parkovací asistent Park Assist a asistent
pro couvání z parkovacího místa NOVINKA
Asist. pro couvání s přívěsem Trailer Assist NOVINKA
Světla pro denní svícení
Světla pro denní svícení s funkcemi Coming home
a Leaving home
Paket světla a výhled
Regulace dálkových světel Light Assist
Asistent rozpoznání únavy
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách
s přímým měřením NOVINKA
Elektrická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

•

Sériová výbava

•

Volitelná výbava

– Nedodává se

05 Ochrana nákladové hrany. Lišta z robustního
plastu chrání lak zadního nárazníku před poškoze
ním při nakládání a vykládání. Lišta se dodává buď
v černé barvě, nebo se vzhledem ušlechtilé oceli.

06 Najížděcí lišta pro nosič jízdních kol.6) Pro nakládání
těžkých jízdních kol nebo elektrokol je možné využít
stabilní lištu, po které lze jízdním kolem snadno na
nosič najet.

06 Nosič jízdních kol Premium na tažné zařízení6).
Nasune se na kouli tažného zařízení. Umožňuje trans
port dvou jízdních kol s ochranou proti odcizení a jeho
maximální nosnost je 60 kg. Po sešlápnutí aretačního
pedálu lze nosič sklopit a zajistit tak bezproblémové
otevření zadních výklopných dveří.

07 Odnímatelné tažné zařízení. Uzamykatelné tažné
zařízení lze v případě, že není potřebné snadno
demontovat a usnadnit tak manévrování např. do
těsných parkovacích míst. Odnímatelné tažné zaří
zení, stejně jako pevné tažné zařízení, umožňuje při
pojení přívěsu s hmotností až 1 500 kg (brzděného)
a je vybavené systémem stabilizace jízdní soupravy.

Rozšíření nosiče pro transport třetího jízdního kola.6)
Umožňuje na nosiči Premium přepravu třetího jízdního
kola.

Nový Caddy – Výbava

49

Výbava

Kombi

Caddy

Life

Style

01

Výbava

Bezpečnostní a zabezpečovací systémy
Elektrická dětská pojistka NOVINKA
Systém nouzového volání eCall NOVINKA
Multikolizní brzda
Elektronický stabilizační systém
Protiblokovací systém (ABS)
Systém regulace prokluzu kol (ASR)
Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)
Čelní, boční, hlavové airbagy a středový airbag pro
řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy pro vnější místa prostoru pro cestující1)
Tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy s napínači
pro řidiče a spolujezdce a napínačem u spodního
ukotvení pásu na místě řidiče
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu
i vzadu
Úchyty ISOFIX a Top Tether
Elektronický imobilizér
Alarm s ostrahou interiéru, nezávislým zdrojem
a ochranou proti odtažení
Bezpečnostní pojistka Safe lock
Centrální zamykání se dvěma klíčky dálkového ovládání
Bezklíčkové zapalování Keyless start NOVINKA
Bezklíčkové zamykání a zaplování Keyless entry/
start2) NOVINKA
Bezklíčkové zamykání a zaplování Keyless entry/start
& Safelock2) NOVINKA
Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

Caddy

Life

Style

03

03

Klimatizace a ochrana proti slunci (pokračování)
Nezávislé vodní topení s dálkovým ovládáním
Sluneční clony s kapsami a zrcátky
Vyhřívaní čelního skla NOVINKA
Vyhřívání zadního skla
Determální skla
Skla Privacy v prostoru pro cestující

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

We Connect4) a We Connect Plus4), 5)

●

●

●

●

●

●

●

●

Volání v případě poruchy NOVINKA
Automatické hlášení nehody NOVINKA
Stav automobilu
Dveře a světla
Pozice parkování
Jízdní data
Plánování termínu servisu
Zpráva o stavu automobilu
Wifi hotspot6) NOVINKA
Streamování médií6) NOVINKA
Internetové rádio6) NOVINKA
Hlasové ovládání online NOVINKA
Dopravní informace online NOVINKA
Aktualizace dat navigačních map online NOVINKA
Vyhledávání zvláštních cílů
Výpočet trasy jízdy online
Import cíle online
Čerpací a nabíjecí stanice
Parkovací místa
Nezávislé větrání online7) NOVINKA
Nezávislé topení online7)
Zpráva o poloze automobilu
Alarm online
Klakson a blinkry
Upozornění na rychlost automobilu

