
Το νέο Caddy Επαγγελματικά 
Οχήματα



Επαγγελματίες από κάθε άποψη.

Το νέο Caddy και το νέο Caddy Maxi.

H ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
στην κατηγορία. Μέση  

κατανάλωση 3,8 lt/100 km  

στο Caddy BlueMotion.1)

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
προδιαγραφών Euro 6.   

Συστήματα BlueMotion  

Technology στον βασικό 

εξοπλισμό.

ΝΕΑ πΡΟΤΥπΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το πρώτο στην κατηγορία του με  

σύστημα Multi Collision Brake,  

αερόσακους οδηγού/συνοδηγού,  

αερόσακους πλευρικούς/οροφής

στον βασικό εξοπλισμό.

ΤΟ ΜΟΝΟ
με τετρακίνηση

4Motion  
στην κατηγορία του.

Βελτιστοποιημένη ρύθμιση

ανάρτησης για μέγιστη πρόσφυση,

ευστάθεια και έλεγχο στις στροφές.

ΜΟΝΑδΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Συνδυασμός τετρακίνησης 

4MOTION με κιβώτιο  

διπλού συμπλέκτη DSG.3)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΩΦΕΛΙΜΟ  
ΦΟΡΤΙΟ
στην κατηγορία του. Έως  

1.005 kg στο νέο Caddy 

Maxi Van.4)

MoBiLE onLinE
ΥπΗΡΕΣΙΕΣ
CAR-nEt
Χάρη στις λειτουργίες  

“App Connect” και  

“Guide & Inform”.3)

πΡΟΗΓΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑπΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Έως 17 αποθηκευτικές λύσεις στο εσωτερικό.

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Προαιρετικά μέχρι 3.070 mm  

στο Caddy Maxi με το πακέτο  

καθισμάτων Flex Plus.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Καθίσματα με δυνατότητα μερικής  

ή πλήρους αναδίπλωσης καθώς  

και πλήρους αφαίρεσης, νέο  

προαιρετικό άνοιγμα για μεταφορά  

φορτίων και φαρδιά συρόμενη πόρτα.

πΟΙΟΤΗΤΑ
VoLkswAgEn
Ανθεκτικά υλικά, υψηλή 

ποιότητα κατασκευής και 

βελτιωμένη ακουστική 

εσωτερικού.

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥπΟΒΟΗΘΗΣΗΣ
Από το ACC μέχρι το “Front  

Assist”2) με City Emergency  

Brake και το “Rear View”.3)



To νέο Caddy έρχεται ακόμη πιο αποδοτικό, ευέλικτο και πρακτικό για

να θέσει νέα πρότυπα στην κατηγορία του. Είτε αγοράσετε το νέο

Caddy Van είτε το νέο Caddy Kombi, και τα δύο προσφέρουν

αμέτρητες καινοτομίες και όλα όσα χρειάζεστε στην καθημερινή σας

εργασία. Και εάν συχνά πρέπει να μεταφέρετε μεγάλα σε μήκος φορτία,

το νέο Caddy Maxi διατίθεται με πρόσθετο μήκος χώρου φόρτωσης 

κατά 47 cm5), και χωρητικότητα4) μέχρι 4,2 m3 – όπως αρμόζει σε έναν

αληθινό επαγγελματία.

1) Caddy Van BlueMotion, κινητήρας 2.0 lt TDI 102 PS, κατανάλωση καυσίμου lt/100 km: εντός πόλης 4,7 - 4,8, εκτός πόλης 3,6 - 3,7, μέση κατανάλωση 4,0 - 4,1. Εκπομπές CO2 g/km, μέση κατανάλωση, 106 - 109.     2) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος.     3) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον 
χρέωση.     4) Συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Το Caddy Maxi Van μπορεί να μεταφέρει μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 930 kg, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.      5) Η χωρητικότητα ισχύει για το Caddy Maxi Van με προαιρετικό πακέτο καθισμάτων Flex Plus.      Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Εδώ και χρόνια

ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
των μικρών van.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ
CAddy ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕπΟΧΩΝ.
Χαμηλό κόστος συντήρησης από την αγορά μέχρι τη μεταπώληση.  
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Σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα το νέο Caddy διακρίνεται 

για τις κορυφαίες επιδόσεις και την αξιοπιστία του. Αυτό αποτυ-

πώνεται στο δυναμικό του στυλ, με έμφαση στο εντελώς νέο 

μπροστινό τμήμα και στον ανασχεδιασμένο πίσω προφυλακτήρα.

Πρόσθετα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η νέα επιχρωμιωμένη  

διακοσμητική λωρίδα στη μάσκα, τα νέας σχεδίασης πίσω φώτα 

και οι νέες προστατευτικές πλαϊνές λωρίδες.

