
De nieuwe Caddy



De populairste in 
zijn klasse. 
 De nieuwe Caddy. 

LAGE LAADDREMPEL.
Om gemakkelijk in en uit te laden.

NIEUW DESIGN.
Scherpere lijnen, een dynamisch  
uiterlijk en een karakteristieke achter-
kant met opvallende spoiler.

INTERIEUR VAN DE 
HOOGSTE KWALITEIT.
Geraffineerd interieurdesign van top- 
kwaliteit en een verbeterde, aangename 
akoestiek in uw auto.

LAAG BRANDSTOFVERBRUIK.
Een gemiddelde van 4.2 liter op 100 km met de Caddy  
BlueMotion.2)

MAXIMALE FUNCTIONALITEIT EN 
FLEXIBILITEIT.
Nieuwe opvouwbare bijrijderstoel, dubbel inklapbare en  
uitneembare achterstoelen, brede schuifdeur.

INFOTAINMENT MET STIJL.1)

Nieuwe functionaliteiten en radiosystemen,  
intuïtief aan te sturen en perfect te verbinden met uw 
mobiele apparaten.

DE NIEUWE CADDY 
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OPTIMALE OPHANGING.
Verbeterde vering en demping voor nog  

plezieriger rijden.
DE HOOGSTE EISEN ALS 

HET GAAT OM VEILIGHEID.
Standaard voorzien van het 

Automatic Post-Collision Braking System.
INNOVATIEVE MOBIELE 

ONLINE SERVICES.1)

Dankzij Car-Net App-Connect en  
Car-Net Guide & Inform.

MET TGI-MOTOR.
Zuinig en veilig de weg op met Aard- / GroenGas.

NIEUWE ASSISTENTIESYSTEMEN.
Zoals ACC 1) met Front Assist, het City Emergency Braking System en 

het Rear View-systeem.1)

NIEUWE GENERATIE MOTOREN 
VOLGENS EMISSIENORM EURO 6.

De innovatieve BlueMotionTechnologie als nieuwe standaard. 

1) Optie tegen meerprijs.     2) Caddy BlueMotion, 2.0 liter TDI-motor met 75 kW, brandstofverbruik in l / 100 km: bebouwde kom 4.9, snelweg 3,8, gecombineerd 4.2. CO2-uitstoot in g / km: gecombineerd 109.     
Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



 Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Perfect  
voor alles 

wat het dagelijks leven  
te bieden heeft.

Met z’n tweeën winkelen, met z’n vijven op vakantie, een partijtje 
voor zeven kinderen: de nieuwe Caddy neemt het leven zoals het 
komt. Even betrouwbaar, flexibel en veelzijdig als zijn voorganger, 
maar de vierde generatie is nóg comfortabeler en zuiniger. Een 
heel bijzondere auto dus - en de perfecte allrounder. 
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Laat zich altijd van 
z’n beste kant zien. 

Onderscheidend nieuw design.

Hoe je het ook bekijkt, de nieuwe Caddy 
maakt indruk. Met z’n scherpe, nauwkeurige 
en dynamische lijnen en een hele reeks van 
onderscheidende kenmerken. Neem nu de 
geheel perfect vernieuwde achterkant met 
opvallende spoiler of kijk eens naar het 
sportieve design van de voorkant: die 
imponeert alleen al met de chromen strepen 
(maximaal vier). Nieuw zijn ook het ontwerp 
van de buitenspiegels, de opvallende 
koplampen en de heldere contouren van de 
achterlichten, optioneel verkrijgbaar met 
donker getint glas (afb. 01). Samen geven ze 
de auto een vleugje bijzondere klasse. Maar 
de nieuwe Caddy blijft vooral zichzelf: een 
prachtige, veelzijdige en praktische auto voor 
het hele gezin.

De nieuwe Caddy  –  
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 Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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Ruimte om te 
ontspannen. 

Interieur van de hoogste kwaliteit. 

Neemt u plaats. In deze auto treft u tot maar 
liefst zeven comfortabele stoelen, een hoog-
waardig afgewerkt dashboard en optioneel 
een nieuw ontworpen multifunctioneel  
lederen stuurwiel. Kiest u voor de uitrusting 
Trendline, dan is het luxe dashboard  
ingelegd met een decoratieve afwerking.  
Natuurlijk zijn er ook diverse bekerhouders 
en praktische opbergvakken, bijvoorbeeld  
in de middenconsole. Daarnaast is er een  
ruime plafondconsole (afb. 01) boven de 
voorstoelen, waarin grotere voorwerpen 
vervoerd kunnen worden.

De nieuwe Caddy  –  
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 Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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De nieuwe 
Caddy Maxi.

Voor een gezelschap  
van zeven. Met genoeg 

ruimte voor al hun spullen.

In de nieuwe Caddy Maxi vindt u zoveel  
luxe als een auto maar kan bieden. Hij is 
47 centimeter langer dan de normale  
versie. In de 7-zitter1) merkt u dat vooral 
aan de ruime achterbank en de bagage-
ruimte. Voor passagiers betekent dat  
handig in- en uitstappen via twee extra 
brede schuifdeuren 2) (afb. 01) én ruim  
voldoende hoofd- en beenruimte. Met  
530 liter laadruimte 3) biedt de Caddy Maxi 
meer dan genoeg plaats voor bijvoorbeeld 
sportspullen.

De nieuwe Caddy  –  
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De nieuwe Caddy Maxi



1) Standaard in de Caddy Maxi Trendline.     2) Standaard in de Caddy Trendline.     3) Aantal liters van toepassing tot de hoogte van de hoedenplank.     Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     
 Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



1) De lengte van het interieur tot het dashboard als de rugleuningen van de tweede en derde rij stoelen en de bijrijdersstoel zijn neergeklapt.    Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.    Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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Elke dag  
biedt nieuwe  
uitdagingen. 

Interieur met opvouwbare,  
dubbel opvouwbare en  

uitneembare stoelen.

Werkdagen, zondagen, feestdagen.  
Elke dag is anders. Daarom zijn de stoelen 
op de tweede zitrij van de nieuwe Caddy 
opvouwbaar, dubbel opvouwbaar en zelfs 
uitneembaar (afb. 01-03). Zo creëert u alle 
ruimte die u nodigt hebt als u gaat winkelen 
of verhuizen. De lage laaddrempel en de  
gelijkmatige belasting van het oppervlak 
maken het laden en lossen heel eenvoudig. 
Uniek in dit interieur is dat zelfs de passa-
giersstoel opvouwbaar is (afb. 04). Door  
de rugleuning helemaal naar beneden te  
vouwen, vergroot u de laadruimte tot  
maximaal 3,01 meter1.

  –  De nieuwe Caddy
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Veelzijdigheid en functionaliteit 



Stoelen

Stoelen

Als tweezitter heeft de nieuwe Caddy een 
indrukwekkend laadvolume van maar 
liefst 3.030 liter. En zelfs nog meer als de 
bijrijdersstoel is neergeklapt. Ideaal voor 
veel bagage.

De tweede zitrij is verdeeld in de verhouding van 2/3 en 1/3.  
Dit biedt volop individuele gebruiksmogelijkheden.

