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 Proff på alle områder 

 Den nye Volkswagen Caddy

DEN ENESTE
i klassen med firehjulsdrift

Med 4MOTION  
fra fabrikk.2) For optimalt veigrep,  
god retningsstabilitet og høy  
sikkerhet i svinger

Innovative mobile 

 ONLINE- 
TJENESTER2)

Car-Net App-Connect 
og Car-Net Guide & Inform

MED TGI-MOTOR
fra fabrikk. Med naturgass  
(CNG) kjører du trygt  
og effektivt

Enestående

DRIVLINJE- 
KONSEPT
DSG direktekoblingsgirkasse  
i kombinasjon med 4MOTION  
firehjulsdrift2)

LANGT 
VAREROM
Med fleksibelt sete (ekstrautstyr)  
blir det inntil 3070 mm mer plass   
i Caddy Maxi.

DEN HØYESTE 
NYTTELASTEN 
i klassen Den nye Caddy Maxi  
varebil har en lasteevne på 
inntil 1005 kg.3) 

EN NY
GENERASJON
MOTORER
Tilfredsstiller utslippsstandarden Euro 6.
Har BlueMotion Technology som standard

DET LAVESTE 
DRIVSTOFFOR-
BRUKET I KLASSEN 
Caddy BlueMotion bruker  
gjennomsnittlig fra 3,8 l / 100 km.1)

NYE FØRER-
ASSISTENTSYSTEMER
Fra ACC1 via Front Assist 
med City-nødbremsfunksjon 
til Rear View ryggekamera2)

HØY SIKKERHETS-
STANDARD
Første bil i sin klasse som har  
kollisjonspute på fører- og passasjer- 
siden foran, sidekollisjonsputer for hode og 
overkropp samt multikollisjonsbrems som 
standard

SMART
OPPBEVARINGSSYSTEM
Inntil 17 oppbevaringsmuligheter i kupeen

Funksjonelle 

OG FLEKSIBLE 
LØSNINGER
Nytt passasjersete foran med  
nedfellbar seterygg, bred skyvedør,  
nedfellbare bakseter som kan vippes  
forover og tas helt ut



DEN MEST ØKONOMISKE 
CADDY NOENSINNE
Lave totalkostnader (Total Cost of Ownership) fra kjøp til salg
En rimeligere varebil enn den nye Volkswagen Caddy skal du lete 
lenge etter. Den har det laveste drivstofforbruket i sin klasse, den 
har lange vedlikeholds- og oljeskiftintervaller, den krever lite repa-
rasjoner (Volkswagen-kvalitet), den er gunstig avgiftsmessig fordi 
den tilfredsstiller Euro 6-standarden, og den har høy bruktbilverdi 
sammenlignet med andre varebiler. Spør din Volkswagen Nytte-
kjøretøy-forhandler.

1) Drivstofforbruk i l / 100 km for for Caddy varebil BlueMotion med 2,0-liters TDI-motor med 102 hk: bykjøring: mellom 4,7 og 4,9; landeveiskjøring: mellom 3,2 og 3,7; blandet kjøring: mellom 3,8 og 4,1. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 99–109.     2) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.      
3) Inkludert fører. Maksimal nyttelast for Caddy Maxi varebil uten fører er 930 kg. Økt nyttelast (ekstrautstyr) er tilgjengelig for utvalgte motorer.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

Markedsleder 

I VAREBIL- 
SEGMENTET
gjennom en årrekke
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Hverdagen er full av utfordringer som krever profesjonelle løsninger. Ofte må løsningen 
også komme raskt. Den nye Caddy varebil og den nye Caddy personbil hjelper deg i nær 
sagt alle tenkelige situasjoner. De er ikke bare kompakte og lette å manøvrere, men også 
mer praktiske, fleksible og allsidige enn noen av sine forgjengere. De har kort sagt alt du 
trenger for å fremstå profesjonelt overfor kundene. 

 Den nye Volkswagen Caddy 
 Mestrer så å si alle oppgaver



DEN NYE CADDY VAREBIL

Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 
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Gjør et suverent inntrykk  

 Den nye designen
Den nye Caddy har et utseende som utstråler kompetanse og vekker tillit hos kundene, 
uansett hvilken bransje du er i. Det bidrar både de markante, presise linjene, den dyna-
miske fronten og det nye bakpartiet til. Den nye Caddy varebil leveres som standard med 
en stor glassrute i bakluken. Alternativt kan den leveres med en heldekkende plate. Andre 
høydepunkter det er verdt å trekke frem, er pyntelisten i krom på grillen, de karakteristiske 
frontlyktene (i bi-xenonutførelse som ekstrautstyr) og de sotede baklyktene (ekstrautstyr, 
se bilde 01). 

01
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Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 





 En komfortabel bil både på jobb og når 
arbeidsdagen er over  

 Den nye kupeen
Det er ikke bare på utsiden Caddy har forandret seg. Også kupeen 
har gjennomgått en forvandling. Den nye, flotte førerplassen  
imponerer blant annet med oversiktlig kombiinstrument (bilde 01) 
og sportsratt som ligger godt i hånden. Rattet kan justeres indivi-
duelt, noe som gjør det lettere å finne en naturlig sittestilling.  
Ergonomisk utformede seter (kan leveres med robust stofftrekk 
som ekstrautstyr), god takhøyde og beinplass samt forbedret akus-
tikk i kupeen bidrar også til å heve kjørekomforten. Spesielt kraft- 
ige, patenterte hodestøtter øker dessuten passasjerenes sikkerhet.

Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

01
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OPPBEVARINGSROM I DØRENE

ÅPENT OPPBEVARINGSROM, KAN OGSÅ LEVERES MED 12-VOLTS STIKKONTAKT

OPPBEVARINGSROM FOR MOBILTELEFON MED 12-VOLTS STIKKONTAKT

SKUFF UNDER SETENE (EKSTRAUTSTYR)

KOPPHOLDERE I MIDTKONSOLLEN



Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

ÅPENT OPPBEVARINGSROM

 Ha orden på sakene selv på dager med mange avtaler   

 Det smarte oppbevaringssystemet

01

Når du er på jobb, må du vite hvor du har ting. Derfor er det en  
rekke oppbevaringsrom i ulike størrelser i den nye Volkswagen 
Caddy. Rett over fører- og passasjersetet foran er det for eksempel 
en takhylle som går over hele kupeens bredde (bilde 01). Hyllen  
kan ikke ses fra utsiden, men har nok av plass til arbeidshansker, en 
matboks eller en bærbar PC. I oppbevaringsrommene i dørene er 
det plass til 1-liters flasker, og i midtkonsollen er det fire kopp- 
holdere. For første gang er det også to åpne hanskerom i kupeen.  
Dermed kan alle ting få sin plass, og du har full oversikt.
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90°

180° 180°

90°

Dørene på et nyttekjøretøy er utsatt for stor belastning. De  
åpnes og lukkes hele tiden – hver gang du går inn i og ut av  
bilen, og hver gang du laster og losser ting.   Alle hengsler,  
løpeskinner og håndtak som er brukt i den nye Caddy, tilfreds-
stiller derfor svært høye krav. I tillegg har den lav lastekant og 
kan utstyres med dører i en rekke forskjellige varianter. Den kan 
for eksempel leveres uten skyvedør, bare med åpning bak, eller 
den kan leveres med fullt passasjerrom med glassruter og to 
ekstra brede skyvedører. Du kan med andre ord tilpasse den nye 
Caddy helt etter dine behov. Bakluken har brukervennlig soft-
touch-lås som standard og åpnes med et enkelt tastetrykk. 

BAKLUKER

SIDEHENGSLEDE BAKDØRER

Sidehengslede  
bakdører

180°
stor åpningsvinkel 
sikker låsing

 Raskt og enkelt å laste og losse  – fra alle sider 

 Brede skyvedører  
 og nye bakpartiløsninger

Bakluke med glassrute til Caddy varebil

Sidehengslede bakdører (⅔ til ⅓) med glassruter til Caddy varebil Sidehengslede bakdører (⅔ til ⅓) med kunststoffinnfellinger til  
Caddy varebil2)

Bakluke med heldekkende plate til Caddy varebil1)

Inntil 2  
skyvedører
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1) Ekstrautstyr på Caddy varebil.     2) Kan medføre lengre leveringstid.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 





Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

 Alltid et hestehode foran  

 Den nye Caddy varebil 

Oversikt over modeller 



Den nye Caddy varebil er stor og kompakt på en og samme tid. Den scorer høyt på det 
romslige varerommet og mulighetene for å øke nyttelasten.  Allerede utgaven med 
kort akselavstand har en lastekapasitet på 3,2 m3. Velger du fleksibelt sete som ekstra-
utstyr, kan kapasiteten utvides til hele 3,7 m3. Varerommet har flatt gulv, og du kom-
mer enkelt til via bakluken eller skyvedøren i takhøyde på passasjersiden. Verken bak-
luken eller skyvedøren har vinduer. Dette gir full beskyttelse mot innsyn, noe som 
forebygger innbrudd. 