Τολμηρός. Ελκυστικός. Μοντέρνος.

Ο νέος σχεδιασμός.



Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.      Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.
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Το νέο Caddy είναι και εσωτερικά αναβαθμισμένο. Ένα νέο, ανθεκτικό ταμπλό με πολυάριθμες, έξυπνες λύσεις 

αποθήκευσης σας περιμένει στο εσωτερικό. Εργονομικά καθίσματα, βελτιωμένη ακουστική και μία ευρεία γκάμα 

συστημάτων infotainment αναβαθμίζουν την αίσθηση που αποπνέει η καμπίνα. Επιπλέον, διατίθεται και το νέο 

δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι. Το νέο Caddy Kombi διατίθεται με έως επτά καθίσματα, κατόπιν παραγγελίας. 

Ιδιαίτερα λειτουργικά είναι τα καθίσματα της δεύτερης σειράς, που μπορούν να αναδιπλώνονται μερικώς ή πλή-

ρως και να αφαιρούνται χωρίς καθυστέρηση.

Mobile online υπηρεσίες Car-net. 

Με τη λειτουργία Car-Net “App Connect”, επιλεγ-

μένες εφαρμογές από το smartphone σας προβάλ-

λονται στην οθόνη του ηχοσυστήματος και του συ-

στήματος ραδιοπλοήγησης.4) Με την υπηρεσία 

Car-Net “Guide & Inform”, λαμβάνετε επίσης  

βελτιστοποιημένες λειτουργίες πλοήγησης αλλά  

και τα τελευταία νέα.5) 

προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου “Comfort”.

Φορτίστε εύκολα το smartphone σας μέσω της θύ-

ρας USB. Η ασύρματη σύνδεση μέσω εξωτερικής  

κεραίας βελτιώνει επίσης τη λήψη του κινητού σας.6)

Volkswagen Media Control. 

Μετατρέψετε το smartphone ή την ταμπλέτα σας  

σε τηλεχειριστήριο και λειτουργήστε το ηχοσύστημά 

σας από τα πίσω καθίσματα μέσω μιας σύνδεσης 

WLAN.7)

Συστήματα ήχου και ραδιοπλοήγησης. 

Το νέο Caddy διαθέτει την τελευταία λέξη

της τεχνολογίας στην ψυχαγωγία με το

ηχοσύστημα “Composition Colour” στον

βασικό εξοπλισμό και τα προαιρετικά

συστήματα “Composition Media”1) και

“Discover Media”.1) 

Φωνητική αναγνώριση. 

Με το σύστημα φωνητικού ελέγχου μπορείτε 

να διαχειρίζεστε τις λειτουργίες τηλεφώνου, 

πλοήγησης και ηχοσυστήματος χωρίς να  

αφήνετε το τιμόνι.2)

πακέτο συνδεσιμότητας. 

Εξωτερικές συσκευές, όπως MP3 players,  

μπορούν να συνδέονται μέσω της θύρας USB.

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα “Composition Media” και το σύστημα ραδιοπλοήγησης 
“Discover Media”.     3) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα “Composition Colour”. Βασικός εξοπλισμός με το ηχοσύστημα “Composition Media και 
το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”.     4) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με το ηχοσύστημα “Composition Media” και το σύστημα ραδιοπλοήγησης 
“Discover Media”. Συμβατό με τα προγράμματα MirrorLink™, CarPlay και Android Auto. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με την υπηρεσία Car-Net “App Connect”. 
Οι υπηρεσίες Car-Net “App Connect” λειτουργούν αποκλειστικά μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους του συμβολαίου σας σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τη 
σύνδεση στο internet.     5) Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”.     6) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με τα 
ηχοσυστήματα “Composition Media” και “Composition Colour” και το σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”.     7) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση σε συνδυασμό με το 
σύστημα ραδιοπλοήγησης “Discover Media”.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες 
λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Υψηλότερη ποιότητα, λειτουργικότητα, άνεση.

 Το νέο εσωτερικό.

Τα νέα ηχοσυστήματα και συστήματα infotainment.
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Το νέο Caddy διατίθεται στις εκδόσεις Van και Kombi, η καθεμία με

δύο εναλλακτικά μεταξόνια. Το Caddy Van με κοντό μεταξόνιο δια -

θέτει χώρο φόρτωσης 3,2 m3, αλλά εξωτερικά παραμένει συμπαγές

και ευέλικτο όπως ένα κλασικό van. Στο νέο Caddy Maxi Van, ο

όγκος του χώρου φόρτωσης αυξάνεται στα 4,2 m3 ενώ μπορεί να

φτάσει τα 4,7 m3 με το προαιρετικό πακέτο καθισμάτων Flex Plus με

συνολικό μήκος χώρου φόρτωσης 3,07 m. Προσφέρονται επίσης

μέχρι 8 δακτύλιοι στερέωσης φορτίου. Προαιρετικά, διατίθεται

ξύλινη επένδυση πατώματος στον χώρο φόρτωσης. Μία γκάμα

διαχωριστικών, πρόσθετες ράγες πρόσδεσης και ανθεκτικές

πλευρικές επενδύσεις ολοκληρώνουν την γκάμα επιλογών για την

ασφάλιση των φορτίων.