Ruimte  
voor alles. 
Zeven zitplaatsen.  

Of tot 3.030 liter laadvolume. 

Als het aan ons ligt kan het altijd flexibeler. Daarom is de achter-
bank in de nieuwe Caddy nu opvouwbaar en kan hij zelfs in z’n 
geheel worden verwijderd. De stoelen in de tweede zitrij zijn dubbel 
opvouwbaar. Dit biedt talloze mogelijkheden om het interieur aan 
te passen: laat uw fantasie de vrije loop!

1) Standaard in de nieuwe Caddy Maxi Trendline.     2) Aantal liters van toepassing tot de hoogte van de hoedenplank.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Stoelen



Stoelen Stoelen1)

Met de rugleuningen van de tweede rij neergeklapt 
ontstaat er een laadruimte van 2.852 liter.

De 3-zitsbank biedt vier ISOFIX-bevestigingspun-
ten voor kinderzitjes bij de buitenste zitplaatsen.

De nieuwe Caddy Maxi is 47 cm langer en biedt 
extra laadruimte van 340 liter 2) voor uw bagage. 

  –  De nieuwe Caddy
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Variëteit en stoel indelingen



1) Optie tegen meerprijs, in combinatie met het radiosysteem Composition Media en het navigatiesysteem Discover Media. Werkt met MirrorLinkTM, CarplayTM en Android AutoTM. Het is wel belangrijk dat uw smartphone of tablet competible is met Car-Net App-Connect. De apps worden uitsluitend gebruikt 
via uw mobiele telefoon. Let goed op de voorwaarden van uw abonnement met betrekking tot dataverkeer. Meer informatie vindt u op http://volkswagen-carnet.com/nl.     2) Alleen in combinatie met het navigatiesysteem Discover Media. Vanaf het tweede jaar betaalt u een extra toeslag voor het gebruik. 
Voor een internetverbinding heeft u uw eigen mobiele draadloze router nodig, bijvoorbeeld de hotspot op uw mobiele telefoon. U kunt ook een USB-dongel gebruiken zoals de Volkswagen CarStick.
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Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Betere connectiviteit 
dankzij nieuwe info-
tainment-systemen.

Nieuwe radio- en navigatiesystemen, 
nieuwe mobiele online services.

We hebben de nieuwe Caddy zo ontworpen 
dat u er graag uw tijd in wilt doorbrengen. 
Uitgerust met de nieuwste generatie  
van hoogwaardige radio- en navigatie- 
systemen, die u alleen al zullen aanspreken 
om hun eenvoudige bediening en 
uitmuntende geluidskwaliteit. U kunt 
gemakkelijk uw smartphone of tablet 
aansluiten op het systeem. De optionele 
dienst Car-Net App-Connect 1) spiegelt 
geselecteerde apps op het touchscreen van 
het radio- of navigatiesysteem (afb. 01).  
En de mobiele dienst Car-Net Guide & 
Inform 2) – ook beschikbaar op aanvraag 
maakt het navigeren nog comfortabeler. 
Kijk voor meer informatie op  
http://volkswagen-carnet.com/nl/.

  –  De nieuwe Caddy
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01 03

02 04 05

Standaard uitrusting   Optioneel | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Infotainment.

01 Radiosysteem Composition Audio. Het systeem bestaat  
uit een TFT-monochroom display, 2 x 20 watt output met vier 
luidsprekers, en SD-kaartslot, een AUX-IN-aansluiting, een  
USB-poort en een Bluetooth-verbinding een mobiele telefoon.  
| TL | 
02 Radio- en multimediasysteem ‘Composition Colour’. Het sys-
teem bestaat uit een kleurendisplay van 12,7 cm (5 inch), een 
CD-speler (MP3 en WMA) 4 x 20 watt output met zes luidspre-
kers, een SD-kaartslot, een AUX-IN-aansluiting en een dual 
tuner met phase diversity voor een optimale ontvangst.  
Een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoon is optioneel 
beschikbaar. | TL | CL | HL |

03 Radio- en multimediasysteem ‘Composition Media’. Het 
systeem bestaat uit een TFT-kleurendisplay van 16,1 cm (6,33 
inch), een touchscreen met bewegingssensor, een CD-speler  
(MP3 en WMA), 4x20 watt output met zes luidsprekers, een dual 
tuner met phase diversity voor een optimale ontvangst, een  
SD-kaartslot, een AUX-IN-aansluiting, een USB-poort en een  
Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons. De mobiele online 
service Car-Net App-Connect is optioneel beschikbaar voor  
dit radiosysteem 1).  
| TL | CL | HL |
04 Mobiele online diensten (Car-Net): ‘Guide & Inform’. voor 
nóg meer comfort. Deze online mobiele diensten vormen een be-
trouwbare uitbreiding van het navigatiesysteem van de auto. Het 
systeem haalt de meest actuele informatie van internet. Zo wordt 

uw route veranderd als er plotseling een verkeersopstopping onderweg wordt gemeld. 
Verder kunt u de voordeligste tankstations in de buurt vinden, parkeergarages met nog 
vrije plaatsen en veel meer.| TL | CL | HL |
05 Navigatie-, radio-,  en multimediasysteem ‘Discover Media’. Naast alle functies van 
het radiosysteem Composition Media, heeft dit systeem een tweede geïntegreerde SD-
kaartslot met een SD-kaart met kaartgegevens. Gratis updates voor de geïnstalleerde 
kaarten van Europa zijn verkrijgbaar bij Volkswagen MapCare via de website van Volkswa-
gen. Door de optionele mobiele online diensten van Car-Net Cuide & Inform kunt u altijd 
actuele informatie ontvangen. | TL | CL | HL |
Spraakbediening van media (Voice Control) (geen afbeelding). Meer comfort en veilig-
heid dankzij het spraakbesturingssysteem. U kunt de telefoon, het navigatiesysteem en de 
radio bedienen zonder uw handen van het stuur te nemen. Verder kunt u vrijwel alle 
menu’s met uw stem oproepen en ook alle notificaties kunt u zien, terwijl u nog steeds op 
de weg let. | TL | CL | HL |

1) Optioneel tegen meerprijs, in combinatie met het Composition Media-radiosysteem en het Discover Media-navigatie- 
systeem. Compatible met MirrorLinkTM, CarplayTM. Zorg ervoor dat uw apparaat compatibel is met Car-Net App-Connect. 
De apps worden uitsluitend gebruikt via uw mobiele telefoon. Let goed op de voorwaarden van uw abonnement met  

De nieuwe Caddy  –  
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06 07 08

06 Het multifunctionele lederen stuurwiel geeft de perfecte grip en is extreem ge-
bruiksvriendelijk. De radio en het navigatiesysteem, uw mobiele telefoon of de cruise con-
trol – alles bedient u moeiteloos vanaf het stuur. | TL | CL | HL |
Het multifunctionele display (niet afgebeeld) toont actuele informatie, zoals de tijd, de 
resterende actieradius, buitentemperatuur, gemiddeld verbruik en beste versnelling om zo 
zuinig mogelijk te rijden. | TL | CL |

