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Prvi vtis, ki vzbuja zaupanje, je neprecenljiv. Prav zato Caddy® 

že s svojo zunanjo podobo obeta najvišjo raven profesionalno

sti, kakovosti in naprednosti. To je tipično Volkswagnovo vozilo 

– vsestransko, vzdržljivo, robustno in še posebej prilagodljivo. 

Caddy lahko s številnimi možnimi kombinacijami opreme pre

prosto prikrojite svojim lastnim potrebam. Če boste z njim v 

prvi vrsti prevažali material in orodje, je kot nalašč furgon z  

velikim prtljažnim prostorom. Na voljo je z dvema različnima 

medosnima razdaljama in s prostornino prtljažnika do 3,7 m3 

oz. 4,7 m3. Če pa boste Caddy uporabljali za prevoz oseb, lahko 

izbirate med modelskima različicama kombi in Maxi kombi  

s petimi oz. opcijsko sedmimi udobnimi sedeži. Tako boste  

vedno vozili natanko takšen Caddy, kot ga potrebujete za  

opravljanje svoje dejavnosti.
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Dve medosni razdalji, petnajst barv  
zunanjih lakov, prepoznavna maska.

Novi Caddy – 03



Številne možnosti prtljažnega prostora  
s prostornino do 4,7 m3 izpolnijo 
sleherno željo – in vsa pričakovanja.



Sadje in zelenjava ali pa marljivi sodelavci – pri načrtovanju  

novega Caddyja so naši inženirji mislili na vse. Za vse, kar pre

važate, se najde idealno mesto. Prtljažni prostor lahko opremite 

glede na svoje individualne potrebe – na voljo so drsna vrata, 

pregradne stene, različne izvedbe prtljažnega dna, sistemi za 

pritrditev, zaščitne mreže in sistemi prezračevanja. Tako smo 

poskrbeli, da lahko izberete opremo, s katero bo vaš tovor varno 

prispel do cilja. Če pogosto prevažate večji tovor, lahko izberete 

tudi Caddy Maxi furgon, ki ima v svojem razredu največjo tovor

no površino.



Morate biti prilagodljivi in se hitro odzivati na želje svojih strank? 

Nič lažjega. Caddy kombi je na ta izziv izvrstno pripravljen. Kom

paktno vozilo za prevoz oseb lahko namreč po potrebi opremite 

z do sedmimi udobnimi sedeži. Če pa potrebujete več prostora 

za material, lahko v celoti izgradite ne le drugo vrsto sedežev v  

 

potniškem prostoru, temveč tudi prvo. Enojni sedež in tudi 

2sedežno klop v prvi vrsti sedežev potniškega prostora lahko  

celo ločeno poklopite in zložite. Tako nastane robusten tovorni 

prostor, ki ga lahko prilagodite svojim lastnim potrebam.
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S podiranjem, zlaganjem in izgrajevanjem 
sedežev dobite številne prostorske kombinacije. 
Novi Caddy se resnično zna prilagajati.
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Osem novih motorjev – en sam cilj: postati merilo  
na področju varčnosti, dinamike in udobja.

*Informacije o porabi goriva in emisijah CO2 boste našli na strani 11.



Porabo goriva lahko zmanjšamo na različne načine. Enega naj

bolj preprostih vam predstavljamo prav s Caddyjem. Njegove 

nove motorje TSI in TDI ne odlikujeta le moč in uglajen tek –  

izpolnjujejo tudi stroge zahteve izpušnega normativa Euro 5  

in hkrati porabijo še posebej malo goriva. Motorji TSI to dose

žejo z zmanjšano gibno prostornino in naprednim tlačnim 

polnjenjem, motorji TDI pa delujejo na podlagi inovativne  

tehnologije vbrizgavanja goriva preko skupnega voda. Poleg te

ga je različica 1.6 TDI* na voljo tudi v kombinaciji z opcijskim 

menjalnikom z dvojno sklopko (DSG), ki prestave menja avto

matsko in brez prekinitve v prenosu pogonske moči. S tem se  

v segmentu lahkih gospodarskih vozil lahko pohvali le Caddy.



1) Navedene vrednosti za porabo goriva in emisije CO2 so bile izmerjene v skladu s predpisanimi merilnimi postopki (trenutno veljavna različica uredbe 715/2007/ES). Opomba v skladu s 
trenutno veljavno različico direktive 1999/94/ES: Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. 
Poraba goriva in emisije CO2 niso odvisne le od učinkovitega izkoriščanja goriva, temveč nanje vplivajo tudi vozni slog voznika in drugi dejavniki, ki niso tehnične narave. CO2 je toplo
gredni plin, ki najbolj vpliva na globalno segrevanje.