1) Ισχύει για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.     2) Μέγιστο εσωτερικό μήκος, όταν οι πλάτες των καθισμάτων της δεύτερης και τρίτης σειράς και του καθίσματος του συνοδηγού είναι πλήρως αναδιπλωμένες.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων 
Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό. 

Πιο ευρύχωρος. Πιο εργονομικός. Πιο λειτουργικός.

Ο νέος χώρος φόρτωσης και η καμπίνα επιβατών.

4,2 – 4,7 m3
Όγκος φόρτωσης 

3,2 – 3,7 m3
Όγκος φόρτωσης 

470 mm  
μακρύτερο

Έως

31 %
μεγαλύτερος 
χώρος 
φόρτωσης



Το ευπροσάρμοστο και ευέλικτο νέο Caddy Kombi είναι η ιδανική επιλογή

για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν αποκλειστικά επιβάτες ή εναλλακτικά

προσωπικό και υλικά στο χώρο εργασίας. Τόσο το νέο Caddy Kombi όσο

και το νέο Caddy Maxi Kombi διαθέτουν 5 καθίσματα στον βασικό εξο-

πλισμό και διατίθεται προαιρετικά με έως και 7 καθίσματα. Με επιπλέον

47 cm μήκος εσωτερικού, το νέο Caddy Maxi Kombi προσφέρει πρόσθετο

αποθηκευτικό χώρο π.χ. για εργαλεία ή προμήθειες. Τα καθίσματα στην

καμπίνα επιβατών έχουν δυνατότητα απλής ή πλήρους αναδίπλωσης1)

και μπορούν να αφαιρεθούν, αν χρειαστεί. Μαζί με το προαιρετικό

πλαστικό προστατευτικό του πατώματος, δημιουργείται ένας ολοκλη-

ρωμένος χώρος φόρτωσης για τη μεταφορά υλικών εύκολα και

γρήγορα.

Μεταφέρετε περισσότερα: Με τη δυνατότητα φόρτωσης

μακρόστενων αντικειμένων. 

Με το νέο Caddy Kombi διατίθεται προαιρετικά πλήρως αναδιπλούμενο 

κάθισμα συνοδηγού που σας επιτρέπει να μεταφέρετε μεγάλα σε μήκος 

αντικείμενα. Με την πλάτη καθίσματος πλήρως αναδιπλωμένη, το μέγιστο 

μήκος του εσωτερικού χώρου φόρτωσης μπορεί να επεκταθεί στα 3,01 m2).

Ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση:

Με εναλλακτικές επιλογές για το κατώφλι φόρτωσης. 

Το νέο Caddy Van διατίθεται με διπλές ασύμμετρα διαιρούμενες  

πίσω πόρτες ενώ το Caddy Kombi διαθέτει μονόφυλλη πίσω  

πόρτα με τζάμι.

Ταχύτερη πρόσβαση: Με τη δεύτερη συρόμενη πόρτα. 

Προαιρετικά, το νέο Caddy διατίθεται με μία δεύτερη συρόμενη πόρτα 

από την πλευρά του οδηγού. Όπως και στη βασική συρόμενη πόρτα 

στην πλευρά του συνοδηγού, το ύψος της φτάνει μέχρι την οροφή και  

το πλάτος της είναι 701 mm, εξασφαλίζοντας πολύ μεγαλύτερη άνεση 

κατά την είσοδο και την έξοδο.

470 mm  
Μακρύτερο

Έως

7
καθίσματα 16 επιλογές καθισμάτων για 2 - 7 άτομα
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Απόλυτη λειτουργικότητα.
 Χάρη στις πολλές εναλλακτικές δυνατότητες 
διαμόρφωσης του χώρου φόρτωσης.

To νέο Caddy Van διαθέτει μεγάλο χώρο φόρτωσης, που μπορεί να εξοπλιστεί με βάση 

τις δικές σας ανάγκες. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται το πλήρες διαχωριστικό 

της καμπίνας επιβατών, αντιολισθητικό δάπεδο με 6 δακτυλίους στερέωσης, ενώ προαι-

ρετικά διατίθενται τρία εναλλακτικά διαχωριστικά χώρου φόρτωσης καθώς και δύο δια-

φορετικά δάπεδα, όπως το ξύλινο δάπεδο πάχους 10 mm με αντιολισθητική επιφάνεια.