07 Afstandsbediening voor radio- en multimediasysteem  
(Media Control). Sluit uw smartphone of tablet aan om het naviga-
tiesysteem Discover Media  draadloos te kunnen bedienen op iede-
re plek in de auto. Of spiegel de route van Google maps op uw mo-
biele device naar het TFT-scherm en navigeer vanaf de tweede of 
derde stoelrij. | TL | CL | HL |

08 Telefoonvoorbereiding ‘Comfort’. Dit speciale compartiment 
voor uw mobiele telefoon heeft een draadloze externe anten-
ne-aansluiting om de ontvangst te optimaliseren. Het opladen gaat 
net zo makkelijk: de telefoon is simpelweg aangesloten op de USB-
poort die zich in hetzelfde compartiment bevindt.  
| TL | CL | HL |
Telefoonvoorbereiding voor radiosysteem (niet afgebeeld).  
Een draadloze Bluetooth-aansluiting zorgt ervoor dat u veilig tele-
foongesprekken voert via de microfoon en de luidsprekers.  
Afhankelijk van de uitrusting van uw auto bedient u de telefoon 
met het Plus-multifunctionele display of het touch screen-display 
van het radiosysteem.  
| TL | CL | HL | 

betrekking tot dataverkeer. Meer informatie vindt u op http://volkswagen-carnet.com/nl.    4) Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineStandaard uitrusting   Optioneel



De hoogste  
veiligheidseisen. 

Het uitgebreide technologiepakket  
voor de nieuwe Caddy.

U wilt dat iedere tocht even zorgeloos eindigt als hij begint. Daarom is de nieuwe Caddy  
uitgerust met diverse veiligheidssystemen, die in gevaarlijke omstandigheden onmiddellijk  
worden geactiveerd als preventieve maatregel. Nieuw aan de standaard uitrusting is het automa-
tische remsysteem na een botsing. Het Automatic Post-Collision Braking System activeert na een 
aanrijding en remt af tot 10 km per uur om een tweede botsing te voorkomen of te verzachten. 
Mocht er toch een aanrijding volgen, dan heeft de nieuwe Caddy vanaf het model Trendline 
hoofdairbags bij de buitenste zitplaatsen van de tweede stoelrij. 

*Binnen de grenzen van het systeem.     Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.    Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP).*  
Dit voorkomt dat u in een slip raakt  
door automatisch bij te sturen op kritieke 
momenten.    | TL | CL | HL |

Antiblokkeersysteem (ABS).*  
ABS zorgt ervoor dat uw wielen niet blokke-
ren waardoor u makkelijker kunt manoeuvre-
ren.     | TL | CL | HL |

Electronic differential lock.* 
Verdeelt motorkracht om slipgevaar te  
voorkomen.     | TL | CL | HL |

Vervolgongevalreductiesysteem  
(Multi Collision Brake).* 
Remt automatisch af na een aanrijding, 
met als doel een tweede aanrijding te  
voorkomen. Het Vervolgongevalreductie-
systeem activeert als twee onafhankelijke 
sensoren een ongeval detecteren. Na een 
korte vertraging remt het voertuig gefa-
seerd af tot 10 km per uur. De bestuurder 
kan het remmen op ieder moment weer 
overnemen.     | TL | CL | HL |

Aandrijfslipregeling (ASR).  
Voorkomt wielspin.     | TL | CL | HL |

Gordelalarm.  
Als de gordels niet bevestigd zijn, waarschuwt 
het systeem niet alleen de bestuurder, maar ook 
de bijrijder met een visueel signaal zodra de  
motor start en met een geluidssignaal zodra de 
auto in beweging komt.     | TL | CL | HL |

Airbags.  
De nieuwe Caddy heeft standaard airbags voor de 
bestuurder en de bijrijder, evenals zij- en hoofdair-
bags. Standaard vanaf de Trendline-uitrusting zijn 
de airbags die de passagiers in de buitenste stoelen 
op de tweede stoelrij beschermen bij een botsing 
aan de zijkant.     | TL | CL | HL |

  –  De nieuwe Caddy
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Comfort 2.0 – de nieuwe 
assistentiesystemen.
Iedere dag ontspannen achter het stuur.

De nieuwe Caddy kan naar wens worden uitgerust met een 
reeks van innovatieve assistentiesystemen. Systemen die  
voortdurend uw rijgedrag analyseren en dus kunnen ingrijpen 
als dat nodig is.1) Daardoor zitten u en uw passagiers nog  
plezieriger in de auto.

Achteruitrijcamera (Rear View).1) Maakt parkeren veel een-
voudiger door het gebied achter de auto te laten zien op het 
display van de radio of het navigatiesysteem.2) De richtlijnen 
ondersteunen bij het sturen. De achteruitrijcamera is alleen 
beschikbaar in combinatie met een achterklep.      
| TL | CL | HL |

Vermoeidheidsherkenning.1) Detecteert vermoeidheid en waarschuwt de 
bestuurder met visuele en geluidssignalen.     | TL | CL | HL |

Remassistent. Registreert de snelheid waarmee het rempedaal wordt 
ingetrapt. Gebeurt het remmen in een reflex of noodsituatie, dan zorgt 
het systeem ervoor dat de remcapaciteit zo snel mogelijk volledig 
wordt ingezet.     | TL | CL | HL |

Dagrijverlichting. Gaat aan zodra het contact wordt ingeschakeld om 
het risico van een ongeval overdag te beperken.     | TL | CL | HL |

Hill Start Assist. Zorgt ervoor dat de auto niet terugrolt op een helling  
en maakt het eenvoudiger om vanuit stilstand weg te rijden tegen de 
helling op.     | TL | CL | HL |

Bandencontrole (tyre leak indicator). Waarschuwt als de bandendruk 
afwijkt en geeft een melding aan de bestuurder als het tijd is om de 
bandendruk te controleren.    | TL | CL | HL |

Cruise control inclusief snelheidsbegrenzing.1) Vanaf 30 km per uur 
geeft dit systeem automatisch gas bij of remt af bij bergop en bergaf 
rijden en begrenst de snelheid bij een door de bestuurder ingegeven 
snelheid.     | TL | CL | HL |

Parkeersensoren (Park Distance Control).1) Zendt geluids-
signalen uit bij het detecteren van obstakels achter het 
voertuig bij achteruit rijden en laat ook op het scherm zien 
wat de afstand van de obstakels is.          
| TL | CL | HL |

Standaard uitrusting   Optioneel

De nieuwe Caddy  –  
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Automatische afstandsregeling (Adaptive 
Cruise Control).1) ACC houdt niet alleen úw 
snelheid in de gaten, maar ook die van uw 
voorligger. Als de ruimte tot de auto voor u  
te klein wordt, past dit slimme systeem uw  
snelheid automatisch aan. Zo houdt u altijd 
veilig afstand. ACC wordt geleverd inclusief 
Front Assist. De ideale file-assistent en een 
slim veiligheidssysteem in het drukke  
stadsverkeer.     | TL | CL | HL |

