Novi Caddy Cargo

Veliko
novih prednosti
Inovativne transportne rešitve
	Zadnja krilna vrata brez okna prvič opcijsko NOVO
	Ločena ključavnica za tovorni prostor1) NOVO
	Povečana širina drsnih vrat, mdr. primerna za euro palete NOVO
	Različne predelne stene in talne obloge1)
	Električna zapiralna asistenca za drsna vrata in zadnja dvižna vrata1)
NOVO

	LED-osvetlitev v tovornem prostoru1) NOVO

Novi Caddy Cargo
	Najbolj priljubljen mestni dostavnik
v svojem razredu
Specializiran za transportne naloge
	Postavlja nove standarde
učinkovitosti in trajnosti
	Pripravljen za vse bolj povezan
digitalni svet dela

Novi standardi

100-% nov
In še vedno 100-% Caddy

	Sodoben dizajn z nizkim zračnim uporom NOVO
	Nosilnost do 744 kg NOVO
	Trpežni materiali in visokokakovostna izdelava
	Učinkoviti motorji TSI in TDI NOVO
	Tehnologija twindosing in dva katalizatorja SCR2) NOVO

	Naslona za roke za voznikov in sovoznikov

sedež1)

1.272/1.275

	Sodobni asistenčni sistemi, mdr. asistenca za manevriranje s
prikolico Trailer Assist1), 3), 4) in avtomatsko uravnavanje razdalje
ACC 2.0 s funkcijo Stop&Go1), 4), 5) NOVO

višina tovornega prostora

Optimizirano voznikovo delovno mesto

višina
nakladalnega
roba

586/589

skupna višina 1.856/1.8608)

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

medosna

dolžina vozila 4.500/4.853

	Infotainment sistemi z velikimi zasloni na dotik NOVO

Poln novih idej

	USB-vmesniki tipa C s funkcijo polnjenja in prenosom
podatkov NOVO
	Innovision Cockpit1), ki združuje Digital Cockpit in 10-palčni
zaslon NOVO
	Predpriprava za storitve We Connect Fleet6)

1.230/1.230

Še bolj digitaliziran in povezan

1.614/1.614

NOVO

širina z zunanjima ogledaloma

	Trpežne sedežne prevleke v neobčutljivih barvnih odtenkih

2.100/2.100

	Sedeži ergoComfort s certifikatom AGR1), mdr. z električno
4-smerno nastavljivo ledveno oporo NOVO
	Trdo hrbtišče sedeža1) na poklopnem sovoznikovem sedežu,
mdr. s pisalno podlago NOVO

razdalja 2.755 / 2.970

855/993

NOVO

Tehnični podatki

Mere v mm7)

890/890

Mere7)

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Tovorni prostor
prostornina v m3
širina x višina v mm

3,1
1.614 x 1.272

3,7
1.614 x 1.275

Drsna vrata
širina x višina v mm

6959)/703 x 1.096

8369)/846 x 1.096

Zadnja krilna vrata/
dvižni pokrov
širina x višina v mm

1.234 x 1.122/
1.1308)

1.234 x 1.122/
1.1308)

11.400

12.100

Obračalni krog
v mm

Mase (v kg)

tovorni prostor10) s predelno steno
na višini dna 1.797/2.150

Nosilnost

do

67411)

do

74411)

Maks. priklopna
obremenitev

do

1.50012)

do

1.50012)

Maks. obremenitev
strehe

do 100

do 100

Opombe

Serijska oprema za novi Caddy Cargo
Zunanjost

Funkcionalnost

Črna mreža hladilnika

Sistem start-stop

Odbijača, ohišji zunanjih ogledal in vratne kljuke v hrapavi izvedbi

Elektronska blokada zagona motorja

Stranska drsna vrata desno

Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljanjem

Zelena termoizolacijska zasteklitev

Električni pomik sprednjih stekel

Halogenski žarometi H7

Klimatska naprava

16-palčna jeklena platišča s polnimi kolesnimi pokrovi

12-voltna električna vtičnica v sredinski konzoli

Asimetrična zadnja krilna vrata z oknom

Radijski sistem Composition Audio s 16,5 cm (6,5 palca) velikim zaslonom

Notranjost
Premišljen odlagalni sistem

Priprava za telefon (Bluetooth)
Sistem za zaznavanje utrujenosti voznika

Tekstilne sedežne prevleke Double Grid

Rezervno kolo normalne velikosti

Tekstilne talne obloge v vozniški kabini

Dvigalka z orodjem

Polna predelna stena z zamreženim oknom

Zunanji ogledali električno nastavljivi

Tovorna prostornina Caddy Cargo 3,1 m3

Električna ročna zavora z »Auto Hold« funkcijo

Tovorna prostornina Caddy Maxi Cargo 3,7 m3

Varnost

Voznikov sedež nastavljiv po višini

Funkcija večnaletnega zaviranja
Sistem za klic v sili eCall
Elektronski stabilizacijski program, EDS, ABS, ASR
Zavorna asistenca
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika
Servo volan (Servotronic)
Dnevne luči
Šest pritrdilnih obročkov v tovornem prostoru
Varnostno notranje vzvratno ogledalo, možnost ročnega zasenčenja