05 07

01   Ράγες στερέωσης.1), 2) Οι στιβαρές με-

ταλλικές ράγες είναι τοποθετημένες στο μέ-

σον των πλευρικών τοιχωμάτων και στις δύο 

πλευρές του χώρου φόρτωσης. Διατίθενται 

με τέσσερις ιμάντες συγκράτησης.

02   δακτύλιοι στερέωσης. Ο χώρος φόρ-

τωσης διαθέτει 6 δακτυλίους στερέωσης 

που είναι στερεωμένοι στο δάπεδο, ενώ το 

νέο Caddy Maxi Van διαθέτει 8. Μπορείτε 

να στερεώσετε υλικά και εργαλεία με ασφά-

λεια χάρη στους ανθεκτικούς ιμάντες  

συγκράτησης. 

03   Ξύλινο δάπεδο.1), 2) Το πάχους 10 mm ξύλινο δάπεδο εφαρ-

μόζει με ακρίβεια στον χώρο φόρτωσης και διαθέτει αντιολισθητι-

κή και αδιάβροχη επιφάνεια με υποδοχές για τους δύο κεντρικούς 

δακτυλίους στερέωσης. 

04   δάπεδο από καουτσούκ.1) H προστατευτική επένδυση από 

πλαστικό καθαρίζεται εύκολα και εφαρμόζει με ακρίβεια στο δάπε-

δο του χώρου φόρτωσης, ενώ διαθέτει θερμομονωτικές και ηχομο-

νωτικές ιδιότητες. Διατίθεται και για το νέο Caddy Kombi.

05   διαχωριστικό χώρου με δίχτυ. Αποτελεί βασικό εξοπλισμό 

στο νέο Caddy Van. Σας επιτρέπει να μεταφέρετε με ασφάλεια το 

φορτίο, αλλά και να έχετε οπτική επαφή με τον χώρο φόρτωσης.

  πλήρες διαχωριστικό (χωρίς απεικόνιση)1). Το ανθεκτικό  

διαχωριστικό απομονώνει την καμπίνα από τον χώρο φόρτωσης 

και παρέχει υψηλά επίπεδα παθητικής ασφάλειας. Είναι σταθερά 

βιδωμένο στο αμάξωμα και είναι σύμφωνο με το πρότυπο DIN 

75410-3.

06   πλήρες διαχωριστικό με παράθυρα.1) Φτάνει μέχρι την  

οροφή και σας επιτρέπει να ελέγχετε το φορτίο μέσω των δύο  

μεγάλων παραθύρων.

07   Αποθηκευτικό κουτί χώρου φόρτω-

σης.1), 2) Τοποθετείται πάνω από τον θόλο 

του τροχού της δεξιάς πλευράς του χώρου 

φόρτωσης και είναι ιδανικό για την αποθή-

κευση μικρών αντικειμένων. Διατίθεται και 

για το νέο Caddy Kombi. 

08   προστατευτικό πλέγμα.1), 2) Το ανθε-

κτικό πλέγμα από ατσάλι σε μαύρο χρώμα 

προστατεύει τα παράθυρα της πίσω πόρτας 

όταν μεταφέρετε ογκώδη και βαριά αντικεί-

μενα, ενώ προσφέρει και αντικλεπτική προ-

στασία για το χώρο φόρτωσης. Διατίθεται 

και για το νέο Caddy Kombi.

02 04

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     2) Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης.     Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για
περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

0301

06 08

Έξυπνες λύσεις για 
μεγαλύτερη ασφάλεια

10 | 11Το νέο Caddy



Θέσεις

Θέσεις

Θέσεις

Για να είναι κανείς ευέλικτος πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς.  

Γι’ αυτό, τα πίσω καθίσματα του νέου Caddy Kombi μπορούν τώρα να αναδιπλώνονται  

εν μέρει ή πλήρως1) ή και να αφαιρούνται εντελώς, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.  

Για πρώτη φορά στον εξοπλισμό εσωτερικού, το κάθισμα του συνοδηγού διατίθεται  

με άνοιγμα για τη μεταφορά φορτίου. Το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης  

και η ομοιόμορφη επιφάνεια κάνουν τη φόρτωση  

και εκφόρτωση εύκολη υπόθεση.

Έτοιμος για κάθε εμπειρία.
Ο ευέλικτος χώρος επιβατών.