Grootlichtassistent ( Light Assist). Dimt auto- 
matisch uw grootlicht bij tegemoetkomend- of 
voorliggend verkeer. Zo voorkomt u dat andere 
weggebruikers verblind worden. Rijdt u sneller 
dan 60 kilometer per uur of in complete  
duisternis, dan schakelt het systeem uw groot-
licht automatisch aan. De grootlicht-assistent 
is alleen leverbaar in combinatie met het ‘Licht- 
en zichtpakket’ en boordcomputer ‘Plus’. 
| TL | CL | HL |

Mistlampen. De geïntegreerde mistlampen in 
de voorbumper zorgen voor zichtbaarheid en 
voor helder zicht op de weg.  | TL | CL | HL |

Parkeerassistent ( Park Assist).1) De parkeer-
hulp ‘Park Assist’ scant de omgeving met 
sensoren aan de bestuurders- en passagiers-
zijde en helpt bij het inparkeren. U hoeft  
alleen maar gas te geven en te remmen.      
| TL | CL | HL |

1) Binnen de grenzen van het systeem.      Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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Nieuwe motoren die 
voldoen aan de Euro 6 

emissiestandaard.
Efficiënt brandstofverbruik. 

Krachtig rijden.

Een generatie intrigerende motoren:  
ze combineren uiterst soepel krachtig 
rijgedrag met een indrukwekkende 
brandstofbesparing. Iedere afzonderlijke 
motor is standaard voorzien van 
BlueMotion-technologie en voldoet  
aan de Euro 6-emissiestandaard. De 
schakelbak met vijf of zes versnellingen 
is verantwoordelijk voor de transmissie 
naar de voorwielen. De motor kan 
voorzien worden van een 
dubbelekoppelingversnellingsbak DSG.

01 Dubbele koppeling versnellingsbak 
DSG. Dankzij het slimme koppelsysteem 
schakelt de nieuwe Caddy uiterst soepel  
en exact op het juiste moment naar de 
volgende voorgeselecteerde versnelling. 
Dit resulteert in optimaal rijcomfort, 
zonder enige hapering tijdens het 
optrekken. U kunt wanneer u wilt heel 
eenvoudig handmatig de versnelling 
aanpassen. 

De nieuwe Caddy  –  
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Motoren, aandrijving en transmissie



De nieuwe TDI-motoren. De brandstofefficiënte 2.0 l turbo-diesel-motoren met common 
rail direct injection zijn beschikbaar in vier uitvoeringen. 

2.0 l TDI (55 kW)
GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK:
VANAF 4.6 l/100 KM

CO2-UITSTOOT: VANAF 119 G/KM

2.0 l TDI (75 kW)
GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK:
VANAF 4.6 l/100 KM

CO2-UITSTOOT: VANAF 119 G/KM

OOK BESCHIKBAAR MET DSG

1.4 l TSI (92 kW)
GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: 
VANAF 5.8 l/100 KM

CO2-UITSTOOT: VANAF 133 G/KM

OOK VERKRIJGBAAR MET DSG

1.2 l TSI (62 kW)
GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK: 
VANAF 5.6 l/100 KM

CO2-UITSTOOT: VANAF 131 G/KM

De nieuwe TSI-motoren. De combinatie van directe injectie en turbo loading zorgt ervoor 
dat de benzinemotoren zeer efficiënt en krachtig rijden. Voor het eerst kan een 1,4 l  
benzinemotor gecombineerd worden met een dubbele koppeling versnellingsbak DSG.
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Een lichtend  
voorbeeld.

Lagere uitstoot door  
standaard BlueMotion-technologie. 

Volkswagens die zijn uitgerust met  
BlueMotion-technologie zijn geheel in lijn 
met ons concept Think Blue. Daarbinnen 
ontwikkelen we de meest zuinige voertuigen 
die het milieu zo min mogelijk belasten,  
gedurende de gehele levenscyclus. Daarom 
is elke nieuwe auto standaard voorzien van 
het start/stop-systeem, recuperatie,  
Hill Start Assist en banden met lage  
rolweerstand.

Recuperatie  
(Geen afbeelding.) Met het recuperatieve 
remsysteem wordt de energie die vrijkomt 
tijdens het remmen opgeslagen en omgezet 
naar elektrische energie voor de accu.

01   Start/stop-systeem.  
Ondersteunt u bij het zuinig rijden: de motor 
slaat automatisch af als de auto in z’n vrij 
staat. Vooral binnen de bebouwde kom  
levert dit brandstofbesparing op.

De nieuwe Caddy  –  
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BlueMotion Technology



Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Gemiddeld brandstofverbruik slechts

4.2 l
per 100 km*

De nieuwe Caddy  –  
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TDI BlueMotion



1) Caddy BlueMotion, 2.0 l TDI-motor met 75 kW, brandstofverbruik in l/100 km: binnen de bebouwde kom 4,9, buiten de bebouwde kom 3,8, gecombineerd 4,2. CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 109. Efficiency-klasse: A.     Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw  
Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

zuiniger
dan ooit.
De nieuwe Caddy TDI BlueMotion.

Met de nieuwe Caddy TDI BlueMotion hebben we een auto  
ontwikkeld die nog minder brandstof verbruikt dan zijn voor-
gangers. Met een gemiddelde van 4,2 liter diesel per 100 km en 
een CO2-uitstoot van slechts 109 g/km zetten we een geheel 

nieuwe standaard.1)  De Caddy TDI BlueMotion heeft
talloze eigenschappen om het rijden zo milieuvriendelijk
mogelijk te maken. Nog los van innovaties als het start/
stop-systeem en recuperatief remsysteem.
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Kenmerken van de nieuwe Caddy Trendline TDI BlueMotion.

01 Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer
02 Multifunctioneel display
03 Bergwegrijhulp (Hill Hold)

 – Start/stop-systeem
 – Recuperatief remmen
 – Banden met geoptimaliseerde rolweerstand
 – Geoptimaliseerde aerodynamica
 – Verlaagd onderstel

Exterieur
 – Behuizing van spiegels en handgrepen in carroseriekleur,  
grijze kunststof bumper

 – Radiatorgrille met reliëf en chromen sierlijst
 – Tweede schuifdeur links, 701 mm breed

Interieur
- Luxe dashboard met decoratieve lijsten ‘Cortina Gloss’
- Middenconsole met armsteun en drie bekerhouders
- Verlicht handschoenenkastje, met afsluitbare klep
-  Luxe voorstoelen met opslagruimte, in hoogte verstelbare 

bestuurdersstoel

Functionaliteit
 – Radiosysteem Composition Audio met vier luidsprekers
 – Elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels

Veiligheid
 – Dimbare binnenspiegel
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TGI-motor. De 4-cilinder in-line motor met 1.4 L cilinder, 
81 kW en 200nm is verkrijgbaar voor alle uitvoeringen van 
de nieuwe Caddy en Caddy Maxi. Het verbruik is 4.1 kg/100 
km CNG.

De nieuwe Caddy TGI 
BlueMotion.

de weg op met  
natuurlijk gas (CNG) – voor het milieu.

