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Zit wel goed. 

 De Caddy.

CAR NET  
GUIDE & 
INFORM. 
  Mobiele online diensten.  
Onder andere met live file  
informatie onderweg. 

TGI ECOFUEL
Schoon op weg met  
aard- of groengas. 

UNIEK
AANDRIJF
CONCEPT
De combinatie tussen:
-   DSG automatische transmissie: 

schakelt snel en op het juiste moment.
-  4MOTION vierwielaandrijving met  

superieure grip. 

HOOG
LAADVERMOGEN.  
De Caddy heeft een hoge  
laadcapaciteit. Wilt u nog  
meer lading vervoeren?  
De Caddy trekt moeiteloos  
een aanhanger.

HOOG
COMFORT.
Met een personenwagen  
beleving vervoert u  
comfortabel uw goederen. 

DE STANDAARD 
IN VEILIGHEID. 
De Caddy zet een nieuwe norm in 
veiligheid. Zo is hij de eerste in zijn klasse 
met standaard het Multi-Collision 
remsysteem en is daarnaast standaard 
uitgerust met vier airbags (voor- en zij-
airbags voor bestuurder en passagier).

BEWEZEN
VOLKSWAGEN-
KWALITEIT.
De Caddy is hoogwaardig  
afgewerkt. Het linkerzijpaneel  
bestaat uit één deel. Zo kunt u,  
uw Caddy fraai voorzien van  
uw bedrijflogo.   

LANGSTE
RUIMTE IN 
ZIJN KLASSE.  
Met zijn 225 cm heeft de  
Caddy Maxi de langste  
laadruimte in zijn klasse.   

NIEUWSTE GENERATIE
MOTOREN.
De nieuwste generatie 
motoren van de Caddy 
voldoen aan de Euro 6 
emissienorm, deze motoren zijn tevens standaard 
voorzien van BlueMotion Technology. 

SCHONER EN ZUINIGER 
DAN ZIJN
VOORGANGER.  
De Euro 6 motoren zijn schoner  
en zuiniger dan de Euro 5 motoren. 

4MOTION 
DE STERKSTE 
ONDER DE 
4X4 MOTOREN. 
De Caddy 4MOTION is onder normale 
omstandigheden voorwielaangedreven. 
Afhankelijk van de rij en weersomstandigheden 
wordt de vierwielaandrijving ingeschakeld. Zo 
bespaart u brandstof en heeft u meer grip als 
de omstandigheden daar om vragen.   

ASSISTENTIE-
SYSTEMEN. 
De Caddy is uitgerust met  
de allernieuwste assistentiesystemen 
waaronder front assist. Dit systeem werkt 
met een radar sensor en kan volledig 
automatisch een noodstop maken. 



AL JAREN DE 
FAVORIETE BEDRIJFSWAGEN
VAN NEDERLANDSE ONDERNEMERS.
Al jaren behoort de Volkswagen Caddy tot de favoriete uitrusting van vakmensen en ondernemers.  
Om dat te blijven, is de Caddy uitgerust met talrijke innovaties uit de personenwagens van  
Volkswagen. De motoren zijn schoner en zuiniger dan ooit tevoren. Het interieur en de  
assistentiesystemen zorgen voor nóg meer rijcomfort en voor nóg meer veiligheid. En hebben  
we het al gehad over het strakke design? Je zou bijna vergeten dat je in een bedrijfswagen rijdt.  
De Caddy. Zit wel goed.
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DE CADDY COMBI

Dagelijks doen zich situaties voor die om een snelle en altijd professionele oplossing 
vragen. Met de Caddy Gesloten Bestelwagen en de Caddy Combi zijn er twee auto's die 
vrijwel iedere uitdaging samen met u aankunnen. Ze zijn functioneler, flexibeler en 
veelzijdiger dan ooit. Deze wendbare en compacte bestelwagens bieden alles wat u  
nodig heeft om professioneel aan te komen bij uw klanten.

De Caddy. 

 Klaar voor elke klus.
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Krachtig. Dynamisch. Strak. 

 Het design.
In welke sector u ook actief bent: de Caddy straalt degelijkheid, kwaliteit en vertrouwen 
uit. Het design kenmerkt zich door exacte, dynamische lijnen. Bijzondere blikvangers zijn 
de chromen sierstrip op de grille, de strak vormgegeven achterlichten, de achterklep 
met geïntegreerde spoiler en de markante koplampen. Deze zijn tegen meerprijs ook  
verkrijgbaar met Bi-Xenon inclusief getinte achterlichtunits. 
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Kwalitatief. Functioneel. Comfortabel. 

 Het interieur.
Het interieur van de Caddy is geïnspireerd op de personenwagens 
van Volkswagen. De Caddy kenmerkt zich door een hoogwaardige 
afwerking en veel slimme opbergmogelijkheden. De ergonomische 
stoelen, fraaie materialen en een breed aanbod aan radio- en 
infotainmentsystemen zijn van hoogwaardige kwaliteit. 
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OPBERGRUIMTE

OPEN OPBERGVAK, DESGEWENST MET EEN 12 VOLT AANSLUITING 

OPBERGVAK VOOR MOBIELE TELEFOON INCL. 12 VOLT AANSLUITING

OPTIONEEL EEN LADE ONDER DE STOEL

BEKERHOUDER IN DE MIDDENCONSOLE

IN DE PORTIEREN



OPEN OPBERGVAK

OPEN OPBERGVAK

Compleet. Opgeruimd. Geordend.  

 Opbergmogelijkheden.  
Als professional wilt u dat alles feilloos verloopt. Daarom is de 
Caddy voorzien van opbergmogelijkheden die bestaan uit meerdere 
opbergvakken van uiteenlopende grootte. Zo zit er boven de  
bestuurder en de bijrijder een opbergvak over de gehele breedte 
van de auto. Deze is onzichtbaar van buitenaf en biedt voldoende 
ruimte voor werkhandschoenen, een lunchbox of een laptop. In de 
portiervakken passen 1 liter flessen en in de middenconsole zitten 
vier bekerhouders. Zo kan alles altijd netjes worden opgeborgen.
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De deuren van een bestelwagen worden intensief gebruikt. 
Daarom heeft de Caddy zware scharnieren en grepen, die een 
hoge belasting aankunnen. De Caddy kan helemaal afgestemd 
worden op uw behoefte. Zo kunt u kiezen voor 1 of 2 
schuifdeuren. Een achterklep met of zonder raam tot aan een 
Caddy met achterdeuren. Voor optimaal zicht naar achter zijn de 
achterdeuren 2/3 om 1/3 uitgelijnd. Doordat de grootste deur 
zich aan de straatzijde bevindt is een optimale en veilige 
looproute geborgd. 

ACHTERKLEPPEN

ACHTERDEUREN 

ACHTERDEUREN

180°
te openen en veilig
te vergrendelen.

Snel. Slim. Effectief.   

 De achterklep,  
achterdeuren en brede schuifdeur. 