1) Ισχύει για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων.     2) Μήκος εσωτερικού μέχρι την καμπίνα οδηγού με τις πλάτες των καθισμάτων της δεύτερης και τις τρίτης σειράς και του συνοδηγού πλήρως αναδιπλωμένες.     3) Διαθέσιμός όγκος σε λίτρα, μέχρι το ύψος της εταζέρας.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Σαν 2-θέσιο, το νέο Caddy Kombi έχει 

εντυπωσιακό χώρο φόρτωσης 3.030 l, 

που γίνεται ακόμη μεγαλύτερος όταν το 

κάθισμα του συνοδηγού είναι αναδιπλωμένο. 

Ιδανικό για πολλές αποσκευές.

Η ασύμμετρα διαιρούμενη δεύτερη σειρά καθισμάτων διαιρείται σε αναλογία 2/3 και 1/3, 

προσφέροντας άφθονες δυνατότητες προσαρμογής ανάλογα με την περίσταση.



ΘέσειςΘέσεις

Το νέο Caddy Maxi είναι 47cm μεγαλύτερο και προσφέρει 

επιπλέον 340 l3) χώρου φόρτωσης για τις αποσκευές σας.

Η πλήρης αναδίπλωση της δεύτερης σειράς

καθισμάτων προσφέρει χώρο φόρτωσης 2.852 l.

Η δεύτερη σειρά καθισμάτων περιλαμβάνει 

υποδοχές ISOFIX για παιδικά καθίσματα  

στις εξωτερικές θέσεις.
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Σύστημα Brake Αssist. 

Καταγράφει την ταχύτητα με την οποία ο οδηγός 

πατά το φρένο. Σε ένα απότομο φρενάρισμα ή σε 

κρίσιμες περιστάσεις διασφαλίζει πολύ ταχύτερα  

την πλήρη πίεση του πεντάλ φρένου.

Αερόσακοι. 

Το νέο Caddy διατίθεται με αερόσακους οδηγού 

και συνοδηγού στον βασικό εξοπλισμό, καθώς  

και πλευρικούς αερόσακους/κεφαλής.

Κάμερα oπισθοπορείας.

Προσφέρει μία καθαρή / σαφή απεικόνιση της περιο-

χής πίσω από το αυτοκίνητο και βοηθά στο παρκάρι-

σμα.1), 2)

Σύστημα Cruise Control με περιοριστή ταχύτητας.

Διατηρεί την ταχύτητα ή περιορίζει την τελική

ταχύτητα σε μία τιμή που επιλέγει ο οδηγός.3)

Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού. 

Χρησιμοποιεί οπτικά και ακουστικά σήματα για να 

προτείνει ένα διάλειμμα στον οδηγό, όταν διαπιστώσει 

σημάδια κόπωσης.1), 2)

Το νέο Caddy διαθέτει διάφορα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας,  

που ενεργοποιούνται σε κρίσιμες καταστάσεις και εξασφαλίζουν ότι κάθε διαδρομή θα  

είναι άνετη και ξεκούραστη. Ακόμη, το νέο Caddy είναι το μόνο που διαθέτει αερόσακους 

οδηγού/συνοδηγού καθώς και πλευρικούς αερόσακους και αερόσακους κεφαλής στην 

κατηγορία του καθώς και το σύστημα Multi Collision Brake. Εκτός αυτών, υπάρχουν επιπλέον 

καινοτόμα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού για να εξοπλίσετε το νέο Caddy, 

εφόσον το επιθυμείτε. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μία ακόμα πιο ασφαλή και άνετη οδήγηση.

Πιο καινοτόμα, πιο ευφυή, πιο λειτουργικά.

 Τα νέα συστήματα ασφάλειας 
 και υποβοήθησης οδηγού.

Σύστημα Park Assist.

Διαχειρίζεται ελιγμούς παρκαρίσματος  

πολλαπλών σταδίων σε παράλληλους  

και κάθετους χώρους στάθμευσης.  

Όταν έχει επιλεγεί η όπισθεν, αναλαμβάνει 

το σύστημα το τιμόνι και ο οδηγός απλά 

πατά το γκάζι και το φρένο.1), 2)



1) Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του συστήματος. 2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 3) Προαιρετικός εξοπλισμός στις εκδόσεις με κινητήρες Euro 6.  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για 
περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Adaptive Cruise Control ACC. 

Προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα σε

σχέση με το προπορευόμενο όχημα και δια-

τηρεί την προκαθορισμένη από τον οδηγό

απόσταση. Ταυτόχρονα, παραμένει εντός του

προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. 1), 3)

Επίσης περιλαμβάνει σύστημα παρακολού-

θησης κυκλοφορίας περιβάλλοντος χώρου

“Front Assist” με City Emergency Braking.