De nieuwe Caddy TGI BlueMotion is perfect voor wie duurzaam  
wil zijn. Hij is extreem zuinig in het verbruik van zowel Compressed 
Natural Gas (CNG)1) als benzine en start in de kostenefficiënte 
CNG-modus als de tanks vol zijn. Als deze brandstof volledig  
verbruikt is, schakelt het motorbeheersysteem automatisch over  
naar benzineverbruik, tijdens de rit. Met de nieuwe Caddy TGI  
BlueMotion draagt u meetbaar bij aan een minder vervuild milieu.  
Met een gemiddelde van 4,1 kg CNG per 100 km en een CO2- 
uitstoot van 112 g/km is deze auto veruit de beste in zijn klasse.2)

Het volume van de laadruimte kan nog volledig worden benut door 
de ruimtebesparende montage van de CNG-tanks onder de vloer.3)

1,233 mm

1,120 mm
2,250 mm
Caddy MaxiCaddy

1,781 mm

* De verbruikswaarden zijn gebaseerd op het Duitse H-Gas. In Nederland tankt u aan de pomp L-gas met een lager methaangehalte en een ca. 15% hoger verbruik. Dit heeft geen invloed op de CO2-uitstoot.

De nieuwe Caddy  –  
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TGI BlueMotion



Benzinetank. Alle TGI-modellen hebben een 13 L reservetank. 

1) Gebruik mogelijk met aardgas, biomethaan en methaan uit hernieuwbare bronnen. CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd van 116 tot 112.     2) Caddy en Caddy Maxi, 1.4 l TGI-motor met 81 kW, brandstofverbruik in l/100 km (m3/100 km): binnen de bebouwde kom 5,3-5,2 (8,1-7,9), buiten de bebouwde 
kom 3,6-3,5 (5,6 tot 5.4) gecombineerd 4,3-4,1 (6,5-6,3).     3) De afbeelding toont Caddy Maxi Comfortline. De weergegeven meetpunten zijn bedoeld als voorbeeld en vertegenwoordigen niet de echte meetpunten.     Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer 
voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Vier stalen CNG-tanks. De hittebestendige robuuste 
CNG-tanks zijn voorzien van kleppen met drievoudige be-
scherming en zijn met speciale spanbanden bevestigd 
aan de vloer van het voertuig. De tanks hebben een totale 
capaciteit van 26 kg aardgas in de nieuwe Caddy TGI Blue-
Motion en 37 kg in de nieuwe Caddy Maxi TGI BlueMotion.



Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.     * Niet leverbaar in Nederland

Eén grote  
familie.

De nieuwe  
Caddy Conceptline*.

De nieuwe  
Caddy Trendline.



De nieuwe  
Caddy Comfortline.

De nieuwe  
Caddy Highline.

  – De nieuweCaddy
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Overzicht standaard uitrusting
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De nieuwe
Caddy Trendline. 

Kleine veranderingen  
maken een groot verschil.

Mag het iets meer zijn? De nieuwe Caddy maakt een onvergetelijke indruk met zijn oog 
voor detail. Het exterieur kenmerkt zich door spiegelbehuizing in carrosserie kleur.  
Een extra schuifdeur aan de kant van de bestuurder maakt het in- en uitstappen nog 
eenvoudiger. De standaard hoofdairbags aan de buitenkanten van de tweede stoelrij 
bieden meer veiligheid aan de passagiers achterin.  

01   Dashboard. Het luxe dashboard-paneel met de decoratieve afwerking Cortina  
Gloss is voorzien van een afsluitbaar handschoenenkastje. De stoelbekleding Kutamo 
past perfect in dit interieur. 
02   Radiosysteem Composition Audio. Via de geïntegreerde USB-poort sluit u uw 
smartphone aan. 
03   Elektrische ramen. Met een druk op de knop opent en sluit u de ramen.

34 // 35
De nieuwe Caddy Trendline



Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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De nieuwe  
Caddy Comfortline. 

Ontspannen rijden in elk opzicht.

De uitrusting van de Comfortline springt eruit met zijn vele 
hoogtepunten binnen de standaard uitrusting. Het maakt uw 
rijervaring nog plezieriger. Het begint al aan de buitenkant – met 
de sportieve lichtmetalen velgen en zwarte dakrails – en gaat 
binnen verder met een indrukwekkend interieur. Comfort 
gegarandeerd dankzij de lederen afwerkingen, verstelbare midden 
armsteunen, vouwtafel in de tweede stoelrij en het radiosysteem 
Composition Colour. 

01   Dashboard. Het luxe dashboard-paneel is ingelegd met  
decoratieve sierlijsten in de stijl Dark Sliver Brushed. De stoelen 
zijn bekleed met de tijdloze en stijlvolle bekleding Pandu. 
02   Airconditioning. Het airconditioning-systeem kan worden 
ingesteld op een ideale temperatuur onder alle omstandigheden. 
03   Chromen sierlijsten. Drie chromen sierlijsten zorgen voor 
extra verfraaiing van de radiator grille aan de voorzijde.

36 \\ 37
De nieuwe Caddy Comfortline
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De nieuwe  
Caddy Highline.

Ontworpen voor de  
verfijnde smaak.

Ervaar de high-class-versie van de nieuwe Caddy. Exclusieve 
lichtmetalen velgen, met een zilverkleurige dakrail en diverse 
chromen sierlijsten zorgen voor een rijervaring van de hoogste 
kwaliteit. Binnen wacht u de allerbeste standaard uitrusting:  
inclusief het Light & Zicht-pakket en het vermoeidheids-
herkenningssysteem, evenals een multifunctioneel met leder 
bekleed stuurwiel waarmee u het radiosysteem Composition 
Colour moeiteloos bedient. 

01   Dashboard. De bekleding in de superieure stijl Alcantara  
in Titanium Black en de decoratieve sierlijsten in de stijl  
Carbon Charcoal verlenen het gehele interieur een fantastisch 
raffinement. 
02   Climatronic airconditioning. Dankzij de 2-zone 
temperatuurcontrole, bent u met dit systeem verzekerd van een 
aangenaam klimaat in de auto. 
03   Parkeersensoren (Park Distance Control). Geluidssignalen 
en een camera op het display van het radiosysteem helpen u bij 
het parkeren.

