
Το νέο Caddy Life



Στην εικόνα εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



Το νέο Caddy Life  
Έτοιμο για κάθε πρόκληση 

Όποιος αγαπά τη ζωή οδηγεί το νέο Caddy Life.
Στην πέμπτη γενιά του είναι ακόμη πιο ψηφιακό 
και με ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία.
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1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 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.volkswagen-we.com και για τη χρήση των υπηρεσιών για την πλήρη διάρκεια της 
συμφωνημένης δωρεάν διάρκειας ισχύος. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.     4) Εντός των ορίων του συστήματος. 5) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.     6) Θα διατεθεί αργότερα.     7) Μόνο για κινητήρες TDI.     Η εμφάνιση των 
υλικών μπορεί να διαφέρει.     Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



Το νέο Caddy Life 
Το δημοφιλέστερο όχημα στην κατηγορία 
του: πλήρως επανασχεδιασμένο και 
βελτιωμένο σε πολλούς τομείς.

Ακόμη πιο ψηφιακό και δικτυωμένο 
Υψηλής ανάλυσης Innovision Cockpit2), 
νέα συστήματα Infotainment με έως και 
10'' (25,4 cm) μεγάλες οθόνες αφής2), 
συντομεύσεις για σημαντικές λειτουργίες 
και Volkswagen We Connect3).

Μερικώς αυτοματοποιημένη οδήγηση 
Συστήματα υποβοήθησης οδηγού 
τελευταίας γενιάς: μεταξύ άλλων ACC 
2.02), 4), 5), «Travel Assist» με «Emergency 
Assist»2), 4), 5), «Trailer Assist»2), 4), 6) και 
«Side Assist» με Υποβοήθηση εξόδου 
από χώρο στάθμευσης2), 4). 

Μοντέρνα σχεδίαση 
Νέα πρόσοψη με σχήμα κυψέλης, 
δυναμικές, καθαρές γραμμές και 
πολυάριθμες βελτιώσεις για μια 
χαμηλότερη τιμή οπισθέλκουσας cw.

Λιγότερες εκπομπές ρύπων
Δύο καταλυτικοί μετατροπείς SCR, 
συνδεδεμένοι σε σειρά και πολλαπλός 
ψεκασμός AdBlue® εξασφαλίζουν 
σημαντικά μειωμένες τιμές NOx 
στη νέα γενιά κινητήρων.7)

Ευέλικτο όπως πάντα.  
Και πιο καινοτόμο. 

Υψηλή καθημερινή πρακτικότητα 
Ευέλικτο εσωτερικό με νέα φιλοσοφία 
καθισμάτων, αφαιρούμενα 
μεμονωμένα καθίσματα στην τρίτη 
σειρά καθισμάτων1) και πολλές 
δυνατότητες αποθήκευσης.

Υψηλή άνεση οδήγησης 
Άνετα καθίσματα ergoComfort2) 
με ηλεκτρικό ορθοπεδικό στήριγμα 
4 διευθύνσεων και πολύς χώρος  
σε όλο το αυτοκίνητο.

Δοκιμασμένη ποιότητα 
Χρήση ανθεκτικών υλικών, υψηλή 
ποιότητα κατασκευής και αξιόπιστοι 
κινητήρες. 
 
 
 
 
 

Βιώστε το Caddy σε δράση στο:  
vwn.de/der-neue-caddy
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Ψηφιακή άνεση
01

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     2) 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. Διατίθεται
μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.     3) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση στο νέο Caddy Life.      Η εμφάνιση των υλικών μπορεί να διαφέρει.     Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



01 Λειτουργία Gesture Control ΝΕΟ 
02 Σύστημα πλοήγησης με οθόνη 10''1) ΝΕΟ

03  Φωνητικός χειρισμός1) 
04  Επαγωγική λειτουργία φόρτισης1)

Στο νέο Caddy Life μπορείτε τώρα να βιώσετε την ψηφιακή εξέλιξη 
από πρώτο χέρι. Με την άκρη των δακτύλων σας. Οι ευαίσθητες 
οθόνες αφής αντιλαμβάνονται έναν μεγάλο αριθμό χειρονομιών,
όπως συμβαίνει με τα smartphone. Οι λειτουργίες πλοήγησης και 
πολυμέσων μπορούν να ελεγχθούν με αυτόν τον τρόπο, όπως και
ο κλιματισμός ή οι mobile Online υπηρεσίες Volkswagen We Connect2).

O συνδυασμός της οθόνης 10'' (25,4 cm) του συστήματος Infotainment 
«Discover Pro»1) με το ψηφιακό Cockpit3) και η μετατροπή τους σε 
Innovision Cockpit1), παρέχει ακόμη περισσότερες δυνατότητες.
Στην υψηλής ανάλυσης οθόνη 10,25'' (26,0 cm) του ψηφιακού
οργάνου πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε, για παράδειγμα, να 
εμφανίσετε μια προβολή του χάρτη πλοήγησης σε τρισδιάστατη
σχεδίαση, αλλά μπορείτε επίσης να προβάλετε τα τρέχοντα δεδομένα 
οδήγησης ή τη βιβλιοθήκη media του smartphone σας. Με τα πλήκτρα 
στο πολυλειτουργικό τιμόνι μπορείτε να εισάγετε αρχεία στη λίστα 
αναπαραγωγής, να επιλέξετε την επόμενη κλήση από τις επαφές σας
ή να ενεργοποιήσετε μεμονωμένα συστήματα υποβοήθησης.