Μέσω ενός αισθητήρα ραντάρ ανιχνεύει αν

η απόσταση από το προπορευόμενο όχημα

μειώνεται επικίνδυνα και προειδοποιεί τον

οδηγό μέσω οπτικών και ακουστικών

σημάτων καθώς και με προειδοποιητική

δόνηση του τιμονιού.

προβολείς ομίχλης με στατικό φωτισμό 

στροφών. 

Διασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα σε  

κακές καιρικές συνθήκες. Ο προβολέας που 

βρίσκεται πλησιέστερα στη στροφή φωτίζει 

την πλευρά του δρόμου όταν το όχημα  

στρίβει.1), 2)

Multi Collision Brake.

Ενεργοποιεί το σύστημα φρένων μετά από

μία σύγκρουση, με σκοπό να αποτρέψει

τυχόν επόμενες συγκρούσεις. Το σύστημα

Multi Collision Brake ενεργοποιείται όταν

δύο ανεξάρτητοι αισθητήρες ανιχνεύσουν

ένα ατύχημα. Μετά από λίγο, το σύστημα

αρχίζει να φρενάρει σταδιακά το όχημα μέχρι

τα 10 km/h, ενώ ο οδηγός μπορεί να

παρέμβει ανά πάσα στιγμή.1)

Σύστημα προσαρμοζόμενου φωτισμού 

Light Assist.

Μειώνει αυτόματα το φως των προβολέων 

για να μην τυφλώνει τους οδηγούς των  

διερχόμενων ή προπορευόμενων οχημά-

των. Από τα 60 km/h και άνω, το σύστημα 

ανάβει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα των 

προβολέων, αν διαπιστώσει ότι δεν  

υπάρχει επαρκής φωτισμός.2)
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Το νέο Caddy Maxi διαθέτει μία νέα γενιά κινητήρων που εντυπωσιάζουν με την  

ομαλή λειτουργία τους και την οικονομία καυσίμου. Οι νέοι κινητήρες πληρούν  

τις προδιαγραφές ρύπων Euro 6 και συνδυάζονται με BlueMotion Technology, ενώ  

επιλεγμένοι κινητήρες συνδυάζονται με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG και 4ΜΟΤΙΟΝ.

Χαμηλή κατανάλωση. Υψηλή απόδοση.

Νέοι αποδοτικοί κινητήρες, 
συμβατοί με το πρότυπο 
εκπομπών ρύπων Euro 6.

1) Οι τιμές αφορoύν το Caddy Van.     Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα.

tsi
Το νέο Caddy διατίθεται με κινητήρες βενζίνης

1.2 TSI 84 PS και 1.4 TSI 125 PS. Ο συνδυασμός

άμεσου ψεκασμού και υπερσυμπίεσης κάνει αυτόν

τον βενζινοκινητήρα αθόρυβο, ιδιαίτερα αποδοτικό

και εξαιρετικά δυνατό παρά τον χαμηλό κυβισμό.

Για πρώτη φορά, ένας κινητήρας TSI και κιβώτιο

διπλού συμπλέκτη DSG διατίθεται με τον κινητήρα

1.4 l. Το 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG

επιτρέπει αυτόματες αλλαγές σχέσεων χωρίς

διακοπή στην παροχή ισχύος προσφέροντας

σημαντικά αυξημένη οδηγική άνεση.

1.2 tsi 84 Ρs1)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,5 L/100 kM
ΕΚπΟΜπΕΣ Co2: 127 g/kM

1.4 tsi 125 Ρs1)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,8 L/100 kM
ΕΚπΟΜπΕΣ Co2: 133 g/kM



Ο νέος κινητήρας tgi με 109 g/km εκπομπές ρύπων Co2. 

Ο κορυφαίος κινητήρας φυσικού αερίου 1.4 l TGI 110 PS  

αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση αυτοκίνησης που προσφέρει

μεγάλη οικονομία καυσίμου, με μέση κατανάλωση 4,0 kg/100km1).

Νέοι κινητήρες
με BlueMotion Technology

Οι οικονομικοί κινητήρες Euro 6 2.0 l turbo diesel με σύστημα άμεσου ψεκασμού common rail  

διατίθενται με διαφορετικές επιδόσεις: 102 PS, 122 PS και 150 PS. Επιπλέον οι δύο τελευταίοι  

μπορούν να συνδυαστούν με 4ΜΟΤΙΟΝ και κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Oι κινητήρες αυτοί  

διαθέτουν επίσης τεχνολογία SCR/AdBlue®.

tdi

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑπΟδΟΣΗ.tgi
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2.0 tdi BMt 102 Ρs1)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 4,4 L/100 kM
ΕΚπΟΜπΕΣ Co2: 114 g/kM

2.0 tdi BMt 122 Ρs1)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 5,3 L/100 kM
ΕΚπΟΜπΕΣ Co2: 139 g/kM

2.0 tdi BMt 150 Ρs1)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 4,9 L/100 kM
ΕΚπΟΜπΕΣ Co2: 127 g/kM



Κινητήρας tgi. Ο κινητήρας 1.4 l απόδοσης 110 PS και  

με ροπή 200 Nm είναι διαθέσιμος για το νέο Caddy Van  

και το νέο Caddy Kombi, στις εκδόσεις με κοντό και μακρύ 

μεταξόνιο και έχει μικτή κατανάλωση από 4,0 kg/100 km 

(CNG).2)

 Το νέο Caddy tgi BlueMotion. 
Αξιόπιστη και οικονομική αυτοκίνηση, με φυσικό αέριο.

Το νέο Caddy TGI BlueMotion είναι ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν σημαντική οικονομία  

καθώς συνδυάζει ιδιαίτερα αποδοτικά τη χρήση φυσικού αερίου (CNG)1) και βενζίνης, ενώ κατά  

την εκκίνηση είναι ρυθμισμένο να ξεκινά με το φυσικό αέριο, όταν είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ,  

καθώς αυτό είναι πιο οικονομικό. Με μέση κατανάλωση 4,0 kg/100 km και εκπομπές ρύπων CO2 

109 g/km2), το νέο Caddy TGI BlueMotion δεν είναι μόνο το πιο οικονομικό στην κατηγορία του2) 

αλλά είναι και πολύ φιλικό για το περιβάλλον.

Συνολικός όγκος φόρτωσης

έως   4,2 m3

χάρη στην τοποθέτηση κάτω από 

το δάπεδο του χώρου φόρτωσης

1. Εξοικονόμηση στο κόστος καυσίμου: Το φυσικό
αέριο (CNG) είναι κατά μέσο όρο 30% πιο φθηνό 
σε σχέση με τη βενζίνη ή το πετρέλαιο.

2. Εξοικονόμηση στην κατανάλωση: Το φυσικό αέριο
(CNG) είναι πολύ πιο αποδοτικό ενεργειακά κατά την 
καύση, σε σχέση με τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, με αποτέ-
λεσμα να επιτυγχάνει μικρότερη κατανάλωση.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ

50%

δΙπΛΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1,259 mm 
Caddy Maxi

1,244 mm 
Caddy

1,168 mm
Caddy Maxi

1,170 mm
Caddy

2,249 mm
Caddy Maxi

1,179 mm
Caddy

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το Caddy Maxi Van με το διαχωριστικό πλέγμα.



Τέσσερις ατσάλινες φιάλες φυσικού αερίου. Τα θερμο-

μονωτικά, ανθεκτικά ρεζερβουάρ που είναι τοποθετημένα 

κάτω από το πάτωμα διαθέτουν βαλβίδες με τριπλή προ-

στασία και είναι στερεωμένα με ειδικούς ιμάντες πρόσδε-

σης. Τα ρεζερβουάρ φυσικού αερίου έχουν συνολική χω-

ρητικότητα 26 kg στο νέο Caddy TGI BlueMotion και 37 

kg στο νέο Caddy Maxi TGI BlueMotion.

πρακτική τοποθέτηση. Τα ρεζερβουάρ και οι σωλήνες 

φυσικού αερίου είναι τοποθετημένα όλα κάτω από το 

δάπεδο του χώρου φόρτωσης.

Ντεπόζιτο βενζίνης. Όλα τα μοντέλα TGI διαθέτουν και 

ντεπόζιτο βενζίνης 13lt, ως εναλλακτική λύση.

1) Δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό αέριο, βιομεθάνη και μεθάνη από ανανεώσιμες πηγές.     2) Caddy Van και Caddy Maxi Van, 1.4 lt TGI 110 PS, κατανάλωση καυσίμου, kg/100 km: εντός πόλης από 5,2 έως 5,3, εκτός πόλης από 3,5 έως 3,6, μικτή κατανάλωση από 4,1 έως 4,3. Εκπομπές ρύπων CO2 
g/km μικτή κατανάλωση, από 112 έως 116.     Στις φωτογραφίες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον 
προαιρετικό εξοπλισμό.



Βασικός εξοπλισμός για όλες τις νέες

εκδόσεις Caddy.

Εξωτερικό

– Ατσάλινες ζάντες με τάσι

– Φώτα ημέρας

– Προβολείς αλογόνου

– Γρίλια ψυγείου με επιχρωμιωμένη διακοσμητική λωρίδα

– Προστατευτικές πλαϊνές λωρίδες

– Δεξιά συρόμενη πόρτα, πλάτους 701 mm

Εσωτερικό

– Βελτιωμένη ακουστική εσωτερικού

– Έξυπνο σύστημα αποθήκευσης με ράφι οροφής

– Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων “Austin”

– Μοκέτα στο δάπεδο της καμπίνας οδηγού

Λειτουργικότητα

–  Ηλεκτρικά παράθυρα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι

και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες

–  Ηχοσύστημα "Composition Colour" (έγχρωμη οθόνη αφής 5",

cd & mp3 player, θύρα SD-card, aux-in, 6 ηχεία)

–  Bluetooth

– Σύστημα Start-stop σε συνδυασμό με το πρότυπο Euro 6

– Ηλεκτρονικό immobiliser

– Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό

– Κλιματισμός Climatic

Ασφάλεια

– ESP, EDS, ABS, ASR

– Multi Collision Brake

– Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί/κεφαλής

– Brake Assist

Περισσότερη ευελιξία, άνεση, χώροι.

Ο βασικός εξοπλισμός.



Πρόσθετος βασικός εξοπλισμός για το νέο

Caddy Van.

Εξωτερικό

– Πίσω πόρτα χωρίς παράθυρο, με μεταλλική επένδυση

–  Caddy Maxi Van κατά 47cm μεγαλύτερο σε σχέση

με το Caddy Van

Εσωτερικό

– Διαχωριστικό καμπίνας με δίχτυ

– Χώρος φόρτωσης Caddy Van 3,2 m3

– Χώρος φόρτωσης Caddy Maxi Van 4,2 m3

Ασφάλεια

– Έξι δακτύλιοι στερέωσης φορτίου στο Caddy Van

– Οκτώ δακτύλιοι στερέωσης φορτίου στο Caddy Maxi Van

Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.    Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Πρόσθετος βασικός εξοπλισμός για το νέο

Caddy kombi.

Εξωτερικό

– Πίσω πόρτα με θερμαινόμενο τζάμι

–  Πλαϊνό παράθυρο στην καμπίνα επιβατών,

αριστερά και δεξιά

–  Caddy Maxi Kombi κατά 47cm μακρύτερο

σε σχέση με το Caddy Kombi

Εσωτερικό

–  3-θέσιος πάγκος καθισμάτων στη δεύτερη σειρά,

ανεξάρτητα αναδιπλούμενα, πλήρως αναδιπλούμενα

και αφαιρούμενα καθίσματα

– Μοκέτα στο δάπεδο του χώρου επιβατών

Λειτουργικότητα

– Cruise control με περιοριστή ταχύτητας

Ασφάλεια

– Τέσσερις δακτύλιοι στερέωσης φορτίου στο Caddy Kombi

– Έξι δακτύλιοι στερέωσης φορτίου στο Caddy Maxi Kombi

– Ένδειξη πίεσης ελαστικών
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Απλά χρώματα

Μεταλλικά χρώματα

περλέ χρώματα

Λευκό Candy
Απλό χρώμα

Ασημί Reflex
Μεταλλικό χρώμα

Black Berry
Μεταλλικό χρώμα

πράσινο Viper
Μεταλλικό χρώμα

πράσινο Bamboo garden
Μεταλλικό χρώμα 

Γκρι Pure
Απλό χρώμα

Κόκκινο Cherry
Απλό χρώμα

πορτοκαλί Bright
Απλό χρώμα

Χρώματα και επενδύσεις.

Γκρι indium
Μεταλλικό χρώμα

Μπλε starlight
Μεταλλικό χρώμα

Μπλε Acapulco
Μεταλλικό χρώμα

Μαύρο deep
Περλέ χρώμα

Καφέ Chestnut
Μεταλλικό χρώμα

πορτοκαλί Honey
Μεταλλικό χρώμα

Austin | Ύφασμα | Μαύρο Titanium 

Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων



Ζάντες αλουμινίου.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Επαγγελματικών Οχημάτων Volkswagen για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον βασικό και τον προαιρετικό εξοπλισμό.

Ζάντες αλουμινίου “Caloundra”  J x 15, με ελαστικά 195/65 R 15.

Ζάντες αλουμινίου “Bendigo” 6 J x 16, με ελαστικά 205/55 R 16.

Ζάντες αλουμινίου “Rockhampton” 6 J x 17, με ελαστικά 205/55 R 17.

Μία γκάμα ζαντών 15", 16" και 17" διατίθεται για το νέο Caddy. Εφόσον το επιθυμείτε, 

οι ζάντες συνδυάζονται με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης στο πλαίσιο της 

φιλοσοφίας BlueMotion Technology. Η χαμηλή αντίσταση κύλισης μειώνει την  

κατανάλωση και παράλληλα τις εκπομπές CO2.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα