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

●

●
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●
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●
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02

Klimatizace a ochrana proti slunci
●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

01 Čelní, boční, hlavové airbagy a středový airbag.
Nový Caddy je vybaven čelními airbagy pro řidiče
a spolujezdce. Středový airbag brání srážce řidiče
a spolujezdce. Hlavové airbagy zajišťují ochranu všech
cestujících na vnějších místech při bočním nárazu.
02 Dvouzónová klimatizace Climatronic včetně
funkce AirCare. Plně automatická klimatizace s anti
alergenním filtrem je vybavena celou řadou senzorů.
Udržuje nastavenou teplotu pro řidiče a spolujezdce
na konstantní hodnotě.

03

Manuální klimatizace s elektronickou regulací včetně
prachového a pylového filtru
Dvouzónová klimatizace Climatronic vč. funkce AirCare
Vyhřívání sedadel řidiče a spolujezdce
Výdechy ventilace ve stropu v prostoru
pro cestující3) NOVINKA

Kombi

03 Výdechy ventilace ve stropu v prostoru pro cestující. Ventilátor integrovaný ve stropě nasává teplý
nebo chladný čerstvý vzduch a podle nastavení na
palubní desce jej prostřednictvím pěti výdechů roz
děluje do celého prostoru pro cestující, včetně druhé
řady sedadel.
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A

04

B

03 Determální skla (A). Citelně snižují zahřívání
interiéru. Skla Privacy (B). Zatmavená skla oken
v prostoru pro cestující zajišťují vysokou míru sou
kromí.
04 Dopravní informace online We Connect Plus.4), 5)
Dopravní informace online Vás díky aktuálnímu zpra
vodajství z internetu varují v reálném čase před kom
plikacemi v dopravě a nebezpečnými nebo nepřehled
nými místy a automaticky vypočítají alternativní
trasu.
Wifi hotspot We Connect Plus.4), 5) Integrovaný wifi
hotspot je součástí paketu Streaming & Internet.8)
Umožní stabilní přístup k internetu až pro osm konco
vých zařízení. Datové pakety lze zakoupit přímo pro
střednictvím infotainment systému.

Bezklíčkové zamykání a zapalování Keyless entry/
start & Safelock.2) Ušetřete si hledání klíčku od
vozidla. Automatický systém umožňuje otevření
dveří vozu a jeho nastartování bez přímého použití
klíčku. Stačí, když jej máte u sebe v kapse.

1) Hlavové airbagy se pro všechny verze modelu Maxi dodávají i pro druhou řadu sedadel prostoru pro cestující. 2) Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem. 3) Nedodává se v kombinaci s panoramatickou střechou. 4) Pro užívání služeb We Connect je nutné,
aby uživatel měl založený Volkswagen ID uživatelský účet, ke kterému má vytvořené uživatelské jméno a heslo. Stejné přihlašovací údaje použije při přihlášení ke službám We Connect. Dále je pro služby We Connect, resp. We Connect Plus nutné uzavřít separátní smlouvu se společností Volkswagen AG.
Pro bezplatné využívání služeb We Connect Plus po celou smluvní dobu je nutné, aby zákazník do 90 dnů po převzetí vozidla provedl jeho registraci na portálu www.portal.volkswagen-we.com. Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem. 5) Služby We Connect
Plus jsou po uplynutí počáteční doby zpoplatněné. 6) Dodává se pouze s paketem Streaming & Internet. 7) Dodává se pouze v kombinaci s dvouzónovou klimatizací Climatronic a nezávislým vodním topením. 8) Služby jsou k dispozici pouze v kombinaci s kompatibilním infotainment systémem.
Na obrázcích jsou použity prvky volitelné výbavy.