Εάν τα χέρια σας είναι απασχολημένα, μπορείτε πλέον να δώσετε 
φωνητικές εντολές στο νέο Caddy Life. Με τη φωνή σας μπορείτε να 
απαντάτε σε τηλεφωνικές κλήσεις, να επιλέγετε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό και να ορίζετε έναν προορισμό πλοήγησης. Ακόμα και ο 
κλιματισμός υπακούει σε κάθε σας λέξη.1)

02

03

04
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01

Η απευθείας σύνδεσή σας
με το νέο Caddy Life
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. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το συμβατό σύστημα Infotainment.      
2) Μετά τη λήξη της πρώτης περιόδου χρήσης των υπηρεσιών We Connect Plus διατίθεται με επιπλέον χρέωση.     3) Το εύρος εξαρτάται από τον εξοπλισμό του οχήματος και το πακέτο της προσφοράς.     4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού «Climatronic» δύο ζωνών και τη 
συμπληρωματική λειτουργία θέρμανσης νερού με ασύρματο τηλεχειρισμό.     5) Για τη χρήση των προϊόντων We Upgrade απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο We Connect και η πιστοποίησή σας ως κύριος 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 software. Ο βασικός χρήστης μπορεί να δει τις διαθέσιμες λειτουργίες We Upgrade για το εκάστοτε όχημα στο Web ή In-Car Shop.     6) Διαθέσιμο 
μόνο σε συνδυασμό με την προαιρετική συμπληρωματική θέρμανση νερού ασύρματου τηλεχειρισμού.     7) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το πακέτο Streaming & Internet.     Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



Το Volkswagen We Connect1) κάνει την οδήγηση ακόμα πιο ψηφιακή, 
δικτυωμένη και άνετη. Χάρη στην ενσωματωμένη κάρτα eSIM, 
μπορείτε να είστε πάντα συνδεδεμένοι εάν το επιθυμείτε και πρέπει 
μόνο να ενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες mobile online υπηρεσίες με
το Volkswagen ID σας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
smartphone μέσω της οθόνης του συστήματος infotainment ή από 
το σπίτι με τον φορητό υπολογιστή σας μπορείτε να έχετε εύκολη 
πρόσβαση στο νέο σας Caddy Life. Το βασικό πακέτο We Connect1) 
διατίθεται δωρεάν με πολλές χρήσιμες λειτουργίες. Έτσι μπορείτε
για παράδειγμα να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση του 
αυτοκινήτου σας και να δείτε στην εφαρμογή αν τα παράθυρα είναι 
κλειστά.
Με το We Connect Plus1), 2) έχετε στη διάθεσή σας όλο τον κόσμο των 
mobile online υπηρεσιών. Το πακέτο premium συμπληρώνει τo βασικό 
πακέτο με τον Online-εξαερισμό εν στάσει3), 4), ένα Online αντικλεπτικό 
σύστημα συναγερμού3) και τις τρέχουσες Online πληροφορίες κυκλοφο-
ρίας. Και με τον διαισθητικό online φωνητικό χειρισμό3) το νέο σας 
Caddy Life σάς καταλαβαίνει ακόμη καλύτερα.
Εκτός αυτού στο αυτοκίνητό σας είναι διαθέσιμο το In-Car Shop1). Αν 
χρειάζεστε και άλλες λειτουργίες,μπορείτε για παράδειγμα μέσω του 
We Upgrade5) να προσθέσετε ένα λογισμικό πλοήγησης για το σύστημα 
Infotainment «Ready 2 Discover», ή να αγοράσετε πακέτα δεδομένων 
για Streaming & Internet. Θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες στη 
σελίδα 31.

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) ΝΕΟ

02 We Connect Plus Online θέρμανση εν στάσει1), 2), 6) 
03 In-Car Shop1) ΝΕΟ

Το We Connect1) παρέχει: 

Κλήση για βλάβη
Θέση στάθμευσης
Αυτόματη δήλωση ατυχήματος ΝΕΟ

Κατάσταση οχήματος
Πόρτες & Φώτα
Αναφορά κατάστασης οχήματος 
Στοιχεία διαδρομής
Προγραμματισμό ραντεβού Service

Το We Connect Plus1), 2) παρέχει: 

Online πληροφορίες κυκλοφορίας
Online ενημέρωση χάρτη ΝΕΟ

Online φωνητικό χειρισμό ΝΕΟ

Online αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού
Online θέρμανση εν στάσει6)

Online εξαερισμό εν στάσει4) ΝΕΟ

Streaming μέσων7) ΝΕΟ

WLAN-Hotspot7) ) ΝΕΟ

Το Volkswagen We Connect1) κάνει ακόμα περισσότερα. Όλες τις υπηρεσίες θα τις βρείτε στο vwn.de/mod και 
στον κατάλογο στη σελίδα 31.

Mobile Online υπηρεσίες. Με το We Connect1) σας παρέχεται δωρεάν ένα ευρύ φάσμα βοηθητικών υπηρεσιών 
και λειτουργιών του οχήματος. Με το We Connect Plus προστίθενται και άλλες λειτουργίες1), 2).

03
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Απόλαυση κάθε ημέρα 

Το νέο Caddy Life ανταπεξέρχεται σχεδόν σε όλες 
τις ανάγκες της καθημερινότητας. Αλλά είναι 
επίσης ιδανικός σύντροφος για τον ελεύθερο 
χρόνο σας. Για την εργασία. Και για τις διακοπές. 
Για τις αγορές στο κέντρο και την εκδρομή στην 
εξοχή. Και για ό,τι άλλο προκύψει.
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Ανοίξτε τις δύο συρόμενες πόρτες και επιβιβαστείτε! Το νέο Caddy 
Life είναι ο ιδανικός σύντροφος για όλες τις επιθυμίες σας.
Το διαιρούμενο κάθισμα πάγκου στη δεύτερη σειρά καθισμάτων 
μπορεί εύκολα να αναδιπλωθεί πλήρως ή μερικώς και, εάν 
χρειαστεί, να αφαιρεθεί εντελώς. Επιπλέον, ο πάγκος και
το μεμονωμένο κάθισμα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν 
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αυτό δημιουργεί αρκετό χώρο 
για τις αγορές σας ή για μεταφορές μικρών αντικειμένων 
ή επίπλων.