 Et volum på inntil 3,7 m3, 762 kg 
 nyttelast og seks surrekroker 

 Den nye Caddy varebil



Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 
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En bil med mange funksjoner 
Tre vareromsgulv, mange forskjellige skillevegger, 
en lang rekke festeanordninger

Den nye Caddy varebil har et romslig varerom som du kan utforme akkurat slik du selv 
ønsker. Det leveres som standard med lukket skillevegg, gulv lakkert i bilens farge og seks 
surrekroker. Som ekstrautstyr kan du velge mellom mange andre skillevegger og to robu-
ste gulvbelegg, blant annet et 10 mm tykt tregulv med sklisikker overflate. Våre samar-
beids-partnere innenfor ombygging leverer også andre typer gulvbelegg, for eksempel 
spesialgulv der du kan skru fast hylle- og verkstedinstallasjoner. Slik kan den nye Caddy 
varebil enkelt gjøres om til en fullt funksjonell servicebil for reparatører, installatører og 
mange andre fagfolk.
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01   Surreskinner:1), 2) Midt på sideveggene 
i varerommet er det montert robuste  
metallskinner. Fire stropper inkludert  
festeskruer følger med.
02   Surrekroker: Det er seks surrekroker i 
varerommet. Disse er skrudd fast til gulvet 
i varerommet og kan vippes opp. I den nye 
Caddy Maxi varebil er det hele åtte surre-
kroker. Ved hjelp av slitesterke stropper 
kan du dermed enkelt feste verktøy og  
materialer på riktig måte. 

03   Tregulv:1), 2) En 10 mm tykk, nøyaktig tilpasset treplate som 
består av flere sammenlimte sjikt med sklisikker og vanntett over-
flate. To utsparinger gjør det enkelt å komme til surrekrokene i 
midten. 
04   Gummimatte på gulvet:1) Beskyttende matte i vaskbar plast, 
perfekt tilpasset konturene på gulvplaten. Gummimaterialet virker 
også isolerende og støydempende. Kan også leveres til den nye 
Caddy personbil.

  Transportbeskyttelsespakke (ikke avbildet):1), 2) I tillegg til tre-
gulv og surreskinner består pakken av sidekledninger til varerom-
met i full høyde. Dermed er varerommet svært godt beskyttet mot 
bulker og riper.  

05   Lukket skillevegg: Den lukkede skilleveggen går helt til taket. 
Den skiller førerhuset fra varerommet og bidrar på den måten til 
høy passiv beskyttelse. Skilleveggen er skrudd fast til bilens karos-
seri og tilfredsstiller DIN 75410-3 om sikring av last i varebiler. 
06   Også skilleveggen med vinduer1) går helt til taket. I tillegg har 
den to store vinduer, slik at du kan se lasten hele tiden. 

07   Oppbevaringsboks:1), 2) Over høyre 
hjulkasse i varerommet er det en oppbeva-
ringsboks med plass til småverktøy, re-
fleksvester og hansker.  
08   Beskyttelsesgitter:1), 2)Et robust, sortl-
akkert stålgitter beskytter de sidehengsle-
de bakdørene når du frakter store og tunge 
gjenstander. Gitteret beskytter også mot 
innbrudd i varerommet.

02 04

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     2) Kan medføre lengre leveringstid.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

0301

06 08

Intelligente løsninger for 
bedre sikring av last

Den nye Volkswagen Caddy 19 | 19Varebil



4,2–4,7 m3
 vareromsvolum  

3,2– 3,7 m3
 vareromsvolum  

Inntil

31 %
større  
varerom

Caddy Maxi er  
470 mm 
lengre

Caddy er 
4 408 mm 
lang

Inntil

1005 kg 
nyttelast1) 

 Langt varerom, høy tilhengervekt, enestående nyttelast 

 Den nye Caddy Maxi varebil
Hvis du ofte frakter tunge eller store gjenstander, vil du sette eks-
tra pris på den høye nyttelasten og det store varerommet i den 
nye Caddy Maxi varebil. Den rommer 4,2 m3, det vil si 1 m3 mer 
enn den nye Caddy varebil med kort akselavstand. Velger du flek-
sibelt sete som ekstrautstyr, øker kapasiteten til hele 4,7 m3, og 
disponibel lengde kommer opp i 3,07 m totalt. Dermed kan du 
blant annet transportere 3 meter lange rør, lister eller stiger på en 

sikker måte. Åtte surrekroker er integrert i gulvet for at du skal 
kunne feste alt på riktig måte. Egnede stropper og sikkerhetsnett 
kan leveres som ekstrautstyr fra din Volkswagen Nyttekjøretøy- 
forhandler. Dersom 4,7 m3 ikke skulle være nok, er det fullt mulig 
å koble til en tilhenger. Den nye Caddy Maxi varebil er dimensjo-
nert for en tilhengervekt på inntil 1 500 kg (tilhenger med  
bremser).



Vareromslengde2), 3) 
2 600 mm

(på passasjersiden)

Vareromslengde2), 3) 
 3 070 mm

(på passasjersiden) 

Vareromslengde3) 
1 779 mm 

(fra skilleveggen)

Vareromslengde3)

2 249 mm 
(fra skilleveggen)

Én sitteplass

To sitteplasser 

To sitteplasser 

Én sitteplass

DEN NYE CADDY MAXI VAREBIL

DEN NYE CADDY VAREBIL

FLEKSIBELT SETE

Med fleksibelt sete (ekstrautstyr) kan du enkelt utvide varerommet med 0,5 m3. Da legger du bare pas-
sasjersetet helt ned på gulvet og åpner døren som er integrert i skilleveggen, 90 °. Slik får du en vann-
rett lasteflate på 2600 mm i Caddy varebil og 3070 mm i Caddy Maxi varebil. Skilleveggen er dreid mot 
midtkonsollen og gir dermed optimal beskyttelse for føreren.

Annet standardutstyr til Caddy varebil finner du på side 26–27.

Den nye Caddy kan tilpasses helt etter dine behov 
og brukes som alt fra kjølebil til rullende verksted. 
Eksempler på påbygg og ombygginger basert på 
Caddy varebil finner du fra side 28 og på  
www.umbauportal.de

1) Inkludert fører. Maksimal nyttelast for Caddy Maxi varebil uten fører er 930 kg. Økt nyttelast (ekstrautstyr) er tilgjengelig for utvalgte motorer.     2) Med fleksibelt sete (ekstrautstyr).     3) Angir varerommets lengde målt langs gulvet i passasjer-/varerommet, fra bakluken til bakerste seterad (fra bakluken til 
baksiden av setene når setene er vippet forover). Det dreier seg om cirkaverdier. Målene kan variere på grunn av produksjonstoleranser.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

Ombygginger  
for yrkessjåfører
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    Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

Mange muligheter for  
påbygg og ombygginger 
gjør den nye Caddy enda 
mer funksjonell. 

 Her passer alt ned til minste detalj  

 Profesjonelle påbygg  
og ombygginger  
 til den nye Caddy

For å kunne utføre oppgavene dine på en profesjonell måte må du ha en bil som gir deg 
det du trenger til enhver tid. Det gjelder uansett hvilken bransje du er i.  Volkswagen  
Nyttekjøretøy samarbeider tett med ledende produsenter av påbygg og ombyggingsløs-
ninger for å kunne tilby et omfattende utvalg av spesialkjøretøy basert på den nye Caddy. 
Begge modellene kan leveres fra fabrikk med et elektrisk grensesnitt (ekstrautstyr) for 
eksternt utstyr. Varebilen kan i tillegg utstyres med forsterkede bladfjærer, og lasteevnes 
kan økes med 180 kg. Den kan også klargjøres for montering av en klimakompressor.  
Mulighetene for å bygge på eller bygge om den nye Caddy er med andre ord nærmest  
ubegrenset.
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01   Caddy verkstedbil: To hyller med di-
verse skuffer, oppbevaringsrom og bok-
ser, ekstra innvendige LED-lys og en sur-
reskinne med reim på skilleveggen gjør 
Caddy Maxi varebil til den perfekte servi-
cebilen for elektrikere, reparatører og 
andre håndverkere.

02  Caddy kjølebil: Effektiv isolering av 
varerommet og spesialtilpasset, integ-
rert kjøleanlegg (mulig i kombinasjon 
med klimakompressor) sikrer optimale 
transportforhold for ferskvarer fra + 2 °C 
til + 8 °C. Varerommet leveres ferdig 
klargjort for montering av mellomgulv. 

Bilen oppfyller kravene for DIN 1815, 
ATP-klassen FNAX og FRCX samt HACCP 
og egner seg perfekt for transport av lett 
fordervelige matvarer og legemidler til 
mennesker og dyr. Caddy har plass til 20 
og Caddy Maxi til 32 E2-kasser.

03  Caddy veiarbeidsbil: Caddy Maxi per-
sonbil kan lakkeres i oransje og utstyres 
med pålimte refleksstriper, typegodkjent 
pilformet varsellys (LP15/2-LED) samt to 
varsellys i LED-teknikk på taket.

01

Det flate varerommet  
danner et perfekt grunnlag 
for mange spesialpåbygg. 
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02 03

02

Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 

Inntil 100 kg  
kan være fast  
montert på  
taket.



Like allsidig som jobben din 
Standardutstyret
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Sikkerhet
 – Multikollisjonsbrems
 – Antiskrensregulering
 – EDS, ABS, ASR
 – Bremseassistent
 – Kollisjonspute på fører- og passasjersiden foran samt  
sidekollisjonsputer for hode og overkropp

 – Spesielt kraftige og patenterte hodestøtter 
 – Beltevarsler for begge forsetene
 – Servotronic (hastighetsavhengig servostyring)
 – Kjørelys
 – Tretthetsvarsler
 – Frontassist/City nødbrems

Standardutstyr på nye 
Caddy varebil
Utvendig utstyr

 – H4 halogenlykter
 – 15- eller 16-tommers stålfelger1) med navkapsler
 – Bakluke med glassrute og visk/vask
 – Strukturmønstret grill med pyntelist i krom
 – Strukturmønstrede beskyttelseslister på sidene
 – 701 mm bred skyvedør på høyre side
 – Grønt varmedempende glass
 – Maxi-utgaven er forlenget med 47 cm i forhold til en  
ordinær Caddy varebil

 
Innvendig utstyr

 – Setetrekk i Austin stoff
 – Skillevegg med vindu
 – Vareromsvolum i Caddy varebil: 3,2 m2

 – Vareromsvolum i Caddy Maxi varebil: 4,2 m2

 – Radio Composition med DAB+
 – Hanskerom med låsbart lokk
 – Forbedret akustikk i kupeen
 – Ratt med høyde- og avstandsinnstilling
 – Smart oppbevaringssystem inkl. hyller i taket
 – Teppe på gulvet i førerhuset
 – Høydejusterbart førersete med korsryggstøtte 

Funksjoner
 – Cruisecontroll med hastighetsbegrenser
 – Webassto tileggsvarmer
 – Støv- og pollenfilter
 – Varme i fører- og passasjersete
 – Elektriske vindusheiser
 – Elektriske justerbare og oppvarmede speil
 – Stor kjørecomputer
 – Start-/stoppsystem i kombinasjon med Euro 6-kompatible 
motorer

 – Bakluke med softtouch låsesystem
 – Elektronisk startsperre
 – Sentrallås med fjernkontroll
 – Climatic
 – 12-voltskontakt i midtkonsollen 
 

1) Avhengig av hvordan modellen er utstyrt.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.



Forbruker mindre, yter mer 

Den nye, Euro 6-kompatible  
motorgenerasjonen

1) Drivstofforbruk i l / 100 km for Caddy med 1,2-liters TSI-motor med 84 hk: bykjøring: 
6,8–7,2; landeveiskjøring: 4,7–5,1; blandet kjøring: 5,5–5,9. CO2-utslipp i g/km ved blandet 
kjøring: 127–137.     2) Drivstofforbruk i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi med 1,4-liters 
TSI-motor med 125 hk: bykjøring: 6,4–7,6; landeveiskjøring: 5,0–5,3; blandet kjøring: 
5,6–6,2. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 128–143.     3) Drivstofforbruk i l / 100 km 
for Caddy med 2,0-liters TDI-motor med 75 hk: bykjøring: 5,3–5,7; landeveiskjøring: 3,9–
4,2; blandet kjøring: 4,4–4,7. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 114–123.     4) Driv-
stofforbruk i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi med 2,0-liters TDI-motor med 102 hk: 
bykjøring: 5,2–6,0; landeveiskjøring: 3,9–4,8; blandet kjøring: 4,4–5,3. CO2-utslipp i g/km 
ved blandet kjøring: 114–137.     5) Drivstofforbruk i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi 
med 2,0-liters TDI-motor med 122 hk: bykjøring: 6,5–6,7; landeveiskjøring: 4,7–4,9; blan-
det kjøring: 5,3–5,6. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 139–146.     6) Drivstofforbruk 
i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi med 2,0-liters TDI-motor med 150 hk: bykjøring: 
6,0–6,3; landeveiskjøring: 4,2–4,6; blandet kjøring: 4,9–5,2. CO2-utslipp i g/km ved blandet 
kjøring: 127–136.        

I den nye Caddy har vi tatt i bruk en ny generasjon motorer som er 
imponerende stillegående og økonomiske. Alle motorene leveres 
med BlueMotion Technology-pakke som standard, og alle tilfreds-
stiller utslippsstandarden Euro 6.

Til sammen kan du velge mellom seks forskjellige effekttrinn: fra 
en kompakt 1,2-liters TSI-motor med 84 hk til en kraftig 2,0-liters 
TDI-variant med 150 hk. Presise innsprøytningsprosesser under 
høyt trykk, en imponerende trekkraft selv på lavt turtall samt lave 
drifts- og vedlikeholdskostnader gjennom hele levetiden er noe alle 
motorene har til felles. Et bedre avstemt understell gjør dessuten 
at den nye Caddy er enda mer behagelig å kjøre enn sin forgjenger.
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Til motorene  
med 102 hk, 125 hk 
og 150 hk7)

De nye TDI-motorene  på 2,0 liter med turbo og 
common rail-direkteinnsprøytning utmerker seg 
med et lavt drivstofforbruk. Dieselmotorene leveres 
i ulike effekttrinn, og særlig versjonene med 75 og 

102 hk har imponerende lave forbruks- og utslippsverdier. Variantene med  
102 og 150 hk kan kombineres med DSG direktekoblingsgirkasse (ekstrautstyr). 
Motoren med 122 hk leveres bare i kombinasjon med 4MOTION firehjulsdrift.

DSG direktekoblingsgirkasse med 6 (102 hk, 150 hk2)) eller 7 trinn 
(125 hk) er en intelligent automatgirkasse som skifter gir på det  
ideelle tidspunktet. Du kan også skifte gir manuelt.

De nye TSI-motorene  
Kombinasjonen av direkte-
innsprøytning og turbo-
lading gjør de to bensin-
motorene både stille- 
gående, svært økonomiske 
i drift og særdeles kraftige, 
til tross for lavt slagvolum. 
Med varianten på 1,4 liter kan vi nå for første gang tilby en TSI- 
motor som kan kombineres med DSG direktekoblingsgirkasse.7)

Mer kraft, lavere forbruk: De nye TDI-motorene forbruker 
inntil 1,2 l mindre per 100 km enn sine forgjengere – med 
samme effekttrinn (102 hk). For deg i det daglige betyr 
dette at du kjører mye mer økonomisk. Følger du anbefalt 
kjøremåte, kommer du nesten 180 km lenger på en full 
tank (55 l) i din Caddy varebil. 

Motorer
med BlueMotion Technology

TDITSI 1,2 liters TSI (84 hk)1)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 5,5 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 127 G/KM

DSG
Bare 

4,4 l / 100 km

2,0-liters TDI (150 hk)6)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 4,9 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 127 G/KM

KAN OGSÅ LEVERES MED DSG7)

2,0-liters TDI (75 hk)3)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 4,4 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 114 G/KM

2,0-liters TDI (102 hk)5)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 5,3 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 139 G/KM

2,0-liters TDI (102 hk)4)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 4,4 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 114 G/KM

KAN OGSÅ LEVERES MED DSG

1,4 liters TSI (125 hk)2)

GJENNOMSNITTLIG FORBRUK:
FRA 5,6 L / 100 KM
CO2-UTSLIPP: FRA 128 G/KM

KAN OGSÅ LEVERES MED DSG



Intelligent sparing  
– med BlueMotion  
Technology  
Innovativ teknologi gir   
betydelig redusert drivstofforbruk

01

Volkswagen nyttekjøretøy med BlueMotion Technology som stand-
ard er basert på Think Blue.-prinsippet, som går ut på å utvikle  
biler som er så effektive som mulig, og som skåner miljøet gjennom 
hele sin livssyklus – fra materialproduksjon til resirkulering. Dette 
målet når vi blant annet ved hjelp av en pakke med BlueMotion 
Technology-tiltak som er presist tilpasset hverandre, og som gir en 
merkbar reduksjon i drivstofforbruk og CO2-utslipp. 

01   Start-/stoppsystem bidrar til en mer økonomisk kjøremåte og 
slår av motoren når bilen går på tomgang. Dette kan redusere driv-
stofforbruket, særlig ved bykjøring og køkjøring.

 Gjenvinning av bremseenergi (regenerering) (ikke avbildet): 
Når du bremser, skapes friksjonsenergi, som omdannes til elektrisk 
energi ved hjelp av en dynamo. Energien lagres i bilens batteri og 
kan brukes til elektrisk utstyr og ved akselerasjon.

  Dekk med redusert rullemotstand (ikke avbildet) er laget av 
en spesiell gummiblanding som gjør at dekkene bevarer formen i 
størst mulig grad under kjøring. Dette kan redusere drivstoffor-
bruket.

Miljøsertifisering

Stadig flere av Volkswagens biler og teknologiløsninger 
blir nå miljøsertifisert, og det har skjedd store miljømes-
sige forbedringer i forhold til eldre/sammenlignbare  
modeller.

Miljøsertifiseringen er basert på klimabalanser iht. ISO 
14040 og ISO 14044, og disse beregnes i uavhengige  
tester. Klimabalansene tar ikke bare hensyn til faktisk 
kjøretid, men hele bilens livssyklus – fra råvareutvin-
ningen og materialproduksjonen, via bilproduksjonen og 
selve bruksfasen til skrotingen.  

På www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/ 
unternehmen/nachhaltigkeit/Produkte kan du se mer i 
detalj hvordan Volkswagen scorer på de enkelte klima-
balansene. Her finner du også informasjon om hva Volks-
wagen gjør for å gjøre sine produkter og prosesser mer 
miljøvennlige.
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     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.     



TGI-motoren på 1,4 liter med 110 hk og et dreiemoment 
på 200 Nm kan leveres til den nye Caddy varebil og den 
nye Caddy personbil med kort eller lang akselavstand. 
Snittforbruket ved blandet kjøring kan komme helt ned  
i 4,0 kg CNG/ 100 km .2)

Den nye Caddy TGI BlueMotion 
Naturgass – et trygt og økonomisk valg

Hvis du vil kjøre miljøvennlig, er den nye Caddy TGI BlueMotion et opplagt valg. Den  
forbrenner både CNG (Compressed Natural Gas)1) og bensin på en svært effektiv måte. Når tankene er fulle, starter 
den alltid på CNG-drift. Er dette drivstoffet oppbrukt, kobler motorstyringen automatisk over til bensintilførsel. 
Ved å velge Caddy TGI BlueMotion gir du også et målbart bidrag for et bedre miljø. For med et snittforbruk fra 4,0 
kg CNG per 100 km og et CO2-utslipp på 109 g/km er den klart best i klassen.2)

Fullt vareromsvolum på inntil 

4,2 m3
takket være lavgulv-teknologi

1 259 mm 
Caddy Maxi

1 244 mm 
Caddy

1 168 mm
Caddy Maxi

1 170 mm
Caddy

2 249 mm 
Caddy Maxi

1 179 mm
Caddy

Målepunktene som er tegnet inn på bildet, er bare ment som illustrasjon og tilsvarer ikke 
de faktiske målepunktene.     Bildet viser Caddy Maxi varebil med skillegitter (ekstrautstyr).
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Fire CNG-tanker i stål: CNG-tankene er varmebestandige, 
svært robuste og utstyrt med tredobbelt sikrede ventiler. 
De er festet til gulvet ved hjelp av spesielle stropper. Til 
sammen rommer tankene i den nye Caddy TGI BlueMotion 
26 kg naturgass. Tankene i den nye Caddy Maxi TGI Blue-
Motion rommer 37 kg.

Lavgulv-teknologi: Både CNG-tanken og drivstoff-
slangene er festet til undersiden av gulvet. Dermed tar 
de ikke opp unødig plass i varerommet og legger ingen 
begrensninger med hensyn til utstyrsversjonene.

Bensintank: Alle TGI-modeller har en reservetank på  
13 liter.

1) Mulige drivstofftyper er naturgass, biometan og metan fra fornybare kilder.     2) Drivstofforbruk i kg / 100 km (m³ / 100 km) for Caddy og Caddy Maxi med 1,4-liters TGI-motor med 110 hk: bykjøring: 5,0–5,3 (7,7–8,1); landeveiskjøring: 3,4–3,7 (5,2–5,6); blandet kjøring: 4,0–4,3 (6,1–6,5). CO2-utslipp i g/
km ved blandet kjøring: 109–117.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 



Unik kombinasjonsmulighet: 
Euro 6-kompatibel TDI-motor
+ DSG direktekoblingsgirkasse 
+ 4MOTION firehjulsdrift 

Den nye Volkswagen Caddy med 4MOTION firehjulsdrift (ekstrautstyr) yter perfekt selv  
under ekstreme værforhold. Spesielt gunstig er dette på vått underlag og vinterføre og på 
tilgriset eller skadet veidekke (bilde 01). I slike tilfeller overfører Haldex 5-lamellclutchen 
drivkraften til hjulene umiddelbart, noe som gir bedre veigrep (bilde 02). Det gir merkbart 
roligere gange, det øker sikkerheten i svinger, og bilens kjøreegenskaper blir mer presise. 

Også når du kjører med tilhenger, har du stor nytte av fordelene med permanent firehjuls-
drift, for eksempel i kombinasjon med en kraftig dieselmotor med turbo og 122 hk.1) Vil du 
øke kjørekomforten ytterligere, velger du 2,0-liters TDI-motor (150 hk)2) og DSG direkte-
koblingsgirkasse i kombinasjon med 4MOTION firehjulsdrift. Caddy er for øvrig den  
eneste bilen i segmentet som har denne muligheten.

 Bedre veigrep uansett vær  

Eneste bil i klassen med  
4MOTION firehjulsdrift fra fabrikk 

02

01

4 DSG

34 | 35 Den nye Volkswagen Caddy 4MOTION firehjulsdrift



1) Drivstofforbruk i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi med 2,0-liters TDI-motor med 122 hk: bykjøring: 6,5–6,7; landeveiskjøring: 4,7–4,9; blandet kjøring: 5,3–5,6. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 139–146.     2) Drivstofforbruk i l / 100 km for Caddy og Caddy Maxi med 2,0-liters TDI-motor med 150 
hk: bykjøring: 6,0–6,3; landeveiskjøring: 4,2–4,6; blandet kjøring: 4,9–5,2. CO2-utslipp i g/km ved blandet kjøring: 127–136.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg. 



Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil        
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 En sikker bil  selv i kritiske situasjoner 

De nye sikkerhetssystemene
Den nye Caddy er utstyrt med en rekke sikkerhetssystemer som bidrar til en  
avslappet kjøretur og kan gripe preventivt inn i kritiske situasjoner. Multikolli-
sjonsbrems inngår nå i standardutstyret. Den bremser bilen trinnvis ned til  
10 km/t etter en ulykke for å forhindre eventuelle følgekollisjoner. Skulle det 
likevel komme til et sammenstøt, er de som sitter i bilen, optimalt beskyttet  
av kollisjonsputer på fører- og passasjersiden foran og av sidekollisjonsputer  
for hode og overkropp. Disse leveres nå som standard for første gang. Ekstra  
kraftige, patenterte hodestøtter bidrar også til den gode beskyttelsen. Dermed 
setter den nye Caddy varebil en helt ny standard for sikkerhet i sin klasse.

*Innenfor systemets begrensninger.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.

Antiskrensreguleringen* forhindrer under- eller 
overstyring ved å tilpasse bremsingen til hvert 
enkelt hjul.     | KA |

De blokkeringsfrie bremsene (ABS)* forhindrer 
at hjulene blokkeres, og sørger dermed for at 
styreevnen opprettholdes.| KA |

Den elektroniske differensialbremsen (EDS)*  
fordeler drivkraften til hjulene uten sluring.
| KA |

Antispinnreguleringen (ASR)* forhindrer at  
hjulene spinner.     | KA |

Multikollisjonsbremsen* bremser ned etter  
et sammenstøt for å hindre følgekollisjoner.  
Multikollisjonsbremsen aktiveres når to sen-
sorer registrerer en ulykke. Disse to sensorene 
er uavhengige av hverandre. Etter en kort for-
sinkelse bremses bilen trinnvis ned til 10 km/t. 
Føreren kan når som helst overta kontrollen.      
| KA |

Beltevarslingen sier ifra til føreren og for første 
gang også forsetepassasjeren hvis sikkerhets-
beltet ikke er festet. Systemet minner dem om  
å spenne seg fast ved å varsle med et lyssignal 
etter motorstart og i tillegg med et lydsignal  
etter at kjøreturen har begynt.     | KA |

Kollisjonsputer: Med kollisjonspute på fører-  
og passasjersiden foran i tillegg til sidekollisjons-
puter for hode og overkropp (for første gang 
standard) er føreren og forsetepassasjeren opti-
malt beskyttet ved en front- eller sidekollisjon. 
Kollisjonsputen på passasjersiden foran kan  
deaktiveres med bilnøkkelen.     | KA | 



Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil

 Selvsagt skal du ha det komfortabelt på arbeidsplassen  

 De nye førerassistentsystemene

02   Rear View ryggekamera1) gjør det lettere å parkere ved 
å vise et avgrenset bilde av området bak bilen på skjermen 
til radio- eller navigasjonssystemet. Statiske hjelpelinjer 
gjør parkeringen enda enklere. Ryggekamera kan bare leve-
res til modeller med bakluke.     | KA |

01  Parkeringssensorer1) bruker lydsignaler for å gjøre deg 
oppmerksom på registrerte hindringer foran og bak bilen.  
I tillegg kan du se på skjermen hvor stor avstand det er til 
hindringene.     | KA | 

Tretthetsregistreringen1) aktiverer lys- og lyssignaler som anbefaler deg å 
ta en pause hvis den registrerer at du gjør noe som tyder på at du er trett.     
| KA | 

Bremseassistenten registrerer hvor raskt du trår inn bremsepedalen.  
Hvis du trår på bremsen som en refleks eller for å innlede nødbremsing, 
oppnår du fullt bremsetrykk raskere.     | KA |

Kjørelyset aktiveres automatisk når tenningen slås på. Ved bruk av kjøre-
lys i dagslys reduseres risikoen for ulykker.     | KA |

Bakkestartassistenten3) forhindrer at bilen ruller bakover i oppover-
bakker, og gjør det enklere å foreta bakkestart.     | KA |

Dekktrykkontrollenvarsler hvis trykket faller i noen av dekkene, og in-
formerer deg om at dekktrykket må kontrolleres ved første anledning.     
| KA |

Cruise control med integrert hastighetsbegrensning1)  holder hastig- 
heten konstant eller begrenser topphastigheten til den verdien du  
stiller inn, avhengig av opp- og nedoverbakker. Kan aktiveres fra 30 km/t 
og oppover.     | KA |

Den nye Volkswagen Caddy kan utstyres med en rekke innovative førerassistentsystemer 
(ekstrautstyr). Disse analyserer kjøringen, slik at de kan gripe støttende inn ved behov.1)

Dermed får både du og medarbeiderne dine en mer behagelig kjøretur.
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Light Assist fjernlysassistent: Når systemet 
registrerer møtende kjøretøy og kjøretøy 
som kjører foran deg, dimmes fjernlyset  
automatisk. Når systemet er aktivert, kobles 
også fjernlyset inn automatisk fra og med 
en hastighet på 60 km/t og når det er helt 
mørkt. Fjernlysassistenten leveres bare i kom-
binasjon med lys- og siktpakke og stor kjøre-
computer.     | KA |

1) Innenfor systemets begrensninger.     2) Inntil 30 km/t.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.      

ACC automatisk avstandsregulering1) tilpasser 
automatisk hastigheten til kjøretøyet foran og 
holder den avstanden du har stilt inn. Den inn-
stilte hastigheten overskrides ikke. Inneholder 
også Front Assist avstandskontrollsystem.      
| KA |

Front Assist avstandskontrollsystem med  
City-nødbremsfunksjon2) registrerer ved hjelp 
av et radarsystem om avstanden blir for kort, 
og bidrar til å redusere bremselengden.  
I farlige situasjoner varsles du med lyd- og lys-
signaler og et rykk i bremsene.     | KA |

Tåkelys med statiske adaptive lys  sørger for 
optimal sikt i dårlig vær. Når du svinger,  
lyses veikanten opp av den innerste front-
lykten.     | KA |

Park Assist parkeringsassistent1) gjør det  
enkelt å manøvrere ved parkering i luker, både 
i kjøreretningen og på tvers. Når bilen settes i 
revers, overtar bilen styringen selv. Alt du tren-
ger å gjøre, er å betjene clutchen, gassen og 
bremsen.     | KA |



1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg i kombinasjon med Composition Media radiosystem og Discover Media navigasjonssystem. Teknologien er kompatibel med MirrorLink™, CarPlay™ og Android Auto™. Sjekk om din mobiltelefon er kompatibel med Car-Net App-Connect. Du kan bare bruke Car-Net 
App-Connect-apper med mobiltelefonen. Vær oppmerksom på avtalebetingelser om data- og internettforbindelse. Du finner mer informasjon på www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de     2) Leveres bare i kombinasjon med Discover Media navigasjonssystem. Bruk av tjenestene medfører ekstra kostnader 



Et nyttekjøretøy må i dag kunne gjøre mye mer enn for bare noen 
år siden. Det holder ikke lenger at det kan frakte materialer og  
varer til en rimelig penge, transportere arbeidsfolk på en sikker 
måte eller fungere som komfortabelt pauserom. Stadig oftere  
fungerer det også som et kontor på fire hjul. Derfor kan den nye 
Volkswagen Caddy utstyres med en rekke intelligente tilkoblings-
muligheter. De gjør det for eksempel mulig å ta imot nye oppdrag 
mens du er på farten, og de hjelper deg med å finne raskeste vei til 
neste kunde. Selvsagt kan du også koble smarttelefonen din eller 
nettbrettet ditt til infotainmentsystemet. Med den mobile online-
tjenesten Car-Net App-Connect1) (ekstrautstyr, se bilde 01) kan du 
sågar speile utvalgte apper til berøringsskjermen for det nye radio- 
eller navigasjonssystemet. Dermed kan du betjene funksjonene på 
smarttelefonen på en ergonomisk riktigere måte.  

Vi vil også trekke frem de mobile online-tjenestene Car-Net Guide 
& Inform2) (ekstrautstyr), som blant annet gjør det enklere å  
navigere. Du finner mer informasjon på:  

www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de.

Ha kontoret med deg uansett hvor du skal   
Enestående tilkoblingsmulighete 
takket være de nye  
infotainmentsystemene

01

etter det første året. For å koble deg til Internett trenger du også en mobil trådløs ruter (f.eks. en smarttelefon med hotspot-funksjon) eller en egnet USB-pinne for mobiltilkobling  (f.eks. Volkswagen CarStick) i kombinasjon med et SIM-kort for datatrafikk.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.      
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Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil       

  Stemmestyring (ikke avbildet)1) gir økt komfort og sikkerhet. 
Med stemmestyringssystemet kan du nemlig betjene telefon-,  
navigasjons- og lydfunksjoner uten å ta hendene fra rattet.  
I tillegg kan du aktivere nesten alle menyer og visninger på skjer-
men til radioen eller navigasjonssystemet med talekommandoer.     
| KA | 

  Volkswagen Media Control (ikke avbildet)2) gjør at du kan bruke 
smarttelefonen din eller nettbrettet ditt som fjernkontroll for Dis-
cover Media navigasjonssystem. Via en trådløs forbindelse kan du 
enkelt styre lydsystemets funksjoner fra kupeen. Du kan også laste 
inn en navigasjonsrute som du har funnet med Google Maps, på 
TFT-fargeskjermen, og du kan starte navigeringsfunksjonen fra 
andre eller tredje seterad.     | KA |

  Grensesnittet for mobiltelefon (ikke avbildet) er et trådløst 
Bluetooth-grensesnitt som gjør at du kan snakke i telefonen ved 
hjelp av håndfrifunksjonen mens du kjører. Du styrer mobiltele-
fonen via den store kjørecomputeren eller berøringsskjermen for 
radioen.      | KA |

01   Comfort grensesnitt for mobiltelefon3)  er et spesielt opp-
bevaringsrom for mobiltelefoner med trådløs tilkobling til den 
utvendige antennen, noe som gir bedre sende- og mottakskva-
litet. I tillegg gjør det det veldig enkelt å lade telefonen. Tele-
fonen må bare være koblet til USB-grensesnittet som befinner 
seg i oppbevaringsrommet.
| KA |      

02   Multifunksjonsrattet i skinn ligger svært godt i hånden og er lett å betjene. Du kan 
styre for eksempel radioen eller navigasjonssystemet, mobiltelefonen eller cruise control 
ved hjelp av knappene.    | KA |

  Stor kjørecomputer har de samme funksjonene som den vanlige kjørecomputeren, 
men kan i tillegg brukes til å regulere vannvarmeren og stille inn lys- og siktpakken  
(begge deler ekstrautstyr). Kombinerer du den med navigasjonssystemet, kan du også  
få pilnavigering på skjermen.    | KA |

01

02

Infotainment
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1) Leveres sammen med Composition Media radiosystem eller Discover Media navigasjonssystem.     2) Kompatibel med iOS og Android. Det er ikke tillatt for føreren å bruke funksjonene i Volkswagen Media Control under kjøring.     3) Leveres i kombinasjon med Composition Colour eller Composition Media 
radiosystem og med Discover Media navigasjonssystem.     4) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg i kombinasjon med Composition Media radiosystem og Discover Media navigasjonssystem. Teknologien er kompatibel med MirrorLink™, CarPlay™ og Android Auto™. Sjekk om din mobiltelefon er kompatibel 
med Car-Net App-Connect. Du kan bare bruke Car-Net App-Connect-apper med mobiltelefonen. Vær oppmerksom på avtalebetingelser om data- og internettforbindelse. Du finner mer informasjon på www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de     5) Leveres bare i kombinasjon med Discover Media navigas-
jonssystem. Bruk av tjenestene medfører ekstra kostnader etter det første året. For å koble deg til Internett trenger du også en mobil trådløs ruter (f.eks. en smarttelefon med hotspot-funksjon) eller en egnet USB-pinne for mobiltilkobling (f.eks. Volkswagen CarStick) i kombinasjon med et SIM-kort for data-
trafikk.

03   Composition Colour radiosystem består av en 5-tommers (12,7 cm) TFT berøringsskjerm i farger, MP3- 
og WMA-kompatibel CD-spiller, 4 x 20 watt effekt med to høyttalere, SD-kortinngang, AUX-IN-grensesnitt og 
dobbel tuner med fasediversitet for best mulig radiomottak. Bluetooth-funksjon for mobiltelefon leveres som 
ekstrautstyr.    | KA |
04   Composition Media radiosystem består av en 6,33-tommers (16,5 cm) TFT-skjerm i farger, berøringsskjerm 
med fingersensor, MP3- og WMA-kompatibel CD-spiller, 4 x 20 watt effekt med fire høyttalere, dobbel tuner 
med fasediversitet for best mulig radiomottak, SD-kortinngang, AUX-IN-grensesnitt, USB-grensesnitt og Blue-
tooth-funksjon for mobiltelefoner. Den mobile online-tjenesten Car-Net App-Connect kan leveres som ekstra- 
utstyr til dette radiosystemet.4)    | KA |
05   Discover Media navigasjonssystem har de samme funksjonene som Composition Media radio, i tillegg til en 
ekstra, integrert SD-kortinngang til SD-kortet med kartmaterialet.  

Det installerte kartmaterialet over Europa kan oppdateres gratis med Volkswagen MapCare via Volkswagens 
hjemmeside. Når systemet kombineres med de mobile online-tjenestene Car-Net Guide & Inform, hentes hele  
tiden oppdaterte data og opplysninger fra Internett. 5)    | KA |
06   Car-Net Guide & Inform mobile online-tjenester:5) De mange mobile online-tjenestene fra Car-Net Guide  
& Inform hever komforten enda et hakk. Car-Net Guide & Inform utfyller bilens interne navigasjonssystem ved 
jevnlig å hente oppdatert informasjon fra Internett. Ved kødannelse tilpasses for eksempel ruten med en gang. 
Du kan også vise de billigste bensinstasjonene i nærheten, de nærmeste parkeringshusene med ledige plasser  
og mye annet.    | KA |
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Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil       

01   Låsbart hanskerom: Her kan du oppbevare viktige dokumenter og verdifulle gjen-
stander uten at de kan ses fra utenfra. Lokket kan låses. Hanskerommet har belysning, og 
i kombinasjon med klimaanlegget (ekstrautstyr) kan det også leveres med kjølefunksjon.     
| KA |

02   Klimaanlegg: Det halvautomatiske klimaanlegget kan reguleres trinn-
løst og sørger for at det alltid er en behagelig temperatur i kupeen.     | KA | 
03   Climatronic klimaanlegg regulerer temperaturen ved hjelp av en sensor i 
kupeen og sammenligner kontinuerlig den faktiske temperaturen med den 
innstilte verdien. Temperaturreguleringen er delt inn i to soner, slik at det er 
mulig å stille inn nøyaktig antall grader separat på fører- og passasjersiden fo-
ran. En luftkvalitetssensor registrerer luftkvaliteten utenfor bilen og kobler au-
tomatisk inn omluftreguleringen ved behov.  | KA | 

04  Elektriske vindushevere: Vippebryterne er lett  
tilgjengelige i dørarmlenene. Vindusheverne har 
komfortåpning/-lukking med klembeskyttelse. De 
inngår i den elektriske pakken (ekstrautstyr) sammen 
med elektrisk justerbare og oppvarmbare sidespeil.      
| KA | 
05  Ny frontruteoppvarming: Elektriske varmetråder 
som er integrert i frontruten, sørger for god sikt foro-
ver selv i kaldt og fuktig vær. Frontruteoppvarming  
leveres bare i kombinasjon med lys- og siktpakken.     
| KA | 

 Komfort
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06   Setevarme: Varmefunksjonen i seteputen og -ryggen kan stil-
les inn separat for fører- og passasjersetet foran. Når tenningen er 
aktivert, kan du velge mellom tre varmetrinn. | KA | 
07   Belysning i taket:* Lyset er plassert på innsiden av den bak-
erste takbjelken og lyser opp varerommet når bakluken eller en av 
bakdørene åpnes. Dette er praktisk når du laster inn i og ut av  
bilen mens det er mørkt.     | KA | 

08   Baklukelys:* LED-lys i bakluken sørger for mer lys under bakluken når den står åpen, 
noe som er praktisk når du laster inn i og ut av bilen.     | KA |  

  Softtouch låsesystem (ikke avbildet): En knapp under dekselet på nummerskiltbe-
lysningen gjør det lekende lett å åpne bakluken.     | KA | 

  Lys- og siktpakke (ikke avbildet): Sensorer blender av det innvendige speilet hvis ly-
set fra bilen bak blir for sterkt, og regulerer intervallene for vindusviskerne ved regn. Den 
automatiske kjørelysfunksjonen slår automatisk på lyktene når det begynner å bli mørkt. 
Pakken inneholder også en Leaving home- og en manuell Coming home-funksjon.      
| KA | 

  230-volts stikkontakt foran (ikke avbildet): I det åpne eller lukkede hanskerommet er 
det en 230-volts stikkontakt som kan brukes til å lade mobiltelefoner, navigasjonsutstyr 
eller PC-er.     | KA | 

09   12-volts stikkontakt i oppbevaringsrommet foran: I det 
åpne oppbevaringsrommet i instrumentpanelet er det integrert 
en 12-voltskontakt til elektrisk utstyr som mobiltelefoner eller 
PC-er.     | KA |    
10   12-volts stikkontakt i varerommet: Det kan også installeres 
en 12-volts stikkontakt i varerommet til bærebare kjølebokser, 
drill-ladere og andre 12-volts-apparater.     | KA |  

  12-volts stikkontakt i midtkonsollen (ikke avbildet): Denne 
stikkontakten er plassert lett tilgjengelig i den fremre delen av 
midtkonsollen.     | KA | 

* Kan medføre lengre leveringstid.
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Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil

01   Diagonal ventilasjon1) er en passiv form for ventilasjon som foregår via en takvifte og et ventilasjonsgitter. 
Dette er ideelt for håndverkere som ofte transporterer dunstende væsker, som maling og lakk. Fordi luftespalte-
ne går diagonalt, skapes en konstant lett trekk som sikrer optimal ventilasjon av varerommet.     | KA |  

  I optikkpakke 1 (ikke avbildet) er støtfangerne, håndtakene i sidedørene og speilhusene lakkert i bilens farge.     
| KA |

  I optikkpakke 2 (ikke avbildet) er beskyttelseslistene på sidene og skyvedørsdekslene lakkert i bilens farge.      
| KA | 

  I optikkpakke 3 (ikke avbildet), som er en kombinasjon av optikkpakke 1 og optikkpakke 2, er følgende  
påmonterte deler lakkert i bilens farge: støtfangerne, håndtakene i sidedørene, speilhusene, beskyttelseslistene 
på sidene og skyvedørsdekslene.     | KA |  

  Forberedelse for tilhengerfeste (ikke avbildet) 
med styreenhet for tilhengerregistrering og lednings-
opplegg gjør det lettere å ettermontere tilhengerfeste.      
| KA |  
02   Fast tilhengerfeste er konstruert for å tåle en til-
hengervekt fra 660 kg (uten bremser) til 1500 kg (med 
bremser) og er utstyrt med en tilhengerstabilisator.       
| KA |  

03   Takviften1) er et aktivt ventilasjonssystem som 
drives av en liten elektromotor. Fire åpninger sørger 
for kontinuerlig luftsirkulasjon og reduserer dermed 
temperaturen i varerommet. Merk at akustikken kan bli 
noe dårligere når det monteres takvifte i bilen.      
| KA |  

 Utvendig utstyr
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06   Takreling leveres i fargene sort og sølv. I tillegg til at den gir bilens utseende et løft, 
fungerer den som grunnstativ for forskjellig last på taket, for eksempel bærestenger eller 
en stigeholder. Takrelingen har en bæreevne på maks. 100 kg.     | KA | 
07   Stigeluke: Med stigeluke er det ikke noe problem å transportere lange og store gjen-
stander. To gasstrykkdempere gjør det enklere å åpne og lukke luken. Stigeluken og de si-
dehengslede bakdørene er låst med en tverrstang. Denne kan enkelt låses opp og vippes 
ned ved behov. Stigeluke leveres bare til Caddy med kort akselavstand.      | KA | 

  Lastekantbeskyttelse (ikke avbildet)1) i form av en list i robust plast beskytter den 
lakkerte støtfangeren bak mot riper ved lasting og lossing. Leveres i sort eller matt sølv.      
| KA | 

08   Elektrisk innfellbare sidespeil: Den nye Caddy kan 
leveres med mindre sidespeil i personbilutgave som 
også leveres med elektrisk justering, oppvarming og 
innfelling.2)      | KA |
09   Bi-xenonlykter har både nær- og fjernlys og lyser 
opp veibanen betraktelig bedre enn vanlige halogen-
lykter. I tillegg har de lavere energiforbruk og varer len-
ger. Leveres bare i kombinasjon med sotede baklykter.      
| KA | 

1) Kan medføre lengre leveringstid.     2) Bildet viser personbil-speil med optikkpakke 1 (ekstrautstyr).

10   Elektriske sidespeil kan du enkelt justere og varme opp ved å vri på en 
knott mens du sitter i førersetet. På den måten har du alltid god sikt bakover. 
De elektriske sidespeilene inngår i den elektriske pakken (ekstrautstyr) sam-
men med elektriske vindushevere.     | KA | 
11   Tåkelys sørger for bred opplysning av veibanen ved tett tåke, snø eller 
kraftig regn og bidrar dermed til økt sikkerhet. Tåkelysene kan også leveres 
med integrerte statiske adaptive lys.    | KA | 
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15" 16"

Standardutstyr      Ekstrautstyr | KA | Varebil      

02 Caloundra lettmetallfelger
i dimensjonen 6 J x 15 med 195/65 R 15 
dekk     | KA |

04 Bendigo lettmetallfelger 
i dimensjonen 6 J x 16 med 205/55 R 16 
dekk     | KA |

01 Stålfelger med dekorkapsler* 
i dimensjonen 6 J x 15 med 195/65 R 15 
dekk     | KA | 

03 Stålfelger med dekorkapsler* 
i dimensjonen 6 J x 16 med 205/55 R 16 dekk
| KA |  

 Felger
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10

17"
Dekk med redusert rullemotstand: Alle nye 
Caddy-modeller med en motor av nyeste ge-
nerasjon er som standard utstyrt med driv-
stoffbesparende sommerdekk. Disse har en 
annen konstruksjon, gummiblanding og profil 
enn vanlige dekk.     | KA |

Disse 15- eller 16-tommers spesialdekkene (ekstrautstyr) har et 
polymerinnlegg på innsiden av sliteflaten som forhindrer at små 
fremmedlegemer, for eksempel spiker, kan trenge inn i dekket. 
Dersom det likevel oppstår en skade, må fremmedlegemet fjer-
nes. Deretter fylles hullet med en tyktflytende tetningsmasse.  
Dermed unngås trykkfall i dekket.     | KA |  

EN NY DEKK 
GENERASJON 
Selvreparerende,
punkteringssikre dekk

05 Fortaleza lettmetallfelger
i dimensjonen 6 J x 16 med 205/55 R 16 
dekk     | KA | 

07 Canyon lettmetallfelger 
i antrasitt i dimensjonen 6 J x 17 med 
205/55 R 17 dekk     | KA |  

06 Rockhampton lettmetallfelger
i dimensjonen 6 J x 17 med 205/55 R 17 
dekk     | KA |  

08 Canyon lettmetallfelger 
i sort i dimensjonen 6 J x 17 med 205/55 R 17 
dekk     | KA |

05 06

08

*Avhengig av hvordan modellen er utstyrt.
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Standardutstyr       Ekstrautstyr | KA | Varebil        

Austin | stofftrekk | titansort| KA | 

Cortina Gloss1) | dekorlist | KA | 

SetetrekkMaraton | robust stofftrekk | 
titansort | KA |

Mesh | trekk i kunstkinn | titansort | KA | 

Dekor, setetrekk og lakkfarger
Dekor
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Kirsebærrød | standard | KA |

Honey orange | metallic| KA |

Puregrå | standard | KA | Candyhvit | standard | KA |

Standardlakk

Metallic

Perleeffekt

Vipergrønn | metallic | KA | 

Bambusgrønn | metallic | KA |Indiumgrå | metallic | KA | 

Reflekssølv | metallic | KA | 

Kastanjebrun | metallic | KA |

Lys oransje | standard | KA |

Starlightblå | metallic | KA | Acapulcoblå | metallic | KA | Dyp sort | Perleeffekt | KA |

Bjørnebær| metallic | KA |

1) Ekstrautstyr som leveres mot pristillegg til Caddy varebil. En del av interiørpakken til Caddy varebil.     Bildet viser ekstrautstyr som leveres mot pristillegg.    



Standardutstyr      Ekstrautstyr | KA | Varebil        

01   Folie til dørterskellistene: Denne robuste folien beskytter lakken på dørtrinnene  
foran og bak mot riper og skader.     | KA | 

02   Bærestenger til takrelingen: Biler med takreling kan leveres med stabile bærestenger 
i eloksert aluminium. Stengene har bestått sikkerhetstesten City crash. Til sammen tåler 
de to bærestengene en last på inntil 95 kg. De er enkle å montere og danner grunnlaget 
for forskjellige taksystemer. Tyverisikret låsemekanisme beskytter mot ubehagelige over-
raskelser.     | KA | 
03  Grunnstativ: Biler uten takreling kan leveres med et låsbart grunnstativ i eloksert alu-
minium. Stativet har bestått sikkerhetstesten City crash. Det tåler en last på inntil 94 kg 
og kan suppleres med forskjellige bæresystemer.     | KA | 

Volkswagen tilbehør
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04   Stigeholder: Vinkelstøtter i galvanisert, sortlakkert stål skrus raskt og sikkert fast til grunnstativet eller  
bærestengene. Deretter festes stigen til vinkelelementene med stropper. Kan også leveres med braketter for 
transport av flere stiger.     | KA | 

Volkswagen tilbehør leveres bare av din Volkswagen-forhandler.
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Caddy varebil

Motor Girkasse Ytelse
maks. i hk (kW)

Utslippsstandard Drivstofforbruk1), 2)

bykjøring/landeveiskjøring/

blandet kjøring, i l / 100 km

CO2-utslipp2)

ved blandet kjøring i g/km

Akselerasjon
0–100 km/t (sek.)

Topphastighet
i km/t

1,2 l TSI BMT 5-trinns manuell girkasse 84 (62) Euro 6 6,8–7,2/4,7–5,1/5,5–5,9 127–137 13,6 157

1,4 l TSI BMT 6-trinns manuell girkasse 125 (92) Euro 6 7,2–7,6/5,0–5,3/5,8–6,2 133–143 10,3 185

1,4 l TSI BMT 7-trinns DSG 125 (92) Euro 6 6,4–6,8/5,1–5,3/5,6–5,8 128–136 10,3 183

2,0 l TDI BMT 5-trinns manuell girkasse 75 (55) Euro 6 5,3–5,7/3,9–4,2/4,4–4,7 114–123 16,4 152

2,0 l TDI BMT 5-trinns manuell girkasse 102 (75) Euro 6 5,2–5,5/3,9–4,3/4,4–4,7 114–123 12,0 172

2,0 l TDI BMT 6-trinns DSG 102 (75) Euro 6 5,7–5,9/4,5–4,7/4,9–5,1 129–135 12,1 170

2,0 l TDI BMT 4MOTION 6-trinns manuell girkasse 122 (90) Euro 6 6,5–6,7/4,7–4,9/5,3–5,5 139–146 10,8 178

2,0 l TDI BMT 6-trinns manuell girkasse 150 (110) Euro 6 6,0–6,2/4,2–4,5/4,9–5,1 127–133 9,2 194

1,4 l TGI BlueMotion3) 6-trinns manuell girkasse 110 (81) Euro 6 5,0–5,2/3,4–3,6/4,0–4,2

7,7–8,0/5,2–5,5/6,1–6,4

109–115 12,2 174

Drivstofforbruk, CO2-utslipp og kjøreytelser
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Caddy Maxi varebil og Caddy Maxi varebil  Trendline

Motor Girkasse Ytelse
maks. i hk (kW)

Utslippsstandard Drivstofforbruk1), 2)

bykjøring/landeveiskjøring/

blandet kjøring, i l / 100 km

CO2-utslipp2)

ved blandet kjøring i g/km

Akselerasjon
0–100 km/t (sek.)

Topphastighet
i km/t

1,4 l TSI BMT 6-trinns manuell girkasse 125 (92) Euro 6 7,3–7,6/5,1–5,3/5,9–6,2 136–143 10,8 185

1,4 l TSI BMT 7-trinns DSG 125 (92) Euro 6 6,6–6,8/5,2–5,3/5,7–5,8 132–136 10,8 183

2,0 l TDI BMT 5-trinns manuell girkasse 102 (75) Euro 6 5,3–5,7/4,0–4,4/4,5–4,8 117–127 12,5 172

2,0 l TDI BMT 6-trinns DSG 102 (75) Euro 6 5,7–6,0/4,5–4,8/4,9–5,3 129–137 12,6 170

2,0 l TDI BMT 4MOTION 6-trinns manuell girkasse 122 (90) Euro 6 6,6–6,7/4,8–4,9/5,4–5,5 143–146 11,4 178

2,0 l TDI BMT 6-trinns manuell girkasse 150 (110) Euro 6 6,0–6,3/4,2–4,6/4,9–5,2 127–136 9,6 194

1,4 l TGI BlueMotion3) 6-trinns manuell girkasse 110 (81) Euro 6 5,1–5,3/3,5–3,7/4,1–4,3

7,9–8,1/5,3–5,6/6,2–6,5

111–117 13,0 174

BMT = BlueMotion Technology     DSG = DSG direktekoblingsgirkasse

1) Tankvolum på modeller som tilfredsstiller Euro 6-standarden: bensin (unntatt TGI) og diesel: ca. 55 liter, AdBlue ® (for TDI): ca. 9 liter. Tankvolum på TGI-modeller: CNG: hhv. ca. 26 kg (Caddy) og ca. 37 kg (Caddy Maxi), bensin: ca. 13 liter.     2) Verdiene er beregnet iht. foreskrevne målemetoder. Verdiene 
refererer ikke til en enkelt bil og er heller ikke en del av tilbudet, men utgjør et grunnlag for å sammenligne forskjellige biltyper. Drivstofforbruk og CO2-utslipp er ikke bare avhengig av effektiv utnyttelse av drivstoffet, men også av kjøreforhold og andre ikke-tekniske faktorer (for eksempel betingelser i om-
givelsene). Ekstrautstyr og tilbehør (påmonterte deler, dekk osv.) kan endre relevante verdier som vekt, rullemotstand og aerodynamikk. I tillegg til vær- og trafikkforhold kan dette påvirke forbruks- og ytelsesverdiene. Når det er angitt omtrentlige verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, er det fordi dette 
avhenger av dekkdimensjon og ekstrautstyr. Merknad iht. direktiv 1999/94/EF i gjeldende versjon: Heftet "Oversikt over drivstofforbruk, CO2-utslipp og strømforbruk for nye personbiler" fås hos din Volkswagen-forhandler.     3) Bruker først og fremst CNG (mulige drivstoff: naturgass, biometan og metan fra 
fornybare kilder), bensin brukes bare som reservedrivstoff. Opplysninger om drivstofforbruk: linje 1 i kg / 100 km (CNG), linje 2 i m3 / 100 km (CNG).



BMT = BlueMotion Technology     DSG = DSG direktekoblingsgirkasse

1) Tankvolum på modeller som tilfredsstiller Euro 6-standarden: bensin (unntatt TGI) og diesel: ca. 55 liter, AdBlue ® (for TDI): ca. 9 liter. Tankvolum på TGI-modeller: CNG: hhv. ca. 26 kg (Caddy) og ca. 37 kg (Caddy Maxi), bensin: ca. 13 liter. Tankvolum på modeller som tilfredsstiller Euro 5 plus-standarden: 
diesel: ca. 60 liter.     2) Verdiene er beregnet iht. foreskrevne målemetoder. Verdiene refererer ikke til en enkelt bil og er heller ikke en del av tilbudet, men utgjør et grunnlag for å sammenligne forskjellige biltyper. Drivstofforbruk og CO2-utslipp er ikke bare avhengig av effektiv utnyttelse av drivstoffet, men 
også av kjøreforhold og andre ikke-tekniske faktorer (for eksempel betingelser i omgivelsene). Ekstrautstyr og tilbehør (påmonterte deler, dekk osv.) kan endre relevante verdier som vekt, rullemotstand og aerodynamikk. I tillegg til vær- og trafikkforhold kan dette påvirke forbruks- og ytelsesverdiene. Når det 
er angitt omtrentlige verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp, er det fordi dette avhenger av dekkdimensjon og ekstrautstyr. Merknad iht. direktiv 1999/94/EF i gjeldende versjon: Heftet "Oversikt over drivstofforbruk, CO2-utslipp og strømforbruk for nye personbiler" fås hos din Volkswagen-forhandler.      
3) Utslippsklassene angir hvor mye CO2 ulike biler slipper ut (målt ved bilens egenvekt). Biler som ligger på gjennomsnittet, plasseres i klasse D. Biler som har bedre resultater enn gjennomsnittet per i dag, klassifiseres som A+, A, B eller C. Biler som ligger under gjennomsnittet, klassifiseres som E, F eller G.     
4) Bruker først og fremst CNG (mulige drivstoff: naturgass, biometan og metan av strøm fra fornybare kilder), bensin brukes bare som reservedrivstoff. Opplysninger om drivstofforbruk: linje 1 i kg / 100 km (CNG), linje 2 i m3 / 100 km (CNG).

Retur og skroting av brukte biler
Volkswagen er seg bevisst utfordringene i det moderne samfunnet og tar hensyn til dem i alle nye Volkswagen-produkter. Dette gjelder naturligvis også for vern av miljø og ressurser. Derfor er alle nye biler fra Volkswagen mindre  
belastende for miljøet ved skroting, og de kan i prinsippet tas i retur uten kostnader – forutsatt at nasjonale lovbestemmelser overholdes. Nærmere informasjon om retur og skroting av brukte biler får du hos din Volkswagen- 
forhandler, på www.volkswagen.no/nytte.

DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® og TDI® er i Tyskland og flere andre land registrerte varemerker for Volkswagen AG og selskaper som inngår i Volkswagen Group. At et varemerke ikke er merket med ® i denne brosjyren, betyr ikke uten 
videre at det ikke er et registrert varemerke, og/eller at dette varemerket kan benyttes uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Volkswagen AG. 

Modellene i brosjyren er delvis utstyrt med ekstrautstyr som leveres mot et pristillegg. Dekor som er vist i illustrasjonene, er ikke en del av standardutstyret. Vær også oppmerksom på at noen typer spesialutstyr må kombineres, og at 
andre typer ikke kan kombineres. Noe spesialutstyr er også bundet av juridiske bestemmelser. Volkswagen påtar seg intet ansvar for feilaktig bruk av slikt utstyr. Noen typer spesialutstyr (f.eks. Business Unit for spesialkjøretøyer) kan 
føre til at det blir lengre leveringstid på bilen. Bare bestillingssystemer som kommer fra Volkswagen, inneholder garantert korrekte og fullstendige spesifikasjoner og kombinasjonsmuligheter. Bildene i denne katalogen viser bare en 
del av det standard- og ekstrautstyret som kan leveres. 

Utslippsklassene gjelder bare for personbiler. 

Kvalitetsgaranti
I tillegg til den lovpålagte garantien gir Volkswagen deg 5 år/200 000 km Norgesgaranti, 3 års garanti mot lakkskader og 12 års garanti mot gjennomrusting. Alle opplysninger om Volkswagen garanti og lakkgaranti gjelder bare for 
biler av merket Volkswagen importert av H. A. Møller AS. Bilene må videre være utstyrt med et servicehefte fra Volkswagen AG.

Alle opplysninger om modellutvalg, utstyr, utseende, tekniske data og driftskostnader var de som gjaldt ved trykking av denne brosjyren. Din Volkswagen-forhandler kan også informere deg om hva som gjelder i Norge. Med forbehold 
om endringer. 

Generell informasjon
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Mobile online-tjenester

Car-Net App-Connect1)

Få mer infotainment på kjøreturen og integrer smarttelefonen din  
i bilen via et USB-grensesnitt. Car-Net App-Connect speiler utvalgte 
apper fra smarttelefonen på berøringsskjermen til radio- eller naviga-
sjonssystemet (begge deler ekstrautstyr). Dermed kan du enkelt  
betjene godkjente apper og spesielle Volkswagen-apper fra berørings-
skjermen mens du kjører.

Volkswagen-apper

Med spesielle Volkswagen-apper som Shared Audio, Drive & Track, 
Call & Remind, Sound Journey og My Guide (se bilde) blir kjøreturen 
mer behagelig og interessant. Appene gir deg informasjon om alt fra 
kjøremåten din til ledige parkeringsplasser og kommer med detaljerte 
forslag til spennende mål i nærheten, tilpasset ut fra værforhold og 
bildata.

Car-Net Guide & Inform2)

Du kan utvide bilens navigasjonssystem (ekstrautstyr) med Car-Net Guide & Inform for å få nettbaserte, helt oppdaterte informasjonstjenester. 
Med trafikkinformasjon i sanntid kan du for eksempel enkelt unngå en kø som plutselig oppstår. I tillegg finner du kjapt den rimeligste bensin-
stasjonen i nærheten, og du får parkert uten å måtte jage rundt på leting etter ledig plass.  Med Car-Net Guide & Inform kommer du alltid raskt 
og enkelt dit du skal.

Online trafikkinformasjon Nyheter 

Spar tid og unngå stress med trafikkinformasjon i sanntid. 
Ved å kunne tilpasse ruten din dynamisk kan du for eksem-
pel unngå kø. 

Abonner på personlige nyheter i kundeportalen og følg 
med på hva som skjer, med jevnlige nyhetsoppdateringer.

Bensinstasjoner Online målimport

Få oversikt over hvilke bensinstasjoner i nærheten som har 
de laveste drivstoffprisene. Systemet registrer automatisk 
hva slags drivstoff bilen din bruker.

Planlegg reisemålene dine enkelt hjemmefra via kundepor-
talen, og hent dem frem igjen i navigasjonssystemet.

Parkeringsplasser Mine spesialmål

Spar tid med forbedret søk etter parkeringsplasser og få 
oversikt over ledige plasser, inkludert priser og åpnings-
tider.3)

Lagre lister over dine favorittmål i kundeportalen mens 
du sitter hjemme, og importer dem i bilens navigasjons-
system.  

Værmelding Rapport om bilens tilstand

Følg med på været. Du kan også se værmelding for des-
tinasjonen din på forventet ankomsttid.

Hent frem oppdatert informasjon om vedlikehold og feil-
meldinger fra bilen.

Online søk etter spesialmål Så enkelt registrerer du deg:

Overfør viktig informasjon om lokale tjenester direkte til 
berøringsskjermen. Du velger selv hvilke opplysninger du 
vil ha med.

1.  Opprett en personlig konto 
på kunde portalen for Car-
Net.

2.  Da får du en   
registreringskode (PIN).

Du kan lese mer om Car-Net på   
www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de

3.  Oppgi bilens identifika-
sjonsnummer (FIN).

4.  Tast inn PIN-koden på  
navigasjonssystemet i  
bilen.

1) Car-Net App-Connect leveres som ekstrautstyr og bare sammen med Composition Media radiosystem eller Discover Media radionavigasjonssystem. Car-Net App-Connect inkluderer MirrorLink™, CarPlay™ og Android Auto™. Det kan variere fra land til land hvorvidt disse teknologiene er tilgjengelige. Merk 
at det for tiden bare er noen få mobiltelefoner på markedet som støtter Car-Net App-Connect. Volkswagen samarbeider tett med store smarttelefon-produsenter for å få fortgang i utviklingen av telefoner som støtter Car-Net App-Connect.     2) For å kunne bruke de mobile online-tjenestene (Car-Net) må du 
ha Discover Media (ekstrautstyr). I tillegg trenger du en mobil enhet (f.eks. en smarttelefon) som kan fungere som WLAN-hotspot. Car-Net-tjenestene krever at du har eller inngår en mobilavtale med en mobilleverandør, og er bare tilgjengelige innen mobilnettets dekningsområde. Avhengig av mobilprisen 
kan det medføre høye kostnader å motta datapakker fra Internett, spesielt ved bruk i utlandet (f.eks. roaming-avgifter). Fordi Car-Net-tjenestene medfører et stort datavolum, anbefaler vi på det sterkeste et abonnement med fastpris på datatrafikk. For å kunne bruke Car-Net må du inngå en egen avtale med 
Volkswagen AG på nettet. Etter at bilen er levert, har du 90 dager på å registrere den på www.volkswagen-car-net.com/portal. Det kan variere fra land til land hvorvidt Car-Net-tjenestene er tilgjengelige. Du har tilgang til tjenestene frem til avtalt utløpsdato. Innholdet i tjenestene kan endre seg i løpet av 
avtaleperioden. Du finner mer informasjon om Car-Net på www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de og hos din din Volkswagen-forhandler. Ta kontakt med din mobilleverandør for mer informasjon om priser.     3) Tilgjengelig for parkeringsplasser med egnet teknisk infrastruktur.     
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