Το νέο Caddy Van

Το νέο Caddy Van
Πάντα έτοιμο για ό,τι προκύψει
Το νέο Caddy Van είναι η απάντηση για τον επαγγελματία που
έχει βαρύ πρόγραμμα. Η πέμπτη γενιά του πιο δημοφιλούς van
είναι εδώ, ακόμα πιο δυνατή, πιο ευέλικτη και πιο ψηφιακή
από ποτέ.
Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
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Νέα μεταβλητότητα
Νέα, μεγαλύτερη πλαϊνή συρόμενη
πόρτα, διάφορα διαχωριστικά
τοιχώματα, ωφέλιμο φορτίο έως
και 723 kg1) και ποικιλία δαπέδων.

Μοντέρνα σχεδίαση
Νέα σχεδίαση μάσκας με κυψελωτές
γρίλιες, δυναμικές, καθαρές γραμμές
και πολυάριθμες βελτιώσεις για
καλύτερες αεροδυναμικές επιδόσεις.

Χώρος φόρτωσης
με νέα πλεονεκτήματα

Νέο, υψηλής ανάλυσης Innovision
Cockpit2), νέα συστήματα Infotainment2)
με οθόνες αφής έως 10’’ (25,4 cm),
και επαγωγική2) φόρτιση Smartphone.

Βελτιστοποιημένη θέση
εργασίας οδηγού
Ενιαίος σχεδιασμός θηκών, νέα
καθίσματα ergoComfort 2), υποβραχιόνια
για κάθισμα οδηγού και συνοδηγού2),
αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
με νέο Backpanel2), πρίζα 230 V2).

Δοκιμασμένη ποιότητα

Πίσω πόρτες με μεταλλική επένδυση,
νέα ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης
για κλείσιμο για τις συρόμενες πόρτες
και το πίσω καπό, βελτιστοποιημένος
φωτισμός LED χώρου φόρτωσης,
ποικιλία δαπέδων.

Χρήση ανθεκτικών υλικών, ποιοτική
επεξεργασία και αξιόπιστοι κινητήρες
νέας γενιάς με σαφώς μειωμένες τιμές
εκπομπών ρύπων.

Καινοτόμες λύσεις μεταφοράς

Νέο Cockpit: Στο ταμπλό, στην επένδυση
θυρών, πλαϊνών πλευρών και σκελετών
καθισμάτων κυριαρχεί ένας χρωματικός
τόνος.

Nέα εσωτερικά πλήκτρα χειρισμού με
δυνατότητα ανεξάρτητης ασφάλισης
του χώρου φόρτωσης, νέο σύστημα
κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς
κλειδί «Keyless Access/Advanced»2),
υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου
«Trailer Assist»2), 3), φορτίο οροφής έως
και 100 kg.

Δύο μεταξόνια
Το νέο Cargo Van κυκλοφορεί επίσης ως
Caddy Van Maxi με μακρύ μεταξόνιο και
συρόμενη πόρτα Maxi.

1) Το επιτρεπόμενο φορτίο διαφέρει ανάλογα με τον εξοπλισμό. 2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 3) Στο πλαίσιο των ορίων του συστήματος. 4) Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να
οδηγεί προσεκτικά με το αυτοκίνητο. 5) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.

Ακόμα πιο ψηφιακό
και δικτυωμένο

Στιβαρός εσωτερικός χώρος
αυτοκινήτου

Ημιαυτόματη οδήγηση
Με συστήματα υποβοήθησης οδηγού
τελευταίας γενιάς, μεταξύ άλλων
σύστημα υποβοήθησης διατήρησης
λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist»2), 3), 4),
υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας
«Side Assist»2), 3), σύστημα υποβοήθησης
ελιγμών ρυμουλκούμενου
«Trailer Assist»2), 3) και σύστημα αυτόματης
ρύθμισης απόστασης ACC 2.02), 3), 5).

Κορυφαία τεχνολογία
μεταφοράς και
μετακίνησης
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Επαγγελματική
εξέλιξη
Σε μια επαγγελματική πραγματικότητα που διαρκώς αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς,
η απάντηση είναι το νέο Caddy Van. Έτοιμο να δώσει πάντα το 100% των
δυνατοτήτων του, εξοπλισμένο με έξυπνα τεχνολογικά συστήματα και προικισμένο
με εντυπωσιακά δυναμικό σχήμα και διευρυμένες ικανότητες. Ό,τι κι αν προκύψει στην
επαγγελματική σας αποστολή, είναι έτοιμο να σας υποστηρίξει, είτε πρόκειται για
το πλήρως ανασχεδιασμένο νέο Caddy Van είτε πρόκειται για το νέο Caddy Van Maxi.
Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
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Ανοιχτό
στις προκλήσεις
Εμπρός για έναν επαγγελματικό κόσμο γεμάτο νέες προκλήσεις.
Το νέο Caddy Van διαθέτει έξυπνες λύσεις όπως η πιο πλατιά
συρόμενη πόρτα στο νέο Caddy Van Maxi.

02 | 03

01 Συρόμενη πόρτα Maxi. ΝΕΟ
Επιτρέπει την κατά μήκος φόρτωση
ευρωπαλετών. Μαζί με το μεταξόνιο,
στο νέο Caddy Van Maxi μεγάλωσε και
η συρόμενη πόρτα κατά 141 mm,
με συνολικό πλάτος συρόμενης πόρτας
Maxi 836 mm1).
02 Ξεχωριστό κλείσιμο χώρου
φόρτωσης. ΝΕΟ
Ανοίγει μόνο όταν το θέλετε εσείς.
Με το κλείσιμο χώρου φόρτωσης
οι πόρτες στην καμπίνα οδηγού
παραμένουν με ασφάλεια κλειστές, όση
ώρα ο χώρος φόρτωσης είναι ανοιχτός.
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1) Με διαχωριστικό τοίχωμα.

2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

03 Σύστημα κλειδώματος
και εκκίνησης χωρίς κλειδί
«Keyless Access/Advanced».2) ΝΕΟ
Καταργεί τη συχνή κίνηση αναζήτησης
του κλειδιού αυτοκινήτου. Χάρη στο
αυτόματο σύστημα κλειδώματος και
εκκίνησης το κλειδί μπορεί να μείνει
στην τσέπη σας, για να ανοίξετε και
να κλείσετε τις πόρτες και για να
εκκινήσετε το όχημα.

Ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης
για κλείσιμο. 2) ΝΕΟ
Εύκολα προσβάσιμο κατά το κλείσιμο. Με
την ηλεκτρική υποβοήθηση οι συρόμενες
πόρτες και το πίσω καπό απαιτούν λιγότερη
ώθηση για να κλείσουν, αφού ωθούνται
από μόνες τους προς την κλειδαριά.
Μεταλλικές πίσω πόρτες. ΝΕΟ
Προσφέρουν την ευελιξία και αντοχή
που επιζητούν πιο πολύ οι επαγγελματίες από ένα επαγγελματικό. Το νέο
Caddy Van είναι το πρώτο Caddy με
μεταλλικές πίσω πόρτες.

Το νέο Caddy Van – Πόρτες και «Keyless Access»
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Συνεργάτης χωρίς άγχος
Αντιμετωπίστε με άνεση και καλή οργάνωση τους γρήγορους και απαιτητικούς ρυθμούς
της επαγγελματικής καθημερινότητας. Η καλά μελετημένη θέση εργασίας του οδηγού
στο νέο Caddy Van πείθει με τις πρακτικές λεπτομέρειες και την ανοιχτή θήκη.

02

01 Ανοιχτή θήκη. Κατάλληλη
για τις πιο διαφορετικές εργασίες.
Η ανοιχτή θήκη μπροστά από το
παρμπρίζ είναι ιδανική για όλα τα
έγγραφα και τις συσκευές που πρέπει
να είναι άμεσα προσβάσιμα.
02 Συρτάρι.1) Δημιουργεί έναν
επιπλέον χώρο αποθήκευσης.
Στο πρακτικό συρτάρι έχουν τη
σταθερή τους θέση για παράδειγμα
το προειδοποιητικό γιλέκο, ο φακός
φωτισμού και το σχοινί ρυμούλκησης,
και έτσι είναι γρήγορα προσβάσιμα
σε περίπτωση ανάγκη.

03 Καθίσματα ergoComfort (AGR)
για οδηγό και συνοδηγό.1) ΝΕΟ
Προστατεύουν την πλάτη χάρη
στις πολλές δυνατότητες ρύθμισης.
Τα καθίσματα ergoComfort διαθέτουν
ένα ηλεκτρικό ορθοπεδικό στήριγμα
4 βαθμίδων και έχουν βραβευτεί με την
πιστοποίηση AGR για τη μοναδική τους
εργονομία.2)

04

04 Πλήκτρο άμεσης εισαγωγής.3) ΝΕΟ
Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά,
όπως τα συστήματα υποβοήθησης,
ο κλιματισμός και η υποβοήθηση
στάθμευσης, μπορούν να επιλεγούν
απευθείας με ένα πλήκτρο. Το εύρος των
καταχωρούμενων λειτουργιών εξαρτάται
από τον επιλεγμένο εξοπλισμό.

Online πληροφορίες κυκλοφορίας
(We Connect Plus).3), 4), 5) Με βάση
επίκαιρες πληροφορίες κυκλοφορίας
από το διαδίκτυο, η λειτουργία Online
πληροφορίων κυκλοφορίας
προειδοποιεί εγκαίρως για
μποτιλιάρισμα, πιθανούς κινδύνους
ή δυσμενείς συνθήκες ορατότητας
και βρίσκει αυτόματα εναλλακτικές
διαδρομές.
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03

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Πηγή: Επιχείρηση Υγιής Πλάτη (καταχωρισμένο σωματείο): https://www.agr-ev.de/de/ratgeber-produkte/produkte/2903-autositze 3) Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment. 4) Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect
απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο We Connect. Επίσης, πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση

του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagen-we.com και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. 5) Μετά τη λήξη της πρώτης
περιόδου χρήσης των υπηρεσιών We Connect Plus, διατίθεται έναντι πρόσθετης χρέωσης. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.

Το νέο Caddy Van – Θέση εργασίας οδηγού
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Πιο ψηφιοποιημένο
από ποτέ
Για να μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις, το νέο Caddy
Van έχει τη δυνατότητα να μετατρέπεται σε ένα πλήρως
ψηφιακό όχημα με μοναδικές τεχνολογίες όπως το Innovation
Cockpit.
01 Innovision Cockpit.1) ΝΕΟ Ακόμα και
όταν δεν κινείστε, το Innovision Cockpit
ξεδιπλώνει την καινοτομία σε όλο της
το μεγαλείο, με τον συνδυασμό της
οθόνης Active Info και του συστήματος
πλοήγησης.
02 Πολυλειτουργικό τιμόνι.1) ΝΕΟ
Κρατήστε τα όλα υπό έλεγχο με το
πολυλειτουργικό τιμόνι που προσφέρει
φιλικότητα στον χειρισμό και εξαιρετική
αίσθηση αφής. Ο άμεσος χειρισμός
πολλών λειτουργιών του οχήματος
όπως το σύστημα ACC ή το
Infotainment, υποστηρίζει τον οδηγό
ανά πάσα στιγμή στην εργασία του.
03 Φωνητικός χειρισμός.1), 2) ΝΕΟ
Ενεργοποιείται μέσω της φωνητικής
εντολής «Hello, Volkswagen» και σας
επιτρέπει να χειριστείτε το ηχοσύστημα,
τα συμβατά Smartphone, το σύστημα
κλιματισμού και πλοήγησης.

01 | 02 | 03
1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το συμβατό σύστημα Infotainment. 3) Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο We Connect.
Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagenwe.com και για τη χρήση των υπηρεσιών για την
πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. Μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου χρήσης των υπηρεσιών We Connect Plus, διατίθεται έναντι πρόσθετης χρέωσης. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.

04 Προεγκατάσταση κινητού
τηλεφώνου «Comfort».1), 2) Συνδέει
απλά και ασύρματα. Τοποθετείστε
το smartphone σας στη βάση για να
συνδεθούν αυτόματα με την εξωτερική

κεραία, ενώ υπάρχει δυνατότητα
επαγωγικής φόρτισης των συμβατών
με το πρότυπο Qi συσκευών.
05 Ειδοποίηση ορίων περιοχής
(We Connect Plus).2), 3) Ενημερώνει εάν
όλα πηγαίνουν βάσει προγράμματος.
Η ειδοποίηση ορίων περιοχής σάς
ειδοποιεί όταν το όχημά σας διέρχεται
ή εγκαταλείπει συγκεκριμένες περιοχές
σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

06

04

05

06 Online εισαγωγή προορισμών
(We Connect Plus).2), 3) Εξοικονομεί
πολύτιμο χρόνο καθώς αποτελεί
εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής του
επιθυμητου προορισμού μέσω του
We Connect στο σύστημα πλοήγησης
του οχήματος.
07 WLAN-Hotspot.1) ΝΕΟ
Δημιουργήστε το κινητό σας γραφείο
με δυνατότητες διαχείρισης μεγάλου
όγκου δεδομένων. Το ενσωματωμένο
WLAN-Hotspot συνδέει έως και οκτώ
συσκευές με μια σταθερή σύνδεση
δικτύου. Πακέτα δεδομένων μπορούν
να ληφθούν απευθείας μέσω του
συστήματος Infotainment.
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Το νέο Caddy Van – Infotainment
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Το We Connect1) παρέχει:
Κλήση για βλάβη
Θέση στάθμευσης
Αυτόματη δήλωση ατυχήματος ΝΕΟ
Κατάσταση οχήματος
Πόρτες & Φώτα
Αναφορά κατάστασης οχήματος
Στοιχεία διαδρομής
Προγραμματισμός ραντεβού Service

Ακόμη καλύτερη
εργασία στον δρόμο
Το νέο Caddy Van σάς υποστηρίζει ώστε να χειρίζεστε

Το Volkswagen We Connect1) κάνει ακόμα περισσότερα.

άνετα κάθε ζήτημα εργασίας που μπορεί να
εμφανιστεί, καθώς κινείστε.

01 Backpanel.* ΝΕΟ
Η αναδιπλούμενη προς τα εμπρός
πλάτη καθίσματος μετατρέπεται
σε επιφάνεια γραφείου με πρακτικές
θήκες, λάστιχο συγκράτησης μεγάλων
ντοσιέ και βάση για Smartphone.

Το We Connect Plus1) παρέχει:

02

We Connect
Mobile Online υπηρεσίες

Online πληροφορίες κυκλοφορίας
Online αναζήτηση ειδικών προορισμών
Online ενημέρωση χάρτη ΝΕΟ
Online υπολογισμό διαδρομής
Πρατήρια καυσίμων και σταθμούς φόρτισης
Θέσεις στάθμευσης
Online ενημέρωση χάρτη ΝΕΟ
Ειδοποίηση ορίων περιοχής
Online αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
Online θέρμανση εν στάσει3)
Online εξαερισμό εν στάσει4) ΝΕΟ
Online εισαγωγή προορισμών
Streaming μέσων5) ΝΕΟ
Διαδικτυακό ραδιόφωνο5) ΝΕΟ
WLAN-Hotspot5) ΝΕΟ
Ειδοποίηση για ταχύτητα κίνησης
Κορνάρισμα & Φλας

Η δωρεάν παροχή του We Connect1) παρέχει ένα ευρύ
03

φάσμα βοηθητικών υπηρεσιών και λειτουργιών του
οχήματος. Με το We Connect Plus1), 2) προστίθενται

02 Πρίζα 230-V.* Ικανοποιεί ακόμα και μεγάλες ανάγκες ενέργειας. Η κεντρική
θέση στο διαχωριστικό τοίχωμα είναι ιδανική για να φορτίσετε διάφορες
συσκευές όπως Laptop και εργαλεία στην καμπίνα οδηγού.

01

*Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.

03 Φωτισμός LED χώρου φόρτωσης. Φτάνει μέχρι την τελευταία γωνία.
Η τεχνολογία LED εξοικονόμησης ενέργειας προστατεύει την μπαταρία και
επιτρέπει έναν καλύτερο φωτισμό όλου του χώρου φόρτωσης.

πολλές ακόμα λειτουργίες.

1) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment. Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο We Connect.
Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.
volkswagen-we.com και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. 2) Μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου χρήσης των υπηρεσιών We Connect Plus, διατίθενται έναντι πρόσθετης
χρέωσης. 3) Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με την προαιρετική συμπληρωματική θέρμανση νερού ασύρματου τηλεχειρισμού. 4) Διαθέσιμο μόνο σε συνδυασμό με διζωνικό κλιματισμό «Climatronic» και συμπληρωματική θέρμανση νερού.
5) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο Streaming & Internet. Το φάσμα υπηρεσιών We Connect και We Connect Plus μπορεί να μεταβληθεί και να περιλαμβάνει και υπηρεσίες που θα ισχύσουν στο μέλλον. Στις εικόνες εμφανίζεται
προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Το νέο Caddy Van – Κινητή Εργασία
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«Rear Traffic Alert»
Υποβοήθηση κατά την έξοδο
από θέση στάθμευσης.1), 2) ΝΕΟ

Υποβοήθηση
ρυμουλκούμενου Trailer
Assist.1), 2), 3) ΝΕΟ

Σύστημα επιτήρησης
περιβάλλοντος χώρου
«Front Assist».1), 2) ΝΕΟ

Αυτόματη ρύθμιση απόστασης
ACC 2.0 με λειτουργία
«Stop and Go».1), 2), 4) ΝΕΟ

Σύστημα υποβοήθησης
οδηγού «Travel Assist» με
«Emergency Assist».1), 2), 4) ΝΕΟ

Κατά την έξοδο από κάθετη
θέση στάθμευσης, προειδοποιεί
τον οδηγό για επερχόμενο
όχημα και αν χρειαστεί,
παρεμβαίνει φρενάροντας το
όχημα.

Απλοποιεί τον έλεγχο του
ρυμουλκούμενου κατά τους
ελιγμούς σε κάθετους χώρους
στάθμευσης ή κατά την
προσέγγιση σε ράμπες
φορτοεκφόρτωσης και άλλους
προορισμούς.

Μέσω αισθητήρων, καταγράφει
εν κινήσει πεζούς, ποδηλάτες
και οχήματα, και προειδοποιεί
τον οδηγό για πιθανές
καταστάσεις κινδύνου.
Αν ο οδηγός δεν αντιδράσει
εγκαίρως φρενάρει αυτόματα
ενώ όταν ανιχνεύει επικίνδυνη
κατάσταση μπορεί να επέμβει
αλλάζοντας τη διεύθυνση του
οχήματος.

Κρατάει σταθερή μια
προεπιλεγμένη απόσταση από
το προπορευόμενο όχημα και
στο μποτιλιάρισμα ή στην
κίνηση στην πόλη ξεκινά μετά
από μικρό διάστημα
αδράνειας.

Συμβάλλει στην ξεκούραστη
οδήγηση σε μακρινές
διαδρομές χάρη στις
λειτουργίες του συστήματος
αυτόματης ρύθμισης
απόστασης ACC 2.0,
«Lane Assist» και
«Emergency Assist».

Υποβοήθηση Lane Assist.1), 2), 5)

«Emergency Assist».1), 2) ΝΕΟ

Υποβοήθηση οπισθοπορείας.1), 2)

Καταγράφει τη λωρίδα σας
μέσω μιας κάμερας και από
τα 60 km/h διατηρεί το όχημα
στη λωρίδα με παρεμβάσεις
στο τιμόνι.

Μειώνει τους κινδύνους
σε περίπτωση αδυναμίας
αντίδρασης του οδηγού. Στην
περίπτωση αυτή, το σύστημα
αρχικά προειδοποιεί τον οδηγό
με ηχητικά σήματα ή με
δονήσεις στο τιμόνι και
προκαλεί στη συνέχεια ένα
ασφαλές φρενάρισμα του
οχήματος.

Κατά το παρκάρισμα προειδοποιεί
τον οδηγό για τυχόν εμπόδια και
αν χρειαστεί παρεμβαίνει
φρενάροντας το όχημα.

Αναγνώριση σημάτων
κυκλοφορίας1), 2), 6)

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας
«Side Assist».1), 2) ΝΕΟ

Μέσω κάμερας,
παρακολουθεί τις σημάνσεις
του ΚΟΚ, π.χ. για τα όρια
ταχύτητας, καθώς και
χρονικούς και καιρικούς
περιορισμούς και
ενημερώνει τον οδηγό
στην οθόνη πολλαπλών
λειτουργιών.

Προειδοποιεί μέσω
φωτισμού LED
στον εκάστοτε καθρέφτη
για οχήματα που πλησιάζουν
από πίσω ή βρίσκονται
ήδη στο τυφλό σημείο.

Οδήγηση με σύστημα
Ολοκληρώστε μια διαδρομή τόσο άνετα όσο την ξεκινήσατε. Με το νέο
Caddy Van έχετε στη διάθεσή σας πολλά συστήματα υποβοήθησης που
σας βοηθούν προληπτικά για να αντιμετωπίσετε κρίσιμες περιστάσεις.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 2) Εντός των ορίων του συστήματος. 3) Θα διατεθεί αργότερα. 4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.
από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά με το αυτοκίνητο. 6) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.

5) Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης και δεν απαλλάσσεται

Το νέο Caddy Van – Συστήματα υποβοήθησης οδηγού
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Φτιαγμένο για μεγάλες
δουλειές
Όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσετε μεγάλο όγκο δουλειάς,
το νέο Caddy Van είναι δίπλα σας για να σας στηρίξει,
χάρη στα ανθεκτικά υλικά και την καινοτόμο τεχνολογία.

02

01 Διαχωριστικό τοίχωμα. Χάρη στο
βελτιστοποιημένο σχήμα του
διαχωριστικού τοιχώματος που
εισέρχεται στον χώρο φόρτωσης,
δημιουργείται ελεύθερος χώρος στην
περιοχή των ώμων του οδηγού και του
συνοδηγού.
02 Υψηλό φορτίο οροφής*. Ανατρέπει
τα στερεότυπα για τα μικρά φορτηγά.
Με έως 100 kg φορτίο οροφής,
στο νέο Caddy Van η οροφή
γίνεται ένας υπολογίσιμος χώρος
φόρτωσης για διάφορα αγαθά.

03 Δακτύλιοι πρόσδεσης. Οι έξι
πτυσσόμενοι δακτύλιοι πρόσδεσης
συγκρατούν με ασφάλεια το βαρύ
φορτίο και το ακινητοποιούν στο
δάπεδο του νέου Caddy Van.
04 Δάπεδο από καουτσούκ. Είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικό, αυξάνει την
ασφάλεια χάρη στην αντιολισθητική
επιφάνεια και μπορεί να πλυθεί πολύ
εύκολα.

03 | 04

Ξύλινο δάπεδο.* ΝΕΟ Αντέχει άνετα
ακόμα και στην πιο σκληρή δουλειά.
Το ιδιαίτερα σταθερό δάπεδο
φόρτωσης από πολλαπλά κολλημένο
ξύλο οξιάς προστατεύει το δάπεδο του
αυτοκινήτου και πείθει με την
αδιάβροχη και αντιολισθητική του
επιφάνεια.
Στιβαρός εσωτερικός χώρος αυτοκινήτου.
Η καθημερινή χρήση δεν το πτοεί.
Τα καλύμματα καθισμάτων και
οι επενδύσεις στον εσωτερικό χώρο είναι
ιδιαίτερα ανθεκτικά στη βρωμιά.

01

*Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Το νέο Caddy Van – Ασφάλεια φόρτωσης
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Δίνει νέα κίνηση
Στον αυτοκινητόδρομο, στην πόλη ή στο εργοτάξιο, το νέο Caddy Van
προσαρμόζεται άριστα στο προφίλ οδήγησής σας και αναλαμβάνει
τις αποστολές σας με τους πιο προηγμένους κινητήρες, με το κιβώτιο
DSG και με το συστήμα τετρακίνησης 4ΜΟΤΙΟΝ.

01

01 Κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.1)
Το νέο Caddy Van μπορεί να εξοπλιστεί
με ένα 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού
συμπλέκτη DSG, που εξασφαλίζει
ανεπαίσθητη αλλαγή ταχυτήτων χωρίς
διακοπή της δύναμης έλξης.
02 Τετρακίνηση 4MOTION.1)
Η τετρακίνηση 4ΜΟΤΙΟΝ προσαρμόζει
αυτόματα τη μετάδοση κίνησης στους
τροχούς ανάλογα με τις εκάστοτε
οδηγικές συνθήκες. Αυτή είναι η βάση
για τη βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά
και για υψηλή δυναμική οδήγηση,
ακόμα και εκτός δρόμου.

Βελτιωμένο σύστημα καθαρισμού
καυσαερίων. ΝΕΟ Το καινοτόμο σύστημα
ψεκασμού Twindosing μειώνει τις
εκπομπές NOx των κινητήρων TDI
σε σύγκριση με το προηγούμενο
μοντέλο. Αυτό επιτυγχάνεται με την
στοχευμένη διπλή έγχυση υγρού
AdBlue® στους δύο, σε σειρά
τοποθετημένους καταλύτες με φίλτρο
SCR. Ένας ειδικό κλείστρο καταλύτη,
πριν από τους δύο καταλύτες SCR,
εμποδίζει επίσης την εκροή περιττής
αμμωνίας.
Αποδοτικοί κινητήρες. ΝΕΟ Δίνουν
στο καύσιμο περισσότερη δύναμη.
Οι τέσσερις κινητήρες εσωτερικής
καύσης του νέου Caddy Van
συγκαταλέγονται στους πιο αποδοτικούς
και οικονομικούς κινητήρες TSI και TDI,
που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα
αυτής της κατηγορίας.
02

1) Δεν διατίθεται για όλους τους κινητήρες. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.
Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.

Το νέο Caddy Van – Τεχνολογίες συστημάτων κίνησης
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01

Εξοπλισμοί
Εξωτερικό
Προφυλακτήρες σε γκρι
Προφυλακτήρες, θυρολαβές και λαβές πίσω καπό στο χρώμα του οχήματος
Καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών σε μαύρο ΝΕΟ
Θυρολαβές στο χρώμα του οχήματος
Μάσκα ψυγείου χωρίς επιχρωμιωμένη λωρίδα ΝΕΟ
Ράγες οροφής σε μαύρο ή ασημί
Εμπρόσθιοι προβολείς αλογόνου Η7
Εμπρόσθιοι προβολείς LED ΝΕΟ
Πίσω φώτα LED ΝΕΟ
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

Infotainment και Συνδεσιμότητα
Οθόνη 6,5’’ με μενού χωρίς πλήκτρα χειρισμού ΝΕΟ
Ηχοσύστημα 6,5’’ «Composition Audio» ΝΕΟ
Ηχοσύστημα 8,25’’ «Composition» ΝΕΟ
Ηχοσύστημα 10’’ «Ready 2 Discover» ΝΕΟ
Σύστημα πλοήγησης 10’’ «Discover Media» ΝΕΟ
Σύστημα πλοήγησης 10’’ «Discover Pro» ΝΕΟ
Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+
Φωνητικός χειρισμός ΝΕΟ
Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth
App-Connect
Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort» με λειτουργία επαγωγικής φόρτισης ΝΕΟ
Διεπαφή USB-C με λειτουργία φόρτισης στο Cockpit ΝΕΟ
Διεπαφές USB-C με λειτουργία φόρτισης και δεδομένων στο Cockpit ΝΕΟ

03

Van
●
●
●
●
●
●
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04 | 05

●
●
●
●
●
●

Van
●
●
●
●

01 Ηχοσύστημα «Composition Audio». Το σύστημα
με έγχρωμη οθόνη αφής 6,5’’ (16,5 cm) και έως 4
ηχεία, διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή
USB-C, λειτουργία Bluetooth και DAB+.

●
●
●
●
●
●
●
●

02 Ηχοσύστημα «Composition». Εκτός από τις
λειτουργίες του ηχοσυστήματος «Composition Audio»
το σύστημα διαθέτει μια έγχρωμη οθόνη αφής 8,25’’
(20,9 cm), έως 4 ηχεία, δύο διεπαφές USB-C στην
κεντρική κονσόλα και λειτουργία Bluetooth.
Το σύστημα υποστηρίζει We Connect1)
και We Connect Plus1), 2).

●

1) Για τη χρήση των υπηρεσιών We Connect απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID και η σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης στο We Connect. Επίσης πρέπει να συνάψετε online ένα ξεχωριστό συμβόλαιο We Connect ή We Connect Plus με τη Volkswagen AG. Για
το We Connect Plus έχετε χρόνο 90 ημερών μετά την παράδοση του οχήματος, για την εγγραφή του οχήματος στο portal.volkswagen-we.com και για
τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. 2) Μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου χρήσης των
υπηρεσιών We Connect Plus, διατίθεται έναντι πρόσθετης χρέωσης. 3) Για τη χρήση των προϊόντων We Upgrade απαιτούνται ένας λογαριασμός
χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο We Connect και η πιστοποίησή σας ως βασικός χρήστης, δηλ. η σύνδεση του λογαριασμού σας με το
συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον είναι απαραίτητο το όχημά σας να διαθέτει τις απαιτούμενες για το εκάστοτε «We Upgrade» τεχνικές λειτουργίες και
ρυθμίσεις hardware. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τις διαθέσιμες λειτουργίες «We Upgrade» για το εκάστοτε όχημα στο Web-ή In-Car Shop.
4) Εντός των ορίων του συστήματος.
Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να
διαφέρει.

03 Ηχοσύστημα «Ready 2 Discover». Εκτός από
τις λειτουργίες του ηχοσυστήματος «Composition»,
το σύστημα διαθέτει μια έγχρωμη οθόνη αφής 10’’
(25,4 cm) και λειτουργία προβολής και χειρισμού
εφαρμογών Smartphone. Η συσκευή παρέχει
επιπλέον τη δυνατότητα να αγοράσετε και να
ενεργοποιήσετε μεταγενέστερα τις λειτουργίες
πλοήγησης στο In-Car Shop.

04 Σύστημα πλοήγησης «Discover Media».
Το σύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 10’’ (25,4 cm)
και 4 ηχεία διαθέτει πλοήγηση 2D/3D, μεγάλη
ποικιλία επιλογών χαρτών, δωρεάν επικαιροποίηση
χαρτών μέσω διαδικτύου, We Connect1) και
We Connect Plus1), 2).
05 Σύστημα πλοήγησης «Discover Pro». Εκτός
από τις λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης
«Discover Media» το σύστημα διαθέτει φωνητικό
χειρισμό, ασύρματο App-Connect, Streaming &
Internet και We Connect Plus1), 2) για έναν χρόνο.
Αναβαθμίσεις για το We Connect3) μπορούν να
παραγγελθούν μαζί, εφόσον το επιθυμείτε.
Το κορυφαίο αυτό σύστημα μπορεί να προβάλει τον
χάρτη πλοήγησης στην οθόνη του Ψηφιακού Πίνακα
Οργάνων Active Info Display και περιλαμβάνει και
τη λειτουργία αναγνώρισης σημάτων ΚΟΚ4).

Καμπίνα οδηγού/συνοδηγού
Ταμπλό με διάφορες θήκες και ανοιχτό ντουλαπάκι συνοδηγού
Ταμπλό με διάφορες θήκες και φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού που κλειδώνει
Αποθηκευτική θήκη οροφής
Κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
Κάθισμα συνοδηγού, ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος
Κάθισμα συνοδηγού με πτυσσόμενη πλάτη και Backpanel
Χειροκίνητο ορθοπεδικό στήριγμα για κάθισμα οδηγού και συνοδηγού
Καθίσματα ergoComfort (AGR) για οδηγό και συνοδηγό ΝΕΟ
Συρτάρια κάτω από τα μπροστινά καθίσματα
Πολυλειτουργικό τιμόνι ΝΕΟ
Δερμάτινο Πολυλειτουργικό τιμόνι ΝΕΟ
Δερμάτινο Πολυλειτουργικό τιμόνι σε συνδυασμό με DSG
Shift-by-Wire για κιβώτιο διπλού συμπλέκτη
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών «Plus»
Πίνακας Οργάνων Active Info Display ΝΕΟ
Innovision Cockpit ΝΕΟ
Ηλεκτρικά παράθυρα
Δάπεδο με μοκέτα
Δάπεδο με ελαστικό
Πατάκια
Εσωτερικός φωτισμός LED ΝΕΟ
Πρίζα 12-V
Πρίζα 230-V ΝΕΟ

Κλιματισμός και συρόμενος ουρανός οροφής
Θέρμανση με ηλεκτρονική ρύθμιση
Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού με ηλεκτρονική ρύθμιση και φίλτρο σκόνης και γύρης ΝΕΟ
Διζωνικός κλιματισμός «Climatronic» με AirCare
Λειτουργία θέρμανσης για το κάθισμα οδηγού και συνοδηγού
Βοηθητική λειτουργία ηλεκτρικής θέρμανσης αέρα ΝΕΟ
Βοηθητική λειτουργία θέρμανσης νερού με ασύρματο τηλεχειρισμό
Σκιάδιο με θήκη εισιτηρίου
Σκιάδια με θήκη εισιτηρίου και καθρέφτη
Θέρμανση εμπρός παραθύρων με θερμαινόμενα ακροφύσια ψεκασμού ΝΕΟ
Θέρμανση πίσω παρμπρίζ
Παράθυρα με θερμομόνωση

Van
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08 Ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού με
ηλεκτρονική ρύθμιση και φίλτρο σκόνης και γύρης.
Επιτρέπει την αδιαβάθμητη ρύθμιση της επιθυμητής
θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου.

●

Van

09 Διζωνικός κλιματισμός «Climatronic» με AirCare.
Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού με αντιαλλεργικό
φίλτρο προστασίας, διαθέτει διάφορους αισθητήρες
και διατηρεί σταθερή την ρυθμισμένη από πριν
θερμοκρασία για οδηγό και συνοδηγό.

●
●
●
●
●
●
●

06 Τιμόνι. Έχει καλή αίσθηση στην αφή και είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και μήκος.

●
●
●

07 Πολυλειτουργικό τιμόνι. Διευκολύνει τον χειρισμό
διάφορων συστημάτων κατά την οδήγηση.

●

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι.
Έχει καλή αίσθηση στην αφή και είναι πολύ εύχρηστο.
Σε οχήματα με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG
συνδυάζεται με puddles για την εύκολη αλλαγή
ταχυτήτων.

•

Βασικός εξοπλισμός

•

Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση

Το νέο Caddy Van – Εξοπλισμοί
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Χώρος φόρτωσης
Παράθυρα για τον χώρο φόρτωσης
Πρίζα 12-V
Εσωτερικός φωτισμός
Φωτισμός χώρου φόρτωσης LED ΝΕΟ
Σποτάκια LED πίσω καπό
Πίσω καπό χωρίς παράθυρα
Πίσω δίφυλλη πόρτα με παράθυρο
Πίσω καπό με παράθυρο
Σύστημα διακοπτόμενης σάρωσης-πλύσης πίσω παρμπρίζ
Ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης για κλείσιμο του πίσω καπό ΝΕΟ
Διαχωριστικό τοίχωμα, κλειστό
Διαχωριστικό τοίχωμα με παράθυρο και προστατευτικό πλέγμα ΝΕΟ
Διαχωριστικό τοίχωμα με πλέγμα
Λαστιχένιο δάπεδο
Ξύλινο δάπεδο
Έξι δακτύλιοι πρόσδεσης, πτυσσόμενοι και βυθιζόμενοι
Προεγκατάσταση για σταθερό κοτσαδόρο, έως 1.500 kg φορτίο έλξης1) με σύστημα
σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Προεγκατάσταση για αποσπώμενο κοτσαδόρο, έως 1.500 kg φορτίο έλξης1) με σύστημα
σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Συστήματα ασφαλείας
Σύστημα κλήσης ανάγκης eCall ΝΕΟ
Σύστημα Multi Collision Break2)
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP2)
Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS
Σύστημα ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών ASR
Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό EDS
Εμπρός αερόσακοι για οδηγό και συνοδηγό
Πλευρικοί και αερόσακοι κεφαλής για οδηγό και συνοδηγό
Εμπρός, πλευρικοί αερόσακοι Curtain και Interaction για οδηγό και συνοδηγό ΝΕΟ
Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες ζώνης για οδηγό και συνοδηγό
Προειδοποίηση πρόσδεσης ζώνης εμπρός επιβατών
Ηλεκτρονικό immobilizer
Κεντρικό κλείδωμα με δύο ασύρματα τηλεχειριστήρια και εσωτερικό χειρισμό
Αυτόνομο κλείσιμο χώρου φόρτωσης από το εσωτερικό

Van
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Συστήματα ασφαλείας (Συνέχεια)
Σύστημα εκκίνησης άνεσης χωρίς κλειδί «Keyless Start» ΝΕΟ
Σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί «Keyless Access/Advanced»3) ΝΕΟ
Εσωτερικός καθρέφτης ασφαλείας, χειροκίνητα αντιθαμβωτικός
Εσωτερικός καθρέφτης ασφαλείας, αυτόματα αντιθαμβωτικός
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Συστήματα υποβοήθησης οδηγού

●

Van

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

02

04

●

Van
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ηλεκτρομηχανικά υποβοηθούμενο τιμόνι
Σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης ACC 2.0 με λειτουργία «Stop and Go»2), 4) ΝΕΟ
Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist»2) με προστασία πεζών/ποδηλατών,
υποστήριξη ελιγμού και λειτουργία City Emergency Braking
Αναγνώριση σημάτων KOK2), 3)
Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας κίνησης2)
Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας «Side Assist» με αισθητήρα τυφλού σημείου2) ΝΕΟ
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist» με αντίρροπη
υποβοήθηση τιμονιού 2), 5)
Σύστημα υποβοήθησης οδηγού «Travel Assist» με «Emergency Assist»2), 4) ΝΕΟ
Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω2)
Κάμερα οπισθοπορείας «Rear View»2)
Σύστημα υποβοήθησης οπισθοπορείας2)
Σύστημα υποβοήθησης ελιγμών στάθμευσης «Park Assist»2)
Υποβοήθηση εκκίνησης από θέση στάθμευσης2) ΝΕΟ
Σύστημα υποβοήθησης ρυμουλκούμενου «Trailer Assist»2), 6) ΝΕΟ
Αυτόματη εναλλαγή φώτων πορείας με φώτα ημέρας2)
Αυτόματη εναλλαγή φώτων πορείας με φώτα ημέρας και λειτουργία Leaving-Home και Coming-Home2)
Πακέτο «Light & Sight»2)
Προβολείς ομίχλης με ενσωματωμένη λειτουργία στατικού φωτισμού στροφών2)
Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Light Assist»2)
Δυναμικός φωτισμός στροφών και φώτα παντός καιρού για προβολείς LED2)
Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης2)
Ένδειξη ελέγχου ελαστικών2)
Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, με άμεση μέτρηση2), 3) ΝΕΟ
Ηλεκτρικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold2)
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01 Πίσω καπό με παράθυρο. Ανοίγει εξαιρετικά
εύκολα και ενδείκνυται χάρη στο μεγάλο ύψος
ανοίγματος και ως στέγαστρο για τη βροχή. Το φαρδύ
άνοιγμα του παραθύρου διευρύνει το οπτικό πεδίο.
02 Πίσω δίφυλλη πόρτα, χωρίς παράθυρα. Η πίσω
πόρτα φτάνει μέχρι την οροφή και χωρίζεται σε δύο
φύλλα με αναλογία ⅔ προς ⅓ και με μέγιστη γωνία
ανοίγματος περίπου 180°.

●
●
●

03 Διαχωριστικό τοίχωμα με παράθυρο και
προστατευτικό πλέγμα. Χάρη στην κλίση του τζαμιού
αποφεύγονται οι αντανακλάσεις στο οπτικό πεδίο
του οδηγού. Το πλέγμα προστατεύει το τζάμι
για παράδειγμα σε απότομα φρεναρίσματα.
04 Διαχωριστικό τοίχωμα, κλειστό. Διαχωρίζει
με ασφάλεια τον χώρο φόρτωσης από την καμπίνα
οδηγού.

05 Ξύλινο δάπεδο. Ενδείκνυται άριστα για την
φόρτωση με ευρωπαλέτες. Το στιβαρό ξύλο οξιάς
με πέντε στρώσεις πάχους 10 mm, προσφέρει μια
αντιολισθητική επιφάνεια.

●

●
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06 Βάση αποσπώμενου κοτσαδόρου, με δυνατότητα
φορτίου έλξης έως 1.500 kg1) και λειτουργία
σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου. Μπορεί να
συναρμολογηθεί και να αποσυναρμολογηθεί
με λίγες κινήσεις.

1) Το επιτρεπόμενο φορτίο έλξης διαφέρει ανάλογα με τον κινητήρα. 2) Εντός των ορίων του συστήματος. 3) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα
συμβατό σύστημα Infotainment. 4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. 5) Ο οδηγός πρέπει να είναι συνεχώς
έτοιμος να παρακάμψει το σύστημα υποβοήθησης,και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του να οδηγεί προσεκτικά με το αυτοκίνητο. 6) Θα διατεθεί
αργότερα. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

•

Βασικός εξοπλισμός

•

Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση

Το νέο Caddy Van – Εξοπλισμοί
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Ζάντες και επενδύσεις καθισμάτων

Ζάντες

Van

01	Ζάντες αλουμινίου με διακοσμητικό καπάκι τροχού 6,5 J x 16.
Σε μαύρο. Με ελαστικά 205/60 R 16.
02	Ζάντες ελαφρού κράματος «Wien» NEO 6,5 J x 16.
Σε ασημί brilliant. Με ελαστικά 205/60 R 16.
03	Ζάντες αλουμινίου με διακοσμητικό καπάκι τροχού 6,5 J x 17.*
Σε ασημί. Με ελαστικά 215/55 R 17.
04	Ζάντες ελαφρού κράματος «Colombo» ΝΕΟ 6,5 J x 17.
Σε γυαλιστερό μαύρο. Με ελαστικά 215/55 R 17.
05	Ζάντες ελαφρού κράματος «Barahona» NEO 6,5 J x 17.
Σε ασημί brilliant. Με ελαστικά 215/55 R 17.
	Ελαστικά παντός καιρού 205/60 R 16 ή 215/55 R 17
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Επενδύσεις καθισμάτων
07 Υφασμάτινα καλύμματα καθισμάτων, σχέδιο «Double Grid» ΝΕΟ
08 Ανθεκτικά υφασμάτινα καλύμματα καθισμάτων, σχέδιο «Robusta» ΝΕΟ
09 Καλύμματα καθισμάτων σε δερματίνη, σχέδιο «Pure Diamond»

17

"

*Αναλόγως συνδυασμού κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων.
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Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν μπορεί να αποδόσει τα χρώματα και τις ζάντες όπως είναι στην πραγματικότητα. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

●

•

Βασικός εξοπλισμός

•

Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση

Το νέο Caddy Van – Ζάντες και επενδύσεις καθισμάτων
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Xρώματα

Απλά χρώματα
01
02
03
04

Λευκό Candy
Κόκκινο Cherry
Γκρι Pure
Πορτοκαλί Bright

Μεταλλικά χρώματα
05
06
07
08
09
10
11
12

Ασημί Reflex
Μπεζ Mojave
Μπλε Costa Azul ΝΕΟ
Πράσινο Golden ΝΕΟ
Κόκκινο Fortana
Γκρι Indium
Χάλκινο Copper Bronze ΝΕΟ
Μπλε Starlight
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Απλά χρώματα
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Μεταλλικά χρώματα
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Χρώματα περλέ

Van

13 Μαύρο Deep

●

Περλέ χρώματα

13

Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές. Η εκτύπωση δεν
μπορεί να αποδόσει τα χρώματα και τις ζάντες όπως είναι στην
πραγματικότητα. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με
επιπλέον χρέωση.

•

Χωρίς χρέωση

•

Με επιπλέον χρέωση

Το νέο Caddy Van – Χρώματα
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Caddy Van Maxi

Μεταξόνιο 2.755 / 2.970

890 / 890

855 / 993

Διαστάσεις1)
Χώρος φόρτωσης
Όγκος2) σε m3
Πλάτος x Ύψος σε mm
Συρόμενη πόρτα
Πλάτος x Ύψος σε mm
Πίσω πόρτα
Πλάτος x Ύψος σε mm
Πίσω καπό
Πλάτος x Ύψος σε mm
Κύκλος στροφής
σε mm

Caddy Van

Caddy Van Maxi

3,1
1.614 x 1.2723)

3,7
1.614 x 1.2754)

6955)/703 x 1.096

8365)/846 x 1.096

1.234 x 1.122

1.234 x 1.122

1.234 x 1.1306)

1.234 x 1.1306)

11.400

12.100

έως 6767)
έως 1.5008)
έως 100

έως 7237)
έως 1.5008)
έως 100

Χωρητικότητα φόρτωσης στο Caddy Van

Ευρωπαλέτες
800 x 1.200 mm

Πλάτος ανάμεσα στους τροχούς
1.855 / 1.855
Πλάτος με εξωτερικούς καθρέφτες 2.100 / 2.100

Μήκος οχήματος 4.500 / 4.853

1.230 / 1.230

1.272 / 1.275

Ύψος
κατωφλιού
φόρτωσης

Caddy Van

Συνολικό ύψος 1.856 / 1.8601)

Μέγιστο
ύψος
χώρου
φόρτωσης

586 / 589

Διαστάσεις σε mm1)

1.614 / 1.614

Τεχνικά στοιχεία

Χώρος φόρτωσης9)
με διαχωριστικό τοίχωμα 1.797 / 2.150

Μεγαλύτερη συρόμενη πόρτα Maxi (8365)/846 x 1.095 mm) στο Caddy Van Maxi1)

Ευρωπαλέτες 3
1.000 x 1.200 mm

Roll container
720 x 830 mm

Βάρος (σε kg)
Ωφέλιμο φορτίο
Επιτρεπόμενο φορτίο έλξης
Μέγιστο φορτίο οροφής

Caddy Van
Caddy Van Maxi
Ευρωπαλέτες
800 x 1.200 mm

1) Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω ανοχών κατασκευής. 2) Σύμφωνα με την μέθοδο VDA-/SAE. 3) Μέγιστο ύψος χώρου φόρτωσης.Ύψος φόρτωσης χωρίς δάπεδο 1.259 mm. 4) Μέγιστο ύψος χώρου φόρτωσης.Ύψος φόρτωσης χωρίς δάπεδο 1.264 mm.
5) Με διαχωριστικό τοίχωμα. 6) Με κεραία οροφής. 7) Το επιτρεπόμενο φορτίο διαφέρει αναλόγα με τον εξοπλισμό. 8) Το επιτρεπόμενο φορτίο έλξης διαφέρει αναλόγα με τον κινητήρα. 9)Ύψος μετρημένο από το δάπεδο του οχήματος. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

Roll container
720 x 830 mm

Το νέο Caddy Van – Τεχνικά στοιχεία
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Το νέο Caddy Van
Τυπώθηκε στην Ελλάδα
Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών
Έκδοση: Ιούνιος 2021
www.volkswagen-commercial-vehicles.gr

Ορισμένα από τα οχήματα που παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι εξοπλισμένα με
προαιρετικό εξοπλισμό με επιπλέον χρέωση. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό
και τα τεχνικά δεδομένα βασίζονται στα χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς και
αντιστοιχούν στα στοιχεία που ήταν γνωστά κατά τον χρόνο της εκτύπωσης.
Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα σας ενημερώσει
σχετικά με τις αποκλίσεις ανά χώρα. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών. Το DSG και το
4MOTION είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG και άλλων εταιρειών του ομίλου
Volkswagen στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Το γεγονός ότι ένα σήμα στο έγγραφο
αυτό δεν φέρει την ένδειξη δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι δεν είναι σήμα κατατεθέν και/ή ότι
το σήμα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Volkswagen AG.

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

Η χρήση των Mobile Online Υπηρεσιών We Connect καθίσταται εφικτή μέσω μιας σύνδεσης
διαδικτύου. Το συνδεδεμένο κόστος δεδομένων που προκύπτει εντός της Ευρώπης εκτός από
τις υπηρεσίες Streaming & Internet αναλαμβάνεται από την Volkswagen AG. Για τη χρήση
υπηρεσιών Streaming & Internet, καθώς και του WLAN-Hotspot, μπορούν να ληφθούν πακέτα
δεδομένων με χρέωση από τον εξωτερικό συνεργάτη κινητής τηλεφωνίας και να
χρησιμοποιηθούν στον τομέα της κάλυψης δικτύου εντός πολυάριθμων ευρωπαϊκών κρατών.
Εναλλακτικά είναι δυνατή η χρήση διαδικτυακού ραδιοφώνου, υβριδικού ραδιοφώνου και
Streaming μέσων από μια κινητή τελική συσκευή (π.χ. Smartphone) με τη δυνατότητα
λειτουργίας ως φορητό WLAN-Hotspot. Σε αυτήν την περίπτωση οι αντίστοιχες υπηρεσίες
είναι διαθέσιμες μόνο με ήδη υπάρχουσα σύμβαση ή σύμβαση που συνάπτεται ξεχωριστά
ανάμεσα σε εσάς και στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας και μόνο εντός της περιοχής
κάλυψης του εκάστοτε δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Λόγω της λήψης πακέτων δεδομένων
από το διαδίκτυο, μπορεί, αναλόγως του εκάστοτε τιμολογίου κινητής τηλεφωνίας και
ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία στο εξωτερικό, να προκύψει πρόσθετο κόστος (π.χ. τέλη
περιαγωγής). Για τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής We Connect απαιτείται ένα smartphone με
κατάλληλο λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και με μια κάρτα SIM με δυνατότητα
δεδομένων με υφιστάμενη ή ξεχωριστή σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ανάμεσα σε εσάς και
στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας. Η διαθεσιμότητα των περιγραφόμενων μεμονωμένων
υπηρεσιών We Connect και We Connect Plus στα πακέτα μπορεί να είναι διαφορετική
ανάλογα με τη χώρα. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την εκάστοτε συμφωνημένη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και μπορεί να υπόκεινται σε μεταβολές περιεχομένου ή σε ρυθμίσεις
κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη
διεύθυνση www.volkswagen.com/weconnect και στον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη
Volkswagen της περιοχής σας. Πληροφορίες για τους όρους χρέωσης κινητής τηλεφωνίας
μπορείτε να βρείτε στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας.