Μπορείτε να προσθέσετε και έναν κοτσαδόρο2) για να εξασφαλίσετε 
ακόμα περισσότερο χώρο πίσω. Η βάση ποδηλάτων «Premium»1) 
μπορεί να μεταφέρει δύο ποδήλατα. Χάρη στο αντικλεπτικό 
κλείδωμα μπορούν επίσης να παραμείνουν στη βάση ενώ 
βρίσκεστε ήδη καθ’ οδόν για την επόμενη περιπέτεια.

01 Πτυσσόμενα, αναδιπλούμενα, και αφαιρούμενα καθίσματα
02 Βάση ποδηλάτων «Premium» για τον κοτσάδορο1)

03 Δύο συρόμενες πόρτες

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση από τα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen. Θα διατεθεί αργότερα.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.

01

02



Ιδανικός σύντροφος για κάθε επιθυμία 03
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Οδήγηση με σύστημα
Ολοκληρώστε μια διαδρομή τόσο άνετα όσο την ξεκινήσατε. Με το νέο Caddy Life έχετε στη διάθεσή σας πολλά συστήματα υποβοήθησης

που σας βοηθούν προληπτικά για να αντιμετωπίσετε κρίσιμες περιστάσεις.

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

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

Σύστημα υποβοήθησης εξόδου 
από χώρο στάθμευσης «Rear 
Cross Traffic Alert».1), 2) ΝΕΟ

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

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

Απλοποιεί τον έλεγχο του 
ρυμουλκούμενου κατά τους 
ελιγμούς σε κάθετους χώρους 
στάθμευσης ή κατά την κίνηση 
με την όπισθεν.

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

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

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. 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) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.

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

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.



«Emergency Assist».1), 2) NEO 

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.

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

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

Υποβοήθηση οπισθοπορείας.1), 2)

Kατά το παρκάρισμα και
το ξεπαρκάρισμα, προειδοποιεί 
τον οδηγό για τυχόν εμπόδια
και αν χρειαστεί παρεμβαίνει 
φρενάροντας το όχημα.

Υποβοήθηση Lane Assist. 2), 5)  

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

Αναγνώριση σημάτων 
κυκλοφορίας.1), 2), 6)

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.
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Κίνηση κάθε μέρα 01

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. Δεν είναι διαθέσιμη για όλους τους κινητήρες.     2) Θα διατεθεί αργότερα.     Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



02 Κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.1) Το νέο Caddy Life μπορεί 
να εξοπλιστεί με ένα προσαρμοζόμενο 7-τάχυτο κιβώτιο διπλού 
συμπλέκτη DSG, που εξασφαλίζει ανεπαίσθητη αλλαγή ταχυτήτων 
χωρίς διακοπή της δύναμης έλξης. Μπορείτε επίσης να εναλλάσετε 
τις ταχύτητες χρησιμοποιώντας τα paddles στο τιμόνι. 

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 τη 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.

01 Τετρακίνηση 4MOTION.1), 2) Προσαρμόζει αυτόματα τη μετάδοση 
ισχύος στους τροχούς στις εκάστοτε οδηγικές συνθήκες. Αυτή είναι 
η βάση για βέλτιστη οδηγική συμπεριφορά και υψηλή δυναμική 
οδήγηση, ακόμη και εκτός δρόμου.

Αποδοτικοί κινητήρες. ΝΕΟ Οι τέσσερις δυναμικοί κινητήρες 
εσωτερικής καύσης του νέου Caddy συγκαταλέγονται στους πιο 
αποδοτικούς και οικονομικούς κινητήρες TSI και TDI, που έχουν 
τοποθετηθεί ποτέ σε όχημα αυτής της κατηγορίας. Χάρη στην 
εντατική έρευνα και ανάπτυξη επιτυγχάνονται τιμές κατανάλωσης 
που θέτουν πρότυπα και σηματοδοτούν την επόμενη εξελικτική 
βαθμίδα της τεχνολογίας Otto και Diesel.

02

17Το νέο Caddy – Τεχνολογίες κίνησης



Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



Το νέο Caddy Life. Εντυπωσιακά άνετο. 

Ο ελεύθερος χρόνος χρειάζεται τον χώρο του.  

Αυτό είναι εμφανές κάθε φορά που σχεδιάζετε μια 

εκδρομή ή μια απόδραση και πρέπει να μεταφέρετε 

ποδήλατα, αθλητικούς εξοπλισμούς ή και τα κατοικίδιά 

σας. Για να μην αναφέρουμε τα πτυσσόμενες βάρκες. 

Αν χρειάζεστε παραπάνω χώρο για άνεση, τότε αυτό 

που θέλετε είναι το νέο Caddy Life. Και τίποτε δεν 

θα στέκεται εμπόδιο σε μια χαλαρή βόλτα στη φύση.

Απολαύστε τη φύση.

19Το νέο Caddy – Life



01 Θήκη οροφής 
02  Σύστημα «Travel Assist» με ACC 2.0, «Lane 

Assist» και «Emergency Assist»1), 2), 3) ΝΕΟ

03 Συρτάρια κάτω από τα εμπρός καθίσματα 
04 Εμπρός προβολείς αλογόνου Η7
05 Χώρος αποσκευών

01

02

03

04

Όλα όσα κάνουν μια εκδρομή ομορφότερη, χωρούν στο νέο Caddy Life. 
Εάν διπλώσετε πλήρως την ασύμμετρα διαιρούμενη (κατά 1/3 και 2/3) 
πίσω σειρά καθισμάτων και τη σύρετε προς τα εμπρός, δημιουργείτε 
ακόμη περισσότερο χώρο φόρτωσης για να μεταφέρετε άνετα ένα 
αναδιπλούμενο κανό, δύο κουπιά και ένα μεγάλο καλάθι για πικνίκ. 
Μετά από μια γεμάτη μέρα στη θάλασσα, μπορείτε να επιστρέψετε 
χαλαροί καθώς το σύστημα «Travel Assist»1), 2), 3) συνδυασμένο με την 
υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist»12), 3) και 
με την αυτόματη ρύθμιση απόστασης ACC 2.01), 2), 3) θα σας οδηγήσουν 
ευχάριστα στο σπίτι. Και με την προσαρμοζόμενη λειτουργία 
διατήρησης στη μέση της λωρίδας είναι βέβαιο ότι θα παραμείνετε 
σταθεροί στην πορεία σας.1), 2), 3) 