Bencinska motorja

Prostornina 

rezervoarja 

pribl. 60 l

1.2 TSI

(63 kW/

160 Nm)

1.2 TSI

(77 kW/

175 Nm) Bencinski motor

Prostornina 

rezervoarja 

pribl. 60 l

1.2 TSI

(77 kW/

175 Nm)

Caddy

furgon/

kombi

furgon/

kombi Caddy Maxi

furgon/

kombi

Poraba goriva, 

l/100 km1) ročni menjalnik: 5stop. 5stop.

Poraba goriva, 

l/100 km1) ročni menjalnik: 5stop.

mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

8,0 – 8,2/8,1

5,9 – 6,1/6,0

6,7 – 6,9/6,8

7,9 – 8,1/8,0

5,8 – 6,0/5,9

6,6 – 6,8/6,7

mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

8,1 – 8,2/8,1

6,0 – 6,1/6,0

6,8 – 6,9/6,8

Emisija CO2, 

kombinir., g/km1) ročni menjalnik: 156 – 160/158 154 – 158/156

Emisija CO2, 

kombinir., g/km1) ročni menjalnik: 158 – 160/158

Poraba goriva in emisije CO2.
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Dizelski motorji

Prostornina 

rezervoarja 

pribl. 60 l

1.6 TDI

(55 kW/

225 Nm)

1.6 TDI

(55 kW/

225 Nm)

BlueMotion

Technology

1.6 TDI

(75 kW/

250 Nm)

1.6 TDI

(75 kW/

250 Nm)

BlueMotion

Technology

2.0 TDI

(81 kW/

280 Nm)

4MOTION

2.0 TDI

(103 kW/

320 Nm)*

Caddy

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

Poraba goriva, 

l/100 km1) ročni menjalnik: 5stop. 5stop. 5stop. 5stop. 6stop. 6stop.

mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

6,5 – 6,6/6,6

5,1 – 5,2/5,2

5,6 – 5,7/5,7

5,8 – 5,9/5,9

4,8 – 4,9/4,9

5,2 – 5,3/5,3

6,5 – 6,6/6,6

5,1 – 5,2/5,2

5,6 – 5,7/5,7

5,7 – 5,9/5,9

4,5 – 4,7/4,7

4,9 – 5,1/5,1

7,7 – 7,8/7,8

5,6 – 5,7/5,7

6,4 – 6,5/6,5

7,5 – 7,6/7,6

5,0 – 5,1/5,1

5,9 – 6,0/6,0

avtomatski 

menjalnik DSG: – – 7stop. – – 6stop.

 mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

–

–

–

–

–

–

6,4 – 6,6/6,5

5,1 – 5,3/5,2

5,6 – 5,8/5,7

–

–

–

–

–

–

8,0 – 8,2/8,1

5,1 – 5,3/5,2

6,2 – 6,4/6,3

Emisija CO2, 

kombinir., g/km1) ročni menjalnik: 147 – 149/149 136 – 139/139 147 – 149/149 129 – 134/134 168 – 171/171 155 – 158/158

avtomatski 

menjalnik DSG: – – 147 – 152/149 – – 164 – 169/166

Caddy Maxi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

furgon/

kombi

Poraba goriva, 

l/100 km1) ročni menjalnik: 5stop. 5stop. 6stop. 6stop.

mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

6,5 – 6,7/6,6

5,1 – 5,3/5,2

5,6 – 5,8/5,7

5,9 – 6,0/5,9

4,7 – 4,8/4,7

5,1 – 5,2/5,1

7,8 – 7,9/7,8

5,7 – 5,8/5,7

6,5 – 6,6/6,5

7,6 – 7,7/7,6

5,1 – 5,2/5,1

6,0 – 6,1/6,0

avtomatski 

menjalnik DSG: 7stop. – – 6stop.

 mestna vožnja

izvenmestna vožnja

kombinirana vožnja

6,5 – 6,6/6,5

5,2 – 5,3/5,2

5,7 – 5,8/5,7

–

–

–

–

–

–

8,1 – 8,2/8,2

5,2 – 5,3/5,3

6,3 – 6,4/6,4

Emisija CO2, 

kombinir., g/km1) ročni menjalnik: 147 – 152/149 134 – 136/134 171 – 174/171 158 – 161/158

avtomatski 

menjalnik DSG: 149 – 152/149 – – 166 – 169/169

* Predhodni podatki za porabo goriva in emisije CO2.
Produktno ime Caddy® je zaščitena blagovna znamka družbe Caddie S. A., ki je dovolila njegovo uporabo družbi Volkswagen AG.
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Pridržujemo si pravico do sprememb.
Izdaja: september 2010

Internet: www.vw-gospodarska.si