•

Sériová výbava

•

Volitelná výbava

– Nedodává se
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Nový Caddy

Výhodná mobilita a komplexní
pojištění s Volkswagen
Financial Services.
Více informací najdete na adrese: www.vwfs.cz

065.1191.03.15, Tištěno v České republice.
Vydání: březen 2021.
Změny a chyby vyhrazeny.
www.vw-uzitkove.cz

Až čtyřletá ochrana díky
prodloužené záruce.
Více informací najdete na adrese:
https://www.vw-uzitkove.cz/akce-a-financovani/
prodlouzena-zaruka-zdarma

Vozidla vyobrazená v tomto katalogu jsou částečně vybavena volitelnou výbavou. Údaje
o vzhledu, výkonech, rozměrech a hmotnostech, spotřebě pohonných hmot a provozních
nákladech automobilu vycházejí z podmínek německého trhu a odpovídají stavu v době tisku
tohoto katalogu. Na případné odchylky pro Českou republiku se prosím informujte u svého
prodejce automobilů Volkswagen. Změny a chyby vyhrazeny. DSG® a 4MOTION® – v České
republice i ostatních státech jsou tato označení registrovaný-mi značkami koncernu
Volkswagen AG a ostatních značek skupiny Volkswagen v Německu i dalších zemích. Skuteč
nost, že značka není v tomto dokumentu označena ®, nelze vykládat tak, že není registrova
nou značkou a/nebo že by mohla být použita bez předchozího písemného svolení akciové
společnosti Volkswagen. Volkswagen zajišťuje zpětný odběr a recyklaci starých vozů. Všechny
vozy značky Volkswagen jsou proto ekologicky recyklovatelné a při splnění zákonných před
pokladů mohou být bezplatně odevzdány k recyklaci. Bližší informace obdržíte u svého pro
dejce automobilů značky Volkswagen nebo na adrese www.volkswagen.cz/servis/recyklace.

Váš prodejce automobilů Volkswagen

Využívání mobilních služeb online We Connect je možné prostřednictvím integrova
ného připojení k internetu. Náklady spojené s datovými přenosy v Evropě v rámci
pokrytí signálem mobilní sítě s výjimkou služeb „Streaming& Internet“ nese společ
nost Volkswagen AG. Pro využívání služeb Streaming & Internet, stejně jako wifi hot
spotu, mohou být placená data zajišťována externím mobilním poskytovatelem Cubic
Telecom a využívána v rámci pokrytí signálem mobilní sítě v mnoha evropských
zemích. Informace o podmínkách, cenách a podpoře v jednotlivých zemích získáte na
adrese vw.cubictelecom.com. O podmínkách pro Českou republiku se prosím infor
mujte u Vašeho prodejce užitkových vozů Volkswagen. Alternativně je možné využívat
internetové rádio nebo streamování médií prostřednictvím mobilního zařízení (napří
klad chytrého mobilního telefonu), které podporuje funkci mobilního wifi hotspotu.
V tomto případě jsou příslušné služby přístupné pouze na základě stávající nebo sepa
rátní smlouvy mezi Vámi a mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí signálem
mobilní sítě. V závislosti na tarifu podle platné smlouvy s mobilním operátorem
mohou při přenosu dat z internetu – zejména v zahraničí – vznikat dodatečné náklady
(např. za roaming). Pro využívání bezplatné aplikace We Connect je nutný chytrý
mobilní telefon s podporovanou verzí operačního systému iOS nebo Android a SIM
karta umožňující datové přenosy, ke které je uzavřena stávající nebo separátní smlouva
s mobilním operátorem. Dostupnost služeb We Connect a We Connect Plus v popsa
ných paketech se může v jednotlivých zemích lišit. Smlouva na využívání těchto služeb
se uzavírá na dobu určitou a obsah služeb se v průběhu trvání smlouvy může měnit, pří
padně může být omezen. Bližší informace získáte na adrese www.volkswagen-we.com
nebo u Vašeho prodejce automobilů Volkswagen. Informace o mobilních tarifech získáte
u Vašeho mobilního operátora.