Το νέο Life 

Highlight  
της σειράς 
εξοπλισμού

Ζάντες ελαφρού κράματος 16'' «Wien» 
NEO

Ηχοσύστημα 10’’ «Ready 2 Discover» 
NEO

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι 
και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες ΝΕΟ

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα
Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος 
«Trialog» ΝΕΟ

Θήκη οροφής
Αναδιπλούμενο κάθισμα συνοδηγού
Ορθοπεδικό στήριγμα για οδηγό και 
συνοδηγό
We Connect Plus5)

Σύστημα Parkpilot
Wireless We Connect App

Προαιρετικοί 
εξοπλισμοί

Πρίζα 230-V ΝΕΟ

Σύστημα «Travel Assist» με «Emergency 
Assist»2) 3) ΝΕΟ

Αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας
Σύστημα πλοήγησης «Discover Media» 
με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 10'' 
(25,4 cm) ΝΕΟ 
Σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης 
χωρίς κλειδί «Keyless Advanced»6) ΝΕΟ

Περισσότερες πληροφορίες για τον βασικό και προαι-
ρετικό εξοπλισμό του νέου Caddy Life θα βρείτε στις 
σελίδες 26-31.

05

1) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     2) Εντός των ορίων του συστήματος.     3) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.     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) 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. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό 
με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.     6) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment. Κατανάλωση καυσίμου Caddy Life, l/100 km: εντός πόλης 8,2 / εκτός πόλης 5,3-5,5 / μεικτός κύκλος 6,3-6,4, 
εκπομπές CO₂ μεικτός κύκλος, g/km: 145 - 148. 21Το νέο Caddy – Life



Εξωτερικά χρώματα Εξωτερικά χρώματα

Απλά χρώματα

01 Λευκό Candy
02 Κόκκινο Cherry
03  Γκρι Pure
04 Πορτοκαλί Bright

Μεταλλικά χρώματα

05 Ασημί Reflex
06  Mπεζ Mojave  
07  Μπλε Costa Azul ΝΕΟ

08  Πράσινο Golden ΝΕΟ

09 Kόκκινο Fortana
10 Γκρι Indium
11  Καφέ Copper ΝΕΟ

12 Μπλε Starilight

Χρώματα περλέ

13  Μαύρο Deep

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

Απλά χρώματαά

Χρώματα περλέ

23Το νέο Caddy – Χρώματα



Ζάντες

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

16"
01

17"
040302



Επενδύσεις καθισμάτων Εξοπλισμός Life

Ζάντες

01   Ζάντα ελαφρού κράματος «Wien» ΝΕΟ 6,5 J x 16.  
Σε ασημί brilliant. Με ελαστικά 205/60 R 16 

●

02  Ζάντα ελαφρού κράματος «Colombo» ΝΕΟ 6,5 J x 17.  
Σε γυαλιστερό μαύρο. Με ελαστικά 215/55 R 17 

●

03  Ζάντα ελαφρού κράματος «Colombo» ΝΕΟ 6,5 J x 17.  
Σε Dark Graphite, επιφάνεια γυαλισμένη. 
Με ελαστικά 215/55 R 17 

  ●

04  Ζάντα ελαφρού κράματος «Barahona» ΝΕΟ 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 ●

Επενδύσεις καθισμάτων

01 Υφασμάτινη επένδυση καθίσματος, σχέδιο «Trialog» ΝΕΟ     ●

02  Επένδυση καθίσματος με κεντρική λωρίδα σε microfleece
«Art Velours», ππλαϊνά τμήματα με δερμάτινη όψη ΝΕΟ  

   ●

03  Επένδυση καθίσματος σε δερματίνη, σχέδιο «Pure Diamond» ΝΕΟ  ●
02

03

01

25Το νέο Caddy – Ζάντες και επενδύσεις καθισμάτων



04

01 01 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και 
αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες. Κλείνουν 
αυτόματα με το κλείδωμα μέσω του ασύρματου 
τηλεχειρισμού.

02 Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι.  Έχει πολύ καλή 
αίσθηση στα χέρια και διακρίνεται για τη μεγάλη φιλικότη-
τα χειρισμού. Μέσω των πλήκτρων μπορείτε να ελέγχετε 
π.χ. το σύστημα Infotainment, το κινητό σας τηλέφωνο ή 
το σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας. Σε οχήματα με 
κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, διαθέτει πρόσθετους  
επαναφερόμενους διακόπτες για ακόμη πιο γρήγορη 
αλλαγή ταχυτήτων. 

03 Πλήκτρα άμεσης εισαγωγής. Είναι κεντρικά 
τοποθετημένα γύρω από το πλήκτρο των φώτων αλάρμ. 
Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως τα 
συστήματα υποβοήθησης, ο κλιματισμός και η 
υποβοήθηση στάθμευσης, μπορούν να καταχωρηθούν 
και στη συνέχεια να είναι άμεσα προσβάσιμες με ένα 
πλήκτρο.

Μονάδα χειρισμού Light & Sight. Διάφορες λειτουργίες, 
σχετικές με τον χειρισμό των προβολέων και της 
θέρμανσης παρμπρίζ είναι συγκεντρωμένες σε ένα 
κεντρικό χειριστήριο αριστερά, δίπλα στο όργανο
πολλαπλών λειτουργιών ή/και στον Πίνακα Active Info 
Display2). 

Γραμμική κονσόλα οροφής.  Μέσω χειρισμού αφής  
Touch-Control μπορείτε να χειριστείτε τον εσωτερικό 
φωτισμό LED. Η κλήση πληροφοριών και η κλήση για
βλάβη, το πλήκτρο για τον αερόσακο συνοδηγού και
το νομικά προβλεπόμενο πλήκτρο κλήσης ανάγκης είναι,
επίσης εύκολα προσβάσιμα, ενσωματωμένα στη μονάδα.

04 Κάθισμα ergoComfort (AGR). Το κάθισμα άνεσης που 
έχει διακριθεί με το σήμα ποιότητας AGRl προστατεύει την 
πλάτη παρέχοντας πολλές δυνατότητες ρύθμισης. Εκτός 
από την ρύθμιση μήκους, ύψους, βάθους, κλίσης, πλάτης και 
προσκέφαλου καθίσματος, το κάθισμα ergoComfort 
διαθέτει και ένα ηλεκτρικό ορθοπεδικό στήριγμα 4 
βαθμίδων.

Eξοπλισμοί Life

Σχεδίαση

 Προφυλακτήρας στο χρώμα του οχήματος ●

Κάλυμμα εξωτερικού καθρέφτη σε μαύρο ΝΕΟ ●

Θυρολαβές στο χρώμα του οχήματος ●

 Μάσκα ψυγείου με δύο λωρίδες χρωμίου ΝΕΟ ●

Πανοραμική ανυψούμενη οροφή1) ΝΕΟ ●

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα ●

 Ράγες οροφής σε ασημί ●

 H7-προβολείς ●

 Προβολείς LED ΝΕΟ ●

Στατικός φωτισμός στροφών και φώτα παντός καιρού για προβολείς LED ●

 Πίσω φώτα LED ΝΕΟ ●

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες ●

 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και  αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες ΝΕΟ ●

Πίνακας οργάνων

Ταμπλό με διάφορες θήκες και φωτιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού ΝΕΟ ●

Κάλυμμα Infotainment ματ ΝΕΟ ●

Πολυλειτουργικό τιμόνι ●

Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι ●

Mονάδα χειρισμού λειτουργίας Light & Sight ΝΕΟ ●

Πλήκτρα άμεσης εισαγωγής ΝΕΟ ●

Γραμμική κονσόλα οροφής ΝΕΟ ●

Κάθισμα οδηγού και συνοδηγού με ρύθμιση ύψους ●

Κάθισμα συνοδηγού με πτυσσόμενη πλάτη ●

Χειροκίνητο ορθοπεδικό στήριγμα για κάθισμα οδηγού και  συνοδηγού ●

Καθίσματα ergoComfort (AGR) για οδηγό και συνοδηγό ΝΕΟ ●

03

01

02

1) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με τον εξαερισμό οροφής και την αποθηκευτική θήκη οροφής.     2) Προαιρετικός εξοπλισμός στο νέο Caddy Life.     3) Το κάθισμα ergoComfort διακρίθηκε το 26.11.2015 από το γερμανικό ομοσπονδιακό σωματείο γερμανικών μεθόδων για υγιή πλάτη «Bundesverband deutscher 
Ruckenschulen e. V.» και από το φόρουμ για υγιή πλάτη «Forum Gesunder Rucken – besser leben e. V.» με το σήμα ποιότητας AGR.     4) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με την πανοραμική ανυψούμενη οροφή.     5) Το Innovision Cockpit είναι ένας συνδυασμός της οθόνης του Πίνακα Ψηφιακών Οργάνων Active Info Display 
και της οθόνης 10'' του συστήματος Infotainment.     6) 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. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό 
σύστημα Infotainment. 7) Μετά την λήξη της αρχικής δωρεάν περιόδου χρήσης των υπηρεσιών We Connect Plus, διατίθενται έναντι πρόσθετης χρέωσης.     8) Μόνο σε συνδυασμό με μια συσκευή κατάλληλη για το CarPlay από το σύστημα πλοήγησης «Discover Media».     9) Από το τέταρτο έτος, δυνατότητα επέκτασης με 
επιπλέον χρέωση.     10) Για τη χρήση των προϊόντων We Upgrade απαιτούνται ένας λογαριασμός χρήστη Volkswagen ID, ένα έγκυρο συμβόλαιο We Connect και η πιστοποίησή σας ως κύριος 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. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση. 
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Eξοπλισμοί Life

Cockpit (Συνέχεια)

Συρτάρια κάτω από τα μπροστινά καθίσματα ●

Αποθηκευτική θήκη οροφής4) ●

Κεντρική κονσόλα με δύο ποτηροθήκες —

Κεντρική κονσόλα με κεντρικό υποβραχιόνιο με ρύθμιση καθ’ ύψος, θήκη και δύο ποτηροθήκες ●

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών «Plus» ●

Πίνακας Οργάνων Active Info Display ΝΕΟ ●

Innovision Cockpit5) ΝΕΟ ●

Ηλεκτρικά παράθυρα ●

Δάπεδο με μοκέτα ●

Πατάκια για δάπεδο με μοκέτα ●

Εσωτερικός φωτισμός LED ●

Πρίζα 12 V στο ταμπλό ●

 Πρίζα 12 V εμπρός στην κεντρική κονσόλα ●

Infotainment και Connectivity

Οθόνη Car μενού με πλήκτρα λειτουργιών ●

Ηχοσύστημα «Ready 2 Discover» ΝΕΟ     ●

Σύστημα πλοήγησης «Discover Media» ΝΕΟ ●

Σύστημα πλοήγησης «Discover Pro» ΝΕΟ ●

Ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+ ●

Φωνητικός χειρισμός ●

Σύστημα ανοιχτής ακρόασης Bluetooth ●

App-Connect ●

Wireless We Connect App ●

Προεγκατάσταση κινητού τηλεφώνου «Comfort» με επαγωγική λειτουργία φόρτισης ΝΕΟ ●

Δύο διεπαφές USB-C με λειτουργία φόρτισης και δεδομένων στον Πίνακα Active  
Info Display ΝΕΟ

●

Δύο διεπαφές USB-C με λειτουργία φόρτισης στον χώρο επιβατών στην κεντρική κονσόλα ΝΕΟ ●

05 Ηχοσύστημα «Ready 2 Discover». Το σύστημα 
διαθέτει μια έγχρωμη οθόνη αφής 10’’ (25,4 cm) 4 
ηχεία, ενσωματωμένη διεπαφή USB-C, λειτουργία 
Bluetooth,  DAB+  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.

