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Itt további információk érhetők el  
a Caddy Maxiról.

Az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedője:

A Caddy.
Nagy család + Nagy Volkswagen  
= Nagycsaládos kedvezmény

7-személyes 

Volkswagen modellek 

2,5 millió Ft  
állami támogatással



EGYEDÜLÁLLÓ 
HAJTÁSKONCEPCIÓ.

A 4MOTION összkerékhajtás és  
a kettős tengelykapcsolós DSG 

sebességváltó kombinációja.1), 2)

OPTIMALIZÁLT 
FUTÓMŰHANGOLÁS.

Tökéletesített rugózás és lengéscsillapítás  
a kellemes utazás jegyében.

MAGASRA HELYEZETT
BIZTONSÁGI MÉRCE.

 Multi-collision fékrendszer (Másodlagos 
ütközésvédelem) szériafelszereltségként.

INNOVATÍV MOBIL
ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK.1)

A Car-Net „App Connect” és  
a Car-Net „Guide & Inform” jóvoltából.

KATEGÓRIÁJÁBAN  
AZ EGYETLEN 4MOTION 

ÖSSZKERÉKHAJTÁSÚ  
MODELL – GYÁRILAG .1)

A legjobb tapadás, iránystabilizálás és kanyarbiztonság.

VEZETŐASSZISZTENS-RENDSZEREK.
Az ACC-tól a „Front Assist”-on át – benne a városi vészfék funkcióval –  

a tolatókameráig1).

1) Extra felszereltség felár ellenében.     2) A kombinációt később vezetjük be.     A képen felár ellenében kapható extra felszereltség látható.

 A legkedveltebb  
a kategóriájában.
Caddy.

ALACSONY 
CSOMAG TÉR-SZEGÉLY.
Könnyebb be- és kirakodás.

DIZÁJN.
Markánsabb vonalak, dinami kusabb 
orr-rész, erőteljesebb hátsó rész.

MINŐSÉGI BELSŐ TÉR.
Elegáns belsőtér-dizájn és tökéletesített 
belsőtér-akusztika.

KIEMELKEDŐ FUNKCIONALITÁS ÉS 
RUGALMASSÁG.
Utasülés lehajtható támlával, széles tolóajtó, dönthető, összecsukható
és kivehető hátsó ülések.

A LEGKORSZERŰBB 
INFOT AIN MENT-RENDSZEREK.1)
Rádiók és funkciók, intuitív kezelés és optimális csatlakozás.
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Tökéletes 
megoldás

a mindennapi kihívásokra. 

Bevásárlás kettesben, vakáció az öttagú családdal, születésnapi 
buli hétfős gyerekcsapattal: a Caddy alkalmazkodik a különböző 
élethelyzetek támasztotta igényekhez. Megbízható, rugalmas és 
sokoldalú, ugyanúgy, mint elődjei, de most – a negyedik 
generációban – még kényelmesebb és takarékosabb. Mindez 
igazán különleges autóvá teszi – és tökéletes mindenessé.

Caddy Maxi. 06 A 7 személyes Caddy Maxi.
10 Variálhatóság.
12 Biztonsági rendszerek.
14 Vezetőasszisztens-rendszerek.
16 Caddy modellek.

Felszereltségek. 20 Fényezések.

22 Tartozékok.

A képen feláras extra felszereltség látható. 
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A 7 személyes
Caddy Maxi.

Akár hét barátnak  
és a csomagjaiknak.

A Caddy Maxiban bőséges hely várja Önt, a 
legnagyobb luxus, amit egy autó nyújtani 
képes. A rövid változatnál 47 cm-rel 
hosszabb, ami a 7 üléses változatnál 
különösen a hátsó üléseknél és a raktérben 
érzékelhető. Az utasok szempontjából  
ez kényelmes be- és kiszállást jelent a két 
rendkívül széles tolóajtónak köszönhetően 
(01 ábra), valamint tágas fej- és lábteret.  
Az akár 530 literes1) csomagtérben pedig  
jól elhelyezhető például a sportfelszerelés.

1) A literadat a kalaptartó magasságáig értendő.     A képen feláras extra felszereltség látható.
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Naponta új 
igényekhez 

igazodik. 
Lehajtható, összecsukható  

és kivehető ülések.

Munkanap, vasárnap, ünnepnap: minden 
nap más és más feladatokat tartogat. 
Annak érdekében, hogy a Caddy mind-
ezeknek a feladatoknak megfelelhessen, 
a második üléssor ülései könnyen lehajt-
hatók, összecsukhatók, és szükség esetén 
kompletten kivehetők (01–03 ábra).  
Így elegendő helyet kapunk a nagyobb 
bevá sár lásokhoz, vagy kisebb bútorszál lít-
mányok elhelyezéséhez is. Az alacsony 
rakodóperem és a sík csomagtérpadló  
a lehető legkényelmesebbé teszik a be- 
és kirakodást. Első alkalommal része  
a belsőtér-koncepciónak az extraként 
kapható, lehajtható támlájú utasülés.  
A háttámla teljes előredöntésével a belső 
tér rakodóterének hossza akár 3,01 m-re* 
nőhet.

*A belső tér hossza a második és a harmadik üléssor lehajtott támláival és lehajtott utasüléssel a Caddy Maxi műszerfaláig.     A képen feláras extra felszereltség látható.
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ülőhely

ülőhely

ülőhely ülőhely ülőhely

A Caddy kétüléses változata imponáló, 
3030 literes raktér-befogadóképességet 
kínál – lehajtott utasüléssel pedig még 
többet. Ideális lehetőség sok csomag 
szállítására.

A második üléssor ⅔–⅓ arányban osztott, 
lehetővé téve a belső tér testreszabását.

Nincs 
lehetetlen.

Hét ülés, vagy akár
3030 literes csomagtér.

A rugalmas nekünk nem volt elég rugalmas, ezért a Caddyben  
a hátsó ülések lehajthatók, összecsukhatók és teljesen kivehetők  
– részben – egymástól függetlenül is. A második üléssor szükség 
esetén össze is csukható. Így a belső tér mindenkor az Ön igényeihez 
igazodik – bármilyen szokatlan igényekről legyen is szó.

A második üléssor lehajtásával és összecsukásával 
2852 literes raktér-befogadóképességet kapunk.

A hármas hátsó ülés ISOFIX-rögzítést  
tartalmaz a két szélső üléshez, így két 
gyermekülés elhelyezésére alkalmas.

A Caddy Maxi 47 cm-rel hosszabb, ami 340 literrel1) 
nagyobb rakteret jelent csomagok a elhelyezésére.

1) A literadat a kalaptartó magasságáig értendő.
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Modern biztonsági 
rendszerek.

A Caddy átfogó  
technológiai csomagja.

Annak érdekében, hogy az út ugyanolyan jó hangulatban teljen, mint amilyenben elkezdődött, 
több biztonsági rendszert is beépítettünk a Caddybe, amelyek kritikus helyzetekben preventív 
módon beavatkoznak. A szériafelszereltség része a Multi-collision fék (Másodlagos ütközés-
védelem), ami egy koccanást követően fokozatosan 10 km/h sebességre lassítja a járművet a 
további ütközések elkerülése érdekében. Egy esetleges ütközés esetén most első ízben védik  
a szériafelszereltség részeként függönylégzsákok a második üléssor külső ülésein ülő utasokat.

* A rendszer határain belül.     A képen feláras extra felszereltség látható.

Elektronikus stabilizálóprogram (ESP).*  
Meg aka dályozza az alul- és túlkormány zott-
ságot és célirányosan fékezi az egyes 
kerekeket.

Blokkolásgátló rendszer (ABS).*  
Megaka dályozza a kerekek blokkolását,  
hogy a jármű kormányozható maradjon. 

Elektronikus differenciálzár (EDS).*  
Kipörgés nélkül osztja el a kerekeken  
a hajtóerőt.

Multi-collision fék (Másodlagos ütközés-
védelem).* Egy esetleges ütközés után fékez ni 
kezd a további ütközések elkerülése érde ké-
ben. A Multi-collision fék akkor aktivizálódik, 
ha két, egymástól független szenzor érzékel 
balesetet. Ekkor rövid késleltetés után a jármű 
fokozatosan 10 km/h sebességre lassul, 
hogy a vezető ezalatt vissza tudja nyerni  
az uralmát a jármű fölött. 

Kipörgésgátló (ASR). Megakadályozza a kerekek 
kipörgését.

Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető 
funkció. A motor indításakor vizuálisan, a jármű 
indulásakor hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt 
– és immár az utasülésben ülőt is – a biztonsági 
öv bekapcsolására.

Légzsákok. A Caddy szériafelszereltségének  
a vezető- és utasoldali légzsákok mellett az 
oldalsó függönylégzsákok is a részei: a második 
üléssor külső üléseinek utasait függönylégzsákok 
védik az esetleges oldalirányú ütközéskor.
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Komfort 2.0 – 
vezetőasszisztens-

rendszerek.
Hogy stresszmentesen vezethessen.

A Caddy kívánságra számos innovatív vezetőasszisztens-
rendszerrel felszerelhető, amelyek folyamatosan elemzik  
a jármű működését, hogy szükség esetén beavatkozzanak.1) 
Mindez az Ön és családja fokozott kényelmét szolgálják útközben. 

ParkPilot.1) Parkoláskor hangjelzéssel figyelmeztet az elöl 
vagy hátul észlelt akadályra, és a kijelzőn vizuálisan is jelzi 
az akadályoktól mért távolságot.2)

Tolatókamera.1) Megkönnyíti a beparkolást tolatáskor,  
a kijelzőn mutatja a jármű mögötti területet2), ezzel segítve  
a beparkolást. Kiegészítő statikus segédvonalak teszik még 
egyszerűbbé a parkolást. A tolatókamera csak a felfelé nyíló 
hátsó ajtóval kombinálva kapható.

Fáradtságérzékelő funkció.1) Jól látható és hallható figyelmeztetést ad, 
ha a vezető viselkedéséből fáradtságra lehet következtetni. 

Fékasszisztens. Érzékeli a fékpedál működtetésének sebességét, 
és reflexszerű vagy vészfékezéskor gyorsabban létrejön a féknyomás.

Nappali menetfény. A fényszóróba integrált külön lámpa automatikusan 
világítani kezd a gyújtás ráadásakor, ezáltal nappal is csökkenti a baleset
veszélyt.

Hegymenet asszisztens. Emelkedőn megakadályozza a jármű vissza
gurulását, induláskor pedig egyszerűbbé teszi a jármű kezelését.

Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer. Ha bármelyik gumiabroncs 
nyomása eltér a többitől, figyelmezteti a vezetőt az abroncsnyomás 
mielőbbi ellenőrzésére.

Sebességszabályozó berendezés sebességkorlátozó funkcióval.1)  
30 km/hs sebesség fölött emelkedőktől és lejtőktől függetlenül 
tartja a kívánt tempót, illetve a maximális sebességet  
az egyedileg beállított értékre korlátozza.

Távolságtartó automatika (ACC).1) 
Automatikusan hozzáigazítja a sebességet az 
előttünk haladó járműéhez, és tartja a vezető 
által beállított követési távolságot. Eközben 
nem lépi túl a beállított sebességet. Tartalmazza 
a „Front Assist” környezetfigyelő rendszert. 

„Front Assist” rendszer városi vészfék- 
funkcióval.3), 1) Kritikus követési távolság 
észlelése esetén a radarrendszer segít 
lerövidíteni a féktávolságot. Veszélyhelyzet 
észlelése esetén vizuális és hangjelzéssel, 
valamint féknyomással figyelmezteti  
a vezetőt.

Fényszóró-szabályozás „Light Assist”. 
Automatikusan tompítja a reflektort szembe-
jövő vagy előttünk haladó jármű érzékelése 
esetén, mielőtt annak vezetőjét elvakítaná  
a fény, illetve teljes sötétséget érzékelve 
automati kusan bekapcsolódik a távolsági 
fényszóró. A távolságifény-szabályozás csak 
a „Látni & Látszani” csomaggal és a „Plus” 
multifunkciós kijelzővel együtt kapható.

Ködfényszóró beépített kanyarfénnyel.  
Rossz időjárási viszonyok között is optimális 
látást biztosít, és kanyarodáskor a kanyar 
belső íve felé eső fényszóró megvilágítja
az útszegélyt. 

„Park Assist” parkolássegítő.1) Megoldja  
a többlépéses beparkolást párhuzamos és 
merőleges parkolóhelyekre. Hátramenetbe 
kapcsoláskor a jármű automatikusan kormányoz, 
a vezetőnek csak a tengelykapcsolót,  
a gázpedált és a féket kell kezelnie.

1) A rendszer határain belül.     2) A rádiótól vagy navigációs rendszertől függően. A „Composition Colour” rádiótól áll rendelkezésre.     3) 30 km/h alatt.
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Apró, de jelentős 
változtatások. Lehet egy kicsivel több? A Caddy a részletek iránti igényességgel is felhívhatja magára 

a figyelmet. Az autó színére fényezett külsőtükör-házak, ajtókilincsek és tolóajtó-
burkolatok még esztétikusabbá tehetik külső megjelenését. A vezetőoldali második 
tolóajtó megkönnyíti a be- és kiszállást, a szériafelszereltséghez tartozó 
függönylégzsákok a második üléssor szélső ülésein pedig az utasoknak fokozott 
biztonságot jelentenek. 

01   Műszerfal. A „Cortina Gloss“ dekorbetéttel ellátott komfort műszerfal zárható 
kesztyűtartót tartalmaz. Tökéletesen igazodik a belső térhez a Titánfekete–Moonrock-
szürke vagy a Titánfekete-Kék színkombinációban kapható „Kutamo“ üléshuzat. 
02   „Composition Audio” rádió. Az integrált USB-csatlakozók segítségével lehetőség van 
okostelefonok csatlakoztatására.
03   Elektromos ablakemelők. Egyetlen gombnyomás elég az ablakok nyitásához 
vagy zárásához. 

A képen feláras extra felszereltség látható. 

16 // 17



03

02
01

Itt minden a jó 
közérzetet szolgálja. A Caddy alapfelszereltsége is számos olyan elemet kínálhat, amely 

még kellemesebbé és szebbé teszi az autózást. Külső megjelenését 
vonzóbbá tehetik a sportos könnyűfém kerekek,  
a fényezett kiegészítő elemek, valamint a fekete tetőléc.  
A belső térben említést érdemelnek a bőr felszereltség-elemek,  
az állítható középső kartámasz, a második üléssorhoz tartozó 
kihajtható asztal és a „Composition Colour” rádió, melyek mind  
a kényelmet szolgálják. 

01   Műszerfal. A komfort műszerfalba integrálták a „Dark Silver 
Brushed” diszítést. Az üléshuzatok „Pandu” szövetből készültek.
02   Klímaberendezés. Fokozat nélkül szabályozható, folyamatosan 
gondoskodik a belső tér kellemes hőmérsékletéről.
03   Krómozott díszlécek. Krómozott hűtőrács-lamellák díszítik  
a frontrészt.

A képen feláras extra felszereltség látható.
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Fényezések.

Normál fényezések Metálfényezések

Gyöngyházfényezés

A képen feláras extra felszereltség látható.

Cukorfehér | Normál fényezés

Gesztenyebarna | Metálfényezés

Cseresznyepiros | Normál fényezés

Méznarancs | Metálfényezés

Reflexezüst | Metálfényezés 

Bambuszkert zöld | Metálfényezés

Black Berry | Metálfényezés 

Csillagfénykék | Metálfényezés

Viperazöld | Metálfényezés

Acapulco-kék | Metálfényezés

Indiumszürke | Metálfényezés

Mélyfekete | Gyöngyházfényezés 
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A Caddy egy tökéletes családi és szabadidőjármű, amely nem 
hagy kívánnivalót maga után. Ha valami mégis hiányozna Önnek, 
a Volkswagen Eredeti Tartozékok között számtalan további érdekes 
felszereltségelemet talál. A Volkswagen Haszonjárművek márka-
kereskedőknél kapható minőségi tartozékkínálata a fejlesztő és 
formatervező részlegünkkel folytatott együttműködés eredménye, 
annak érdekében, hogy valóban minden tökéletesen illeszkedjen 
egymáshoz.

01   Megfordítható csomagtérbetét. A pontosan illeszkedő betét megfelelő felületet biztosít a legkülönbözőbb rakományoknak: egyik 
oldala puha velúr, másik oldala csúszásbiztos műanyag. Szükség esetén a betétből kihajtható egy integrált, erős szövetborító, amely  
a rakodáskor előforduló sérülésektől védi a rakodóperemet. 

02   Kereszttartók a tetőlécekhez. A tetőléccel felszerelt járművekhez City-Crash 
tesztelésű, stabil kereszttartók kaphatók eloxált alumíniumból. A két kereszttartó 
összesen akár 95 kg teher szállítására alkalmas, könnyen fel- és leszerelhető, és 
különböző tartórendszerek alapja lehet. Lopásgátló zárszerkezet védi a kellemetlen 
meglepetésektől. 
Alaptartó (ábra nélkül). A tetőléc nélküli járművekhez zárható, City-Crash tesztelésű, 
eloxált alumínium alaptartó kapható. Legfeljebb 94 kg-os terhelésre tervezték, és 
különféle tartórendszerekkel szerelhető fel. 
03   Kajaktartó. Maximum 25 kg súlyú sportkajakok szállítására szolgál, egyszerűen 
elhelyezhető az alaptartón.

Volkswagen 
Eredeti Tartozékok.

04

05 0706

04   Csomagtérbetét. A könnyű és rugalmas betét pontosan illeszkedik a Caddy, illetve 
a Caddy Maxi rakteréhez. Körülbelül öt centiméteres pereme védi a csomag teret a 
nedvességtől és a szennyeződésektől, rombuszmintás felülete megakadályozza a 
csomagok elmozdulását. Amikor éppen nincs rá szükség, helytakarékos módon 
egyszerűen felcsavarható. 
05   Csomagrögzítő háló. Az integrált rögzítőhorog segítségével a nagy szakítószilárd ságú, 
rugalmas háló egyszerűen a csomagtérben található rögzítőszemekhez erősíthető, 
ezzel elkerülhető a kisebb és közepes méretű tárgyak csúszkálása.

06   Utazó- és komfortrendszer. Része az alapmodul, amely az 
első ülések fejtámlarúdjai közé van rögzítve, valamint a következő 
kiegészítő modulok: egy-egy tablettartó Samsung Galaxyhez, 2., 
3. és 4. generációs iPad-hez, valamint az első generációs iPad Air-
hez és iPad mini-hez. A kiegészítő modulok egyszerűen az alap-
modulra helyezhetők, és könnyen cserélhetők. Felhajtható asztal 
pohártartóval, ruhafogas és táskatartó is tartozik a rendszerhez.

07   G0 plus ISOFIX gyermekülés. Kényelmet és optimális védelmet 
nyújt újszülötteknek és kisgyermekeknek 15 hónapos korig vagy 
13 kg testsúlyig. A mobil gyermekülés alapját az alsó váz képezi, 
amely az ISOFIX-rögzítőpontokon stabilan kapcsolódik a jármű-
höz. Az egyéni szabályozási lehetőségek és az állítható magasságú 
5 pontos öv révén a kisgyermek mindenkor biztonságosan szállít-
ható. Az ülésrendszer ezen kívül levehető napellenzővel, állítható 
hordozófogantyúval, valamint könnyen levehető és mosható 
szövethuzattal van ellátva. 

A Volkswagen Eredeti Tartozékok csak a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedésekben kaphatók. További információkért forduljon az Ön Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedéséhez vagy látogasson el a www.vwh.hu weboldalra!
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