38 // 39
De nieuwe Caddy Highline



Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Standaard bij  
elke nieuwe Caddy. Exterieur

 – Schuifdeur rechts, 701 mm breed
 – Lage laaddrempel

Interieur
 – Tweede rij stoelen, opvouwbaar en dubbel opvouwbaar in 
verhoudingen 2/3 en 1/3

 – Slimme bergsystemen
 – Stuurwiel verstelbaar in hoogte en bereik
 – Vloerbekleding voor- en achterin

Funtionaliteit
 – Start/stop-systeem
 – Recuperatief remmen
 – Banden met rolweerstand
 – Cruise control inclusief snelheidsbegrenzer
 – Elektronische startonderbreker
 – Centrale deurvergrendeling met radiografische  
afstandbediening

 –  Achterklep met soft touch-sluitsysteem

Veiligheid 
 – Afstandswaarschuwingssysteem (Front Assist) voor het 
monitoren van het omgevingsverkeer en City Emergency 
Braking System

 – Automatisch Post-Collision Braking System
 – Servotronic (snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging)
 – Airbags voor bestuurder en bijrijder
 – Zij- en hoofdairbags
 – Speciaal vormgegeven gepatenteerde hoofsteunen
 – Elektronisch Stabiliteits Programma
 – EDL, ABS, TCS
 – Dagrijverlichting
 – Remassistent
 – Vier tot zes sjorogen

De nieuwe Caddy  –  
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Overzicht standaard uitrusting



Exterieur
 – Lichtmetalen velgen: 15-inch Caloundra of 16-inch Bendigo
 – H7-halogenen koplampen
 – behuizing van buitenspiegels, schuifdeurafdekking en  
deurgrepen en bumpers in carrosseriekleur

 – Stootlijsten in carrosseriekleur
 – Warmtewerende voorruit, groen getint, Zijruiten achter en  
achterruit getint, 65% lichtabsorberend

 – Gelakte radiator grille, met drie chromen sierlijsten
 – Tweede schuifdeur, links, 701 mm breed
 – Zwarte dakrails

Interieur
 – Stoelbekleding Pandu
 – Luxe dashboard-paneel met decoratieve sierlijsten Dark Silver 
Brushed

 – Middenconsole met in hoogte en lengte verstelbare armsteun en 
drie bekerhouders

 – Verlicht handschoenenkastje, afsluitbare klep
 – In hoogte verstelbare bestuurderstoel en bijrijdersstoel, met lade 
vouwtafel op de tweede zitrij

 – Lederen bekleed stuurwiel en lederen afwerking (schakelpook-
knop, handrem)

 – Chroom-pakket 1 (roterende lichtschakelaar met chromen gesp)

Functionaliteit
 – ‘Climatronic’ volautomatische airconditioning
 – Elektrische bedienbare ramen en buitenspiegels
 – Radiosysteem Composition Colour met zes luidsprekers
 – Boordcomputer

Veiligheid
 – Licht & Zicht-pakket
 – Hoofdairbags bij de buitenste stoelen op de tweede zitrij
 – Mistlampen

Exterieur
 – Stalen velgen met wieldoppen
 – H4-halogenen koplampen
 – behuizing van buitenspiegels, schuifdeurafdekking en  
deurgrepen in carrosseriekleur bumpers van kunststof

 – Zwarte beschermende zijlijsten, met reliëf
 – Warmtewerende voorruit, groen getint
 – Radiator grille, met reliëf en chromen sierlijst
 – Tweede schuifdeur, links, 701 mm breed

Interieur
 – Stoelbekleding Kutamo
 – Luxe dashboard-paneel met decoratieve sierlijsten Cortina Gloss
 – Middenconsole met armsteun en drie bekerhouders
 – Verlicht handschoenenkastje, afsluitbare klep
 – In hoogte verstelbare bestuurderstoel met lade

Functionaliteit
 – Handgestuurde verwarming
 – Elektrische bedienbare ramen en buitenspiegels
 – Radiosysteem Composition Audio met vier luidsprekers
 – Boordcomputer
 – ’Climatic’ halfautomatische airconditioning

Veiligheid
 – Handmatig dimbare achteruitkijkspiegel  
 – Hoofdairbags bij de buitenste stoelen op de tweede zitrij
 – Mistlampen

Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Optionele uitrusting voor de nieuwe 

Caddy Trendline.
Optionele uitrusting voor de nieuwe

Caddy Comfortline.
Optionele uitrusting voor de nieuwe

Caddy Highline.

Pagina Pagina Pagina

Exterieur
 – 16-inch lichtmetalen velgen Fortaleza
 – H7-halogenen koplampen
 – Kleurgecodeerde behuizing van buitenspiegels, bumpers,  
dekplaat voor de schuifdeur, achterklep en handgrepen

 – Kleurgecodeerde beschermend lijstwerk met chromen sierlijsten
 – Warmtewerende voorruit, groen getint, Zijruiten achter en  
achterruit getint, 65% lichtabsorberend

 – Gelakte radiatorgrille, met drie chromen sierlijsten
 – Chromen sierlijst op de onderste radiatorgrille
 – Chromen sierlijst op de achterklep
 – Tweede schuifdeur, links, 701 mm breed
 – Zilverkleurige dakrails

Interieur
 – Stoelbekleding Alcantara leather look
 – Luxe dashboard-paneel met decoratieve sierlijsten Carbon Charcoal
 – Middenconsole met in hoogte en lengte verstelbare armsteun en 
drie bekerhouders

 – Verlicht handschoenenkastje, afsluitbare klep
 – In hoogte verstelbare bestuurderstoel en bijrijdersstoel met  
lendensteun, met lade vouwtafel op de tweede zitrij

 – Lederen bekleed stuurwiel en lederen afwerking  
(schakelpookknop, handrem)

 – Chroom-pakket 2 (roterend licht, verstelbare spiegel, 
raambediening)

Functionaliteit
 – ‘Climatronic’ volautomatische airconditioning met 
verwarmbare voorstoelen

 – Elektrische bedienbare ramen en buitenspiegels
 – Radiosysteem Composition Colour met zes luidsprekers
 – Boordcomputer Plus
 – Lederen bekleed multifunctioneel stuurwiel
 – Vermoeidheidsherkenningssysteem

Veiligheid
 – Licht & Zicht-pakket
 – Hoofdairbags bij de buitenste stoelen op de tweede zitrij
 – Mistlampen
 – Parkeersensoren (Park Distance Control)



 | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineStandard equipment   Optional extra

Kleuren.

Uni Lak Metallic Lak

Candy White | Unilak      | TL | CL | HL |

Chestnut Brown | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Cherry Red | Unilak     | TL | CL |

Honey Orange | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Reflex Silver | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Bamboo Garden Green | Metallic lak      | TL | CL | HL |



Pareleffect Lak

Afbeelding bevat opties tegen meerprijs.     Neem contact op met uw Volkswagen-dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Black Berry | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Starlight Blue | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Viper Green | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Acapulco Blue | Metallic lak      | TL | CL | HL |

Indium Grey | Metallic lak     | TL | CL | HL |

Deep Black | Pareleffect lak      | TL | CL | HL |

  –  De nieuwe Caddy
42 \\ 43

Kleuren



01

02

03

04

Standard equipment   Optional extra | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Velgen. vervorming tijdens het rijden tegengaat.  
Afhankelijk van de snelheid vermindert  
hierdoor het brandstofverbruik.      
| TL | CL | HL |

Banden met geoptimaliseerde rolweerstand. 
Alle nieuwe modellen Caddy met de laatste  
generatie motoren zijn standaard voorzien van 
brandstofbesparende zomerbanden. Deze zijn 
gemaakt van een speciaal rubbermengsel dat 

VelgenDe nieuwe Caddy  –  
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05 06

07

08

01   Stalen velg met wieldoppen 
6 J x 15. Met 195/65 R 15-banden.      
| TL | 

02   Lichtmetalen velg Caloundra  
6 J x 15. Met 195/65 R 15-banden.      
| TL | CL | HL |

03   Stalen velg met wieldoppen 
6 J x 16. Met 205/55 R 16-banden.      
| TL | 

04   Lichtmetalen velg Bendigo  
6 J x 16. Met 205/55 R 16-banden.      
| TL | CL | HL |

05   Lichtmetalen velg Fortaleza   
6 J x 16. Met 205/55 R 16-banden.     
| TL | CL | HL |

06   Lichtmetalen velg Rockhampton  
6 J x 17. Met 205/55 R 17-banden.      
| TL | CL | HL |

07   Lichtmetalen velg Canyon  
6 J x 17 in anthracite. Met 205/55  
R 17-banden.     
| TL | CL | HL |

08   Lichtmetalen velg Canyon 
6 J x 17 in black. Met 205/55 R 17-banden.     
| TL | CL | HL |

*Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties
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Standaard uitrusting   Optioneel  | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

Exterieur.

01   Dakreling. De rails zijn beschikbaar in zwart of zilverkleur. Ze verfraaien het uiterlijk 
van de auto en vormen een ideale basis om steunbalken of armaturen aan te bevestigen. 
De dakrails kunnen in totaal een gewicht dragen van maximaal 100 kg.  
De Caddy Comfortline is standaard voorzien van zwarte reling, de Caddy Highline heeft een 
zilverkleurige reling.   | TL | CL | HL |

02   Schuifraam. Met handgrepen voor een 
eenvoudige bediening. 
| TL | CL | HL | 
03   Zijruiten achter en achterruit getint, 
65% lichtabsorberend. Voor het passagiers-
gedeelte zijn getinte zij- en achterramen 
beschikbaar. Ze houden het interieur van de 
auto uit het zicht en beschermen uitstekend 
tegen de zon.
| TL | CL | HL || 
04   Zonneprotectiefilm.1) Slecht 39% van 
de zonnestralen dringen het passagiers- 
gedeelte binnen met dit beschermende 
filter. Gecombineerd met privacy-glas zijn 
de ramen vanaf de buitenkant vrijwel  
ondoorzichtig.  | TL | CL | HL |

05   Xenonverlichting. De bi-xenon-koplampen produceren hoge en lage lichtstralen en 
verlichten de rijweg significant beter dan conventionele halogenen koplampen.  
Ze verbruiken uitzonderlijk weinig brandstof. Alleen beschikbaar in combinatie met donker 
getinte achterlampen.   | TL | CL | HL |

De nieuwe Caddy  –  
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08   Achterklep met raam.2) De soepele achterklep opent u met één hand. Geopend biedt 
hij bescherming tegen regen en zon tijdens het in- en uitladen. In de spoiler is een derde 
remlicht geïntegreerd. De achterklep is altijd uitgerust met het soft touch-sluitsysteem. 
| TL | CL | HL |
Laaddrempelbescherming (geen afbeelding).1) De laaddrempelbescherming is gemaakt 
van robuust plastic en beschermt de gelakte bumper tegen krassen die door laden en  
lossen kunnen ontstaan. Beschikbaar in zwart of mat zilverkleurig.   | TL | CL | HL |

09   Achterdeuren met ramen. De dakhoge achterdeuren zijn verdeeld in een verhouding 
van 2/3 tot 1/3 en hebben een maximale openingshoek van 180 graden. Ze kunnen  
afzonderlijk geopend en vastgezet worden om langere goederen te vervoeren. Bestelt u 
achterdeuren, houd er dan rekening mee dat de behuizing van de nummerbordverlichting  
gemaakt is van zwart plastic.   | TL | CL | HL |

06   Elektrisch inklapbare buitenspiegels. 
De elektrisch verstelbare en verwarmde 
buitenspiegels vouwen automatisch naar 
binnen als de auto wordt afgesloten.  
| TL | CL | HL |
07   Getinte achterlichten.2) Ze geven een 
spannende uitstraling en de achterkant van 
de Caddy krijgt een stoer karakter. Alleen 
beschikbaar in combinatie met de 
bi-xenon-koplampen.    | TL | CL | HL |

 
 

1) Kan zorgen voor een langere levertijd.     2) Afbeelding toont Caddy, 1.2 l TSI-motor met 62 kW, brandstofverbruik in l/100 km: binnen de bebouwde kom 7,0, buiten de bebouwde kom 4,8, gecombineerd 5,6. CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd van 146 tot 143. Efficiencyklasse: B. 
Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | HighlineStandaard uitrusting   Optioneel

Interieur en 
comfort.

02   Lederen afwerking. Het prettige gevoel van de lederen afwerking voegt iets toe aan het comfort van de auto en doet het algehele 
niveau van het interieur stijgen tot ongekende hoogte. De lederen afwerking bestaat uit de schakelpookknop, de schakelpookkraag en de 
handrem. Het kan gecombineerd worden met optionele lederen stuurwiel of het optioneel multifunctionele lederen stuurwiel.      
| TL | CL | HL |
03   12V-aansluiting in het voorcompartiment. Een 12V-aansluiting is geïntegreerd in het opslagcompartiment op het dashboard, 
bijvoorbeeld om mobiele telefoons of laptops op aan te sluiten.     | TL | CL | HL | 
12V-aansluiting in de middenconsole (geen afbeelding). De aansluiting in het middenconsole is vanaf de voorstoelen eenvoudig te 
bereiken.     | TL | CL | HL |
12V-aansluiting in de centrale armsteun (geen afbeelding). In het achtergedeelte van de centrale armsteun zit ook een 12V-aansluiting 
voor passagiers op de tweede stoelrij.     | TL | CL | HL |
12V-aansluiting in de laadruimte (niet afgebeeld). Voor draagbare koelboxen en grotere 12V-apparatuur is er ook een aansluiting in de 
laadruimte.     | TL | CL | HL |

01   Uitklaptafel voor de achterzitplaatsen. Praktisch voor de langere afstanden: de 
uitklaptafels in rugleuningen van de voorstoelen bieden de passagiers op de tweede 
stoelrij een makkelijk te reinigen oppervlak en een geïntegreerde bekerhouder.     | CL | HL |
In hoogte verstelbare armsteun (geen afbeelding). Heeft twee niveaus zodat de leuning  
individueel is af te stellen voor een comfortabele reis.     | CL | HL |

De nieuwe Caddy  –  
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04   Airconditioning. De half-automatische airconditioning is aan te passen aan alle omstandigheden, zodat de 
temperatuur in de auto altijd aangenaam is. Het interieur is zo ingedeeld dat de airconditioning tijdens het rijden 
eenvoudig te bedienen is.     | TL | CL |
05   Climatronic airconditioning. Bestuurt de temperatuur elektronisch met behulp van een interieursensor en 
vergelijkt de actuele temperatuur voortdurend met de gewenste temperatuur. Dankzij de 2-zone-
temperatuurcontrole kan de temperatuur individueel worden ingesteld voor de bestuurder en de bijrijder. 
Tegelijkertijd monitort een luchtkwaliteitssensor de kwaliteit van de lucht buiten en activeert automatisch de 
luchtcirculatiefunctie als dat mogelijk is.     | TL | CL | HL | 
Stoelverwarming (niet afgebeeld). De verwarming is geïntegreerd in de oppervlakten van de zittingen en de 
rugsteunen van de bestuurder en de bijrijder. Zodra het contact is ingeschakeld zijn er drie standen om uit te  
kiezen.     | TL | CL | HL |

06   Verwarmbare voorruit. De verwarmde draden in het achterraam verzekeren de bestuurder van een helder 
zicht aan de achterzijde, zelfs in vochtig en koud weer. Het verwarmbare voorruit is alleen beschikbaar in 
combinatie met het Licht & Zicht-pakket.     | TL | CL | HL | 
07   Elektrische ramen. De schakelaars zijn binnen handbereik in armsteunen op het deurinterieur en zijn voorzien 
van blokkeringsbescherming.      | TL | CL | HL |
08   Licht & Zicht-pakket. Sensoren zorgen ervoor dat de achteruitkijkspiegel automatisch gedimd wordt bij  
felle lichten van een achterligger en ze reguleren de interval van de ruitenwissers tijdens regen. De automatische 
rijlichtencontrole met dagrijverlichting schakelt de koplampen automatisch in als het donker begint te worden. 
Het pakket bevat ook ‘Coming home’ en ‘Leaving home’-functie.     | TL | CL | HL | 

Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

09   Scheidingsnet. Het scheidingsnet biedt passieve bescherming 
tegen losse spullen tijdens plotseling remmen. Het elastische net 
is vastgezet aan bevestigingspunten achter de C-stijl en kan  
opgerold worden als het niet gebruikt wordt.    | TL | CL | HL |
Indeelmogelijkheden (geen afbeelding). De stevige stalen grille 
kunt u vastzetten in twee standen: direct achter de tweede stoelrij 
of recht achter de dubbelgevouwen tweede stoelrij. Dankzij de  
robuuste constructie biedt de grille uitstekende bescherming bij 
de zwaarste belading.     | TL | CL | HL | 

10   Sjorogen. Er zijn vier sjorogen in het laadgedeelte van de Caddy en zes in de Caddy 
Maxi om belading veilig vast te kunnen zetten. Kiest u voor de optionele derde zitrij voor 
de Caddy met de korte wielbasis, dan wordt de auto met twee sjorogen geleverd.      
| TL | CL | HL |
11  Uitschuifbare laadbodem. De laadruimte kan in twee standen worden uitgebreid, 
waardoor u ook grotere vrachten en bagage gemakkelijk in- en uitlaadt.      
| TL | CL | HL | 

12   Soft touch-sluitsysteem. De achterklep opent u moeiteloos 
met een knopje aan de onderkant van de nummerplaathouder.  
| TL | CL | HL |
Achterklep-verlichting (geen afbeelding).1) De LED-lampen aan de 
binnenkant van de achterklep bieden meer licht onder de geopen-
de laadklep om het laden en lossen te faciliteren.      
| TL | CL | HL |

Standaard uitrusting   Optioneel



Pandu | Titanium Black     | CL |

Kutamo | Moonrock Titanium Black     | TL |

Alcantara || Titanium Black | Imitatielederen stoelbekleding      | HL |

Decorinleg

Stoelbekleding

Lederen en Imitatielederen stoelbekleding

Stoelbekleding en decorinleg.

Cortina Gloss     | TL | Dark Silver Brushed     | CL | Carbon Charcoal     | HL |

1) Levertijd kan langer zijn.     Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

  –  De nieuwe Caddy
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| TL | Trendline   | CL | Comfortline   | HL | Highline

De Caddy is de ideale familie- en vakantieauto, die al  
nauwelijks iets te wensen overlaat. Wilt u toch wat extra’s? 
Neem dan eens een kijkje in de Volkswagen Accessoires.  
Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met onze afdeling  
Development en Design, bieden topkwaliteit en worden alleen 
geleverd door Volkswagen. Dus zo komt alles mooi bij elkaar.

01   Dubbelzijdige kofferbakmat. De nauwsluitende kofferbakmat voor de laadruimte biedt het perfecte oppervlak voor breekbare, vieze  
of natte spullen: aan de ene kant zacht velours, aan de andere kant anti-slip-materiaal. De mat kan over de achterbumper worden gelegd 
om krassen te voorkomen bij het in- en uitladen.    | TL | CL | HL |

02   Allesdragers voor op dakrails. Deze allesdragers zijn gemaakt van geanodiseerd  
aluminium en zijn beschikbare voor voertuigen met een dakrail. Samen dragen de dragers 
een belading tot 95 kg. Ze zijn eenvoudig op de auto te bevestigen en bieden de basis voor  
verschillende draagsystemenen zijn eenvoudig af te sluiten.     | TL | CL | HL |
Allesdragers. (geen afbeelding). De allesdragers voor voertuigen zonder dakrails, gemaakt 
van geanodiseerd aluminium, kan een belading tot 94 kg dragen. Het sluit aan op verschil-
lende draagsystemen.    | TL | CL | HL |
03   Kajak-drager. Ontworpen voor kano’s of andere sportroeiboten tot 25 kg. Is eenvoudig 
te bevestigen op de allesdragers.     | TL | CL | HL |

Volkswagen  
Accessoires.

Standaard uitrusting   Optioneel

De nieuwe Caddy  –  
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04   Kofferbakmat. Licht en flexibel, en lijkt op maat gemaakt voor de nieuwe Caddy of de 
nieuwe Caddy Maxi. De opstaande rand van 5 cm rondom beschermt de spullen tegen vuil 
en vocht. Het ruitpatroon heeft een antislip-effect. De mat kan opgerold worden als hij niet 
wordt gebruikt.    | TL | CL | HL |
05   Bagagenet. Elastisch net dat is bevestigd aan de standaard sjorogen in de laadruimte. 
Kleine en grote spullen blijven op hun plek.     | TL | CL | HL |

06   Travel and comfort-systeem. Dit bestaat uit een basismodule 
die wordt bevestigd tussen de hoofdsteunen van de voorstoelen, en 
verschillende ondersteunende modules: een tablet-houder voor een 
Samsung Galaxy, een iPad, iPad Air of een iPad Mini. Daarnaast is er 
een vouwtafel met een bekerhouder, een kledinghanger en een ste-
vige bagagehaak. De ondersteunende modules worden bevestigd 
aan de basismodule en zijn eenvoudig te verwisselen. 
| TL | CL | HL |

07   Babyzitje G0 Plus ISOFIX. Dit zitje biedt de allerkleinste en  
kinderen tot 15 maanden oud (of tot 13 kilo) veel comfort en maxi-
male bescherming. Het stevige frame maakt voor de bevestiging 
aan het voertuig gebruik van de ISOFIX-bevestigingspunten.  
Doordat het stoeltje op verschillende manieren verstelbaar is, zit uw 
kind altijd veilig en prettig in de stoel. Het kinderzitje heeft een  
afneembare zonnekap, een draaghendel en een gemakkelijk te  
wassen stoffen bekleding.     | TL | CL | HL |

Neem contact op met uw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.
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