Σύστημα πλοήγησης «Discover Media» (χωρίς εικ.). 
Το σύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 10’’ (25,4 cm) και 
4 ηχεία διαθέτει πλοήγηση 2D/3D, μεγάλη ποικιλία 
χαρτών, δωρεάν επικαιροποίηση χαρτών μέσω 
διαδικτύου, We Connect6) και We Connect Plus6), 7).

06 Σύστημα πλοήγησης «Discover Pro». Εκτός από 
τις λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης «Discover 
Media» το σύστημα διαθέτει φωνητικό χειρισμό, 
wireless8) App-Connect, Streaming & Internet και 
WeConnect Plus6), 9) για τρία χρόνια. Μπορεί επίσης 
να παραγγείλετε τις αναναβαθμίσεις10) We Connect 
που επιθυμείτε. Το κορυφαίο αυτό σύστημα μπορεί 
να προβάλει τον χάρτη πλοήγησης στην οθόνη του 
Ψηφιακού Πίνακα Οργάνων Active Info Display2) 
και περιλαμβάνει και τη λειτουργία αναγνώρισης 
σημάτων ΚΟΚ.

05

06
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02 04

01 03

01 Άγκιστρο. Στον χώρο επιβατών υπάρχουν 
δύο πρακτικά άγκιστρα για να κρεμάτε το παλτό σας.

02 Πτυσσόμενα τραπεζάκια.2) Στην πλάτη των 
εμπρός καθισμάτων είναι ενσωματωμένα 
πτυσσόμενα τραπεζάκια. Προσφέρουν στους επιβάτες 
της δεύτερης σειράς καθισμάτων μια πρακτική 
επιφάνεια και ενσωματωμένη ποτηροθήκη.

Ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης για κλείσιμο. 
Για τις συρόμενες πόρτες και το πίσω καπό διατίθεται 
ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης για το κλείσιμο. Αυτή 
η λειτουργία ωθεί απαλά και αθόρυβα την πόρτα  
στα τελευταία χιλιοστά μέσα στην κλειδαριά, μέχρι  
να ασφαλίσει.

Eξοπλισμοί Life

Χώρος επιβατών

Συρόμενη πόρτα (701 mm), δεξιά ●

Συρόμενη πόρτα (701 mm), αριστερά ●

Συρόμενη πόρτα Maxi (844 mm)1), αριστερά και δεξιά ΝΕΟ ●

 Ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης για κλείσιμο των συρόμενων πορτών ΝΕΟ ●

 Πτυσσόμενα τραπεζάκια2) με ποτηροθήκες  
στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων

●

 3-θέσιο κάθισμα (2-1) στη δεύτερη σειρά καθισμάτων, με ρύθμιση πλάτης, ανεξάρτητα 
πτυσσόμενο, αναδιπλούμενο και αποσπώμενο

●

 Δύο μονά καθίσματα (1-1) στην τρίτη σειρά καθισμάτων, ανεξάρτητα πτυσσόμενα, 
αναδιπλούμενα και αποσπώμενα ΝΕΟ

●

 Δύο μονά καθίσματα (1-1) στην τρίτη σειρά καθισμάτων στο Maxi, ανεξάρτητα πτυσσόμενα, 
αναδιπλούμενα και αποσπώμενα ΝΕΟ

●

Πρίζα 230-V ●

 Μοκέτα ●

 Λαστιχένιο δάπεδο ●

 Δυο άγκιστρα ●

 Εσωτερικός φωτισμός LED ●

Χώρος αποσκευών

Πίσω καπό με παράθυρο ●

Ηλεκτρική υποβοήθηση έλξης για κλείσιμο  
του πίσω καπό ΝΕΟ

●

Πίσω δίφυλλη πόρτα με παράθυρο ●

Σύστημα σάρωσης-πλύσης πίσω παρμπρίζ ●

Πρίζα 12-V ●

Φωτισμός LED ΝΕΟ ●

LED σποτάκια στο πίσω καπό ΝΕΟ ●

Τέσσερις3) δακτύλιοι πρόσδεσης, πτυσσόμενοι και βυθιζόμενοι ●

Άγκιστρα για τσάντες ●

Κάλυμμα χώρου αποσκευών, τυλιγόμενο4) ●

Κάλυμμα χώρου αποσκευών, πτυσσόμενο5) ●

Διαχωριστικό δίχτυ, αποσπώμενο ●

Πακέτο κατά της βρωμιάς ●

03 Πίσω δίφυλλη πόρτα με παράθυρο. Η πίσω 
πόρτα, με παράθυρο που φτάνει ως την οροφή, 
χωρίζεται σε δύο φύλλα με αναλογία ⅔ προς ⅓ και 
μέγιστη γωνία ανοίγματος περίπου 180°. 

04 Κάλυμμα χώρου αποσκευών, τυλιγόμενο.4) 
Το ρολό προστατεύει από τα περίεργα βλέμματα  
στον χώρο αποσκευών και μπορεί, αν χρειαστεί, 
να αφαιρεθεί.

1) Βασικός εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις Maxi.     2) Τα πτυσσόμενα τραπεζάκια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο.     3) Έξι δακτύλιοι πρόσδεσης σε όλες τις εκδόσεις Maxi.      4) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κοντό μεταξόνιο.     5) Βασικός εξοπλισμός για όλες 
τις εκδόσεις Maxi με 7 καθίσματα.     6) Προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση, από τα Γνήσια Αξεσουάρ Volkswagen. Θα διατεθεί αργότερα.     7) Εντός των ορίων των συστημάτων.     8) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG.     9) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα 
συμβατό σύστημα Infotainment.     10) 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.     11) Θα διατεθεί αργότερα. Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.