1) Dodatna oprema za doplačilo. 2) Na voljo samo za motorje TDI. 3) Na voljo kasneje. 4) V okviru sistemskih omejitev. 5) Na voljo samo v kombinaciji z menjalnikom z
dvojno sklopko DSG. 6) Za uporabo storitev We Connect Fleet potrebujete poslovni Volkswagnov uporabniški račun in se morate z uporabniškim imenom in geslom prijaviti na
strani connectfleet.io. Poleg tega morate prek spleta z družbo Volkswagen AG skleniti ločeno pogodbo za Connect Fleet. Informacije o individualnih rokih aktiviranja po prevzemu
vozila, da lahko izkoristite celotno dogovorjeno obdobje uporabe storitev, najdete na https://connectfleet.io/home. Ob aktivnem podaljšanju od drugega leta naprej za doplačilo.
Na voljo samo v kombinaciji z združljivim infotainment sistemom. V kombinaciji z radijskim sistemom Composition Audio na voljo pozneje. 7) Upoštevajte, da gre za približne
vrednosti in da mere zaradi proizvodnih toleranc lahko odstopajo. 8) S strešno anteno. 9) S predelno steno. 10) Izmerjeno na talni višini vozila. 11) Dovoljena nosilnost je
odvisna od motorja. 12) Dovoljena priklopna obremenitev je odvisna od motorja. Na slikah je prikazana tudi dodatna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Prikazani materiali
se lahko razlikujejo.
Nekatera vozila iz tega kataloga so opremljena z dodatno opremo, ki je na voljo za doplačilo. Vse informacije glede opreme in tehničnih podatkov izhajajo iz ponudbe za slovenski
trg ter ustrezajo poznavanju razmer v času priprave tiskovine. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih znamke Volkswagen. Pridržujemo si pravico do sprememb. DSG®
in 4MOTION® sta registrirani blagovni znamki v lasti družbe Volkswagen AG in drugih podjetij koncerna Volkswagen v Nemčiji in drugih državah. Dejstvo, da določeno ime v katalogu
ni označeno z ®, ne pomeni, da to ime ni registrirana blagovna znamka in/ali da je njegova uporaba dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja družbe Volkswagen AG. Vsa vozila
Volkswagen je mogoče razgraditi na okolju prijazen način. Podrobnejše informacije lahko dobite pri partnerjih Volkswagen.
Uporabo mobilnih spletnih storitev iz ponudbe We Connect omogoča integrirana internetna povezava. Stroške, ki znotraj Evrope nastanejo pri prenosu podatkov, v okviru pokritosti
z omrežjem krije Volkswagen AG – z izjemo stroškov za storitve Streaming & Internet. Za uporabo storitev Streaming & Internet in dostopne točke za WLAN je mogoče naročiti
plačljive podatkovne pakete prek zunanjega mobilnega operaterja Cubic Telecom in jih na področjih pokritosti z omrežjem uporabljati v številnih evropskih državah. Informacije o
cenah in državah, za katere so na voljo plačljivi podatkovni paketi, lahko najdete na vw.cubictelecom.com. Alternativno sta uporaba spletnega radia in pretakanje medijev mogoča
prek prenosne naprave (npr. pametnega telefona), ki lahko postane mobilna dostopna točka za WLAN. V tem primeru so ustrezne storitve na voljo samo pod pogojem, da ima
uporabnik obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem, in le na področjih, ki so pokrita z ustreznim omrežjem mobilne telefonije. Pri prenosu podatkovnih
paketov z interneta lahko – odvisno od tarife in predvsem pri uporabi v tujini – nastanejo dodatni stroški (npr. zaradi gostovanja v drugih omrežjih). Za uporabo brezplačne
aplikacije We Connect sta potrebna pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom iOS ali Android ter SIM-kartica z opcijo za prenos podatkov. Poleg tega mora uporabnik
imeti obstoječo ali posebej sklenjeno pogodbo z mobilnim operaterjem. Razpoložljivost posameznih storitev iz paketov, ki jih je mogoče naročiti v sklopu ponudbe We Connect in
We Connect Plus, se v posameznih državah lahko razlikuje. Storitve so na voljo za sklenjeni čas veljavnosti pogodbe, pri čemer lahko v času veljavnosti pogodbe pride do vsebinskih
sprememb oz. umika iz ponudbe. Podrobnejše informacije lahko dobite na vw-gospodarska.si/mod ali pri izbranem partnerju znamke Volkswagen Gospodarska vozila. Za informacije
o tarifnih pogojih se lahko obrnete na svojega mobilnega operaterja.
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