• Βασικός εξοπλισμός    • Προαιρετικός εξοπλισμός    

Eξοπλισμοί Life

Χώρος αποσκευών (συνέχεια)

Προετοιμασία για κοτσαδόρο ●

Κοτσαδόρος, σταθερός, έως 1.500 kg φορτίο έλξης ●

Κοτσαδόρος, αποσπώμενος, 
έως 1.500 kg φορτίο έλξης

●

Προστατευτικό για το κατώφλι φόρτωσης ●

Βάση ποδηλάτων «Premium»6) για τον κοτσαδόρο ●

Σετ επέκτασης6) για τρίτο ποδήλατο ●

 Ράμπα φόρτωσης6) για βάση ποδηλάτων ●

Συστήματα υποβοήθησης οδηγού7)

Σύστημα αυτόματης ρύθμισης απόστασης ACC 2.08) ΝΕΟ ●

Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου «Front Assist» με προστασία πεζών/ποδηλατών, 
υποστήριξη ελιγμών και λειτουργία City emergency brake ΝΕΟ

●

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας9) ●

Σύστημα ρύθμισης σταθερής ταχύτητας κίνησης 
με περιοριστή ταχύτητας

●

Υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας «Side Assist» με αισθητήρα νεκρής γωνίας (BSD) και βοηθό 
ξεπαρκαρίσματος ΝΕΟ

●

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας «Lane Assist»10) ●

Σύστημα υποβοήθησης οδηγού «Travel Assist» 
με «Emergency Assist»8) ΝΕΟ

●

Υποβοήθηση στάθμευσης ParkPilot εμπρός και πίσω ●

Κάμερα οπισθοπορείας «Rear View» ●

Σύστημα υποβοήθησης ελιγμών στάθμευσης  
«Park Assist» με βοηθό ξεπαρκαρίσματος ΝΕΟ

●

Υποβοήθηση ελιγμών ρυμουλκούμενου «Trailer Assist»11) ΝΕΟ ●

Φώτα ημέρας ●

Φώτα ημέρας με αυτόματο έλεγχο φώτων πορείας, λειτουργία «Coming home» και «Leaving 
home»

●

Πακέτο Light & Sight ●

Ρύθμιση μεγάλης σκάλας φώτων «Light Assist» ●

Αναγνώριση κόπωσης ●

Ένδειξη ελέγχου ελαστικών ●

Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, με άμεση μέτρηση ΝΕΟ ●

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο με λειτουργία Auto Hold ●

05

06

07

05 Προστατευτική λωρίδα για το κατώφλι. Η λωρίδα 
που είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό, 
προστατεύει τον προφυλακτήρα από φθορές κατά τη 
φόρτωση και εκφόρτωση. Διατίθεται σε μαύρο και σε 
εμφάνιση ανοξείδωτου χάλυβα. 

06 Βάση ποδηλάτων «Premium»6) για τον 
κοτσάδορο. Τοποθετείται εύκολα στον κοτσαδόρο, 
διαθέτει αντικλεπτική προστασία για την ασφαλή 
μεταφορά έως 2 ποδηλάτων μέγιστου συνολικού 
βάρους 60 kg και αναδιπλώνεται εύκολα για να 
μπορείτε να ανοίξετε το καπό. 

Σετ επέκτασης για τρία ποδήλατα.6) Η επέκταση 
επιτρέπει τη μεταφορά ενός τρίτου ποδηλάτου.

06 Ράμπα φόρτωσης για ποδήλατα.6) Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτή τη σταθερή ράμπα για να 
ανεβάσετε βαριά ποδήλατα ή E-Bikes στη βάση 
ποδηλάτων.

07 Κοτσαδόρος, αφαιρούμενος. Ο ασφαλιζόμενος 
κοτσαδόρος μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Αυτό διευκολύνει τους ελιγμούς, π.χ. 
σε μικρές θέσεις στάθμευσης. Προορίζεται, όπως και 
ο σταθερός κοτσαδόρος, για φορτίο έλξης έως 1.500 
kg (με φρενάρισμα) και διαθέτει σύστημα 
σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου.
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Eξοπλισμοί Life

Συστήματα ασφαλείας και ασφάλισης

Ηλεκτρική παιδική ασφάλεια ΝΕΟ ●

Σύστημα κλήσης ανάγκης eCall ΝΕΟ ●

Σύστημα Multi-collision brake ●

 Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP) ●

 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) ●

 Ρύθμιση αντιολίσθησης τροχών (ASR) ●

Ηλεκτρονικό μπλοκέ διαφορικό (EDS) ●

Μπροστινοί, πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι Curtain και Interaction για οδηγό  
και συνοδηγό

●

 Αερόσακοι Curtain για τα εξωτερικά καθίσματα στον χώρο επιβατών1) ●

 Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων με προεντατήρες ζώνης για οδηγό και συνοδηγό και  
προεντατήρες τελικής ασφάλισης για οδηγό

●

Προειδοποίηση πρόσδεσης εμπρός και πίσω ●

 ISOFIX και Top Tether ●

 Ηλεκτρονικό Immobilizer ●

Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με επιτήρηση εσωτερικού χώρου, κόρνα Back-up 
και προστασία ρυμούλκησης

●

Ασφάλεια SAFE ●

Κεντρικό κλείδωμα με δύο ασύρματα τηλεχειριστήρια ●

Λειτουργία εκκίνησης άνεσης χωρίς κλειδί «Keyless Go» ΝΕΟ ●

Σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί «Keyless Advanced»2) ΝΕΟ ●

Καθρέφτης ασφαλείας, χειροκίνητα αντιθαμβωτικός ●

Καθρέφτης ασφαλείας, αυτόματα αντιθαμβωτικός ●

Κλιματισμός και αντιηλιακή προστασία οροφής

Χειροκίνητο σύστημα κλιματισμού με ηλεκτρονική ρύθμιση με φίλτρο σκόνης και γύρης ●

Διζωνικό σύστημα κλιματισμού «Climatronic» με AirCare ●

Θέρμανση για το κάθισμα οδηγού και συνοδηγού ●

Εξαερισμός άνεσης στον χώρο επιβατών3) ΝΕΟ ●

03

02 01 Μετωπικοί, πλευρικοί αερόσακοι, αερόσακοι Curtain 
και Interaction. Το νέο Caddy είναι εξοπλισμένο με έναν 
μετωπικό αερόσακο για οδηγό και συνοδηγό αντίστοιχα.
Οι αερόσακοι Interaction εμποδίζουν τη σύγκρουση 
οδηγού και συνοδηγού. Kαι οι αερόσακοι Curtain 
προσφέρουν προστασία σε όλους τους επιβάτες στα 
εξωτερικά καθίσματα, σε πιθανή πλευρική σύγκρουση.

02 Διζωνικό σύστημα κλιματισμού «Climatronic» 
με AirCare. Το υπεραυτόματο σύστημα κλιματισμού 
με αντιαλλεργικό φίλτρο διαθέτει διάφορους αισθητήρες 
και διατηρεί σταθερή την ρυθμισμένη θερμοκρασία για 
οδηγό και συνοδηγό.

03 Εξαερισμός άνεσης για τον χώρο επιβατών. 
Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας στην οροφή αναρροφά 
μέσω του ταμπλό θερμό ή ψυχρό φρέσκο αέρα και τον 
κατανέμει μέσα από πέντε αεραγωγούς σε όλο τον χώρο 
επιβατών έως την τρίτη σειρά καθισμάτων.

Σύστημα κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί «Keyless 
Advanced».2) 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.

01

1) Στις εκδόσεις Maxi διατίθενται αερόσακοι Curtain και στην τρίτη σειρά καθισμάτων.     2) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.     3) Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με την πανοραμική ανυψούμενη οροφή.     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. Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με ένα συμβατό σύστημα Infotainment.     5) Μετά τη λήξη της αρχικής δωρεάν περιόδου χρήσης των υπηρεσιών 
We Connect Plus, διατίθενται έναντι πρόσθετης χρέωσης.     6) Διατίθεται μόνο με το πακέτο Streaming & Internet.     7) Διατίθεται μόνο σε συνδυασμό με το σύστημα κλιματισμού «Climatronic» και τη συμπληρωματική θέρμανση νερού με ασύρματο τηλεχειρισμό.     Στις εικόνες εμφανίζεται προαιρετικός 
εξοπλισμός με επιπλέον χρέωση.     Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα για τον διαθέσιμο βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό, για την χώρα σας.



• Βασικός εξοπλισμός    • Προαιρετικός εξοπλισμός    

Eξοπλισμοί Life

Κλιματισμός και προαιρετικός εξοπλισμός (συνέχεια)

Συμπληρωματική θέρμανση νερού  
με ασύρματο τηλεχειρισμό

●

Σκιάδια με θήκες εισιτηρίου και καθρέφτη ●

Θέρμανση εμπρός παραθύρων ΝΕΟ ● 

Θέρμανση πίσω παρμπρίζ ●

Παράθυρα με θερμομόνωση ●

Φιμέ παράθυρα στον χώρο επιβατών ●

To We Connect4) και το We Connect Plus4), 5)

Κλήση για βλάβη ΝΕΟ ●

Αυτόματη δήλωση ατυχήματος ΝΕΟ ●

Κατάσταση οχήματος ●

Πόρτες & Φώτα ●

Θέση στάθμευσης ●

Στοιχεία διαδρομής ●

Προγραμματισμός ραντεβού Service ●

Αναφορά κατάστασης οχήματος ●

WLAN-Hotspot6) ΝΕΟ ●

Streaming μέσων6) ΝΕΟ ●

Διαδικτυακό ραδιόφωνο6) ΝΕΟ ●

Online φωνητικός χειρισμός ΝΕΟ ●

Online πληροφορίες κυκλοφορίας ΝΕΟ ●

Online ενημέρωση χάρτη ΝΕΟ ●

Online αναζήτηση ειδικών προορισμών (ΡΟΙ) ●

Online υπολογισμός διαδρομής ●

Online εισαγωγή προορισμών ●

Πρατήρια καυσίμων και σταθμοί φόρτισης ●

Θέσεις στάθμευσης ●

Online εξαερισμός εν στάσει7) ΝΕΟ ●

Online θέρμανση εν στάσει7) ●

Ειδοποίηση ορίων περιοχής ●

Online αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού ●

Κορνάρισμα & Φλας ●

Ειδοποίηση για ταχύτητα κίνησης ●

03 03

A B

04 03 Παράθυρο με θερμομόνωση (A). Μειώνει αισθητά  
τη ζέστη στον εσωτερικό χώρο. Τζάμι Privacy (B). 
Στον χώρο επιβατών τα φιμέ παράθυρα προσφέρουν 
μεγάλη διακριτικότητα.

04 We Connect Plus Online πληροφορίες 
κυκλοφορίας.4), 5) Λαμβάνει τις πιο ενημερωμένες 
πληροφορίες για την κυκλοφορία από το διαδίκτυο 
και προειδοποεί εγκαίρως για τυχόν κυκλοφοριακή 
συμφόρηση, επικίνδυνες καταστάσεις ή συνθήκες 
δυσμενούς ορατότητας και αναζητά και προτείνει 
εναλλακτικές διαδρομές.

We Connect Plus WLAN-Hotspot.4), 5) Το 
ενσωματωμένο WLAN-Hotspot είναι μέρος του 
πακέτου Streaming & Internet και συνδέει έως και 8 
συσκευές με μια σταθερή διαδικτυακή σύνδεση. 
Πακέτα δεδομένων μπορούν να αγοραστούν μέσω 
του συστήματος Infotainment.
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Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων.
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα

Το νέο Caddy Life

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.

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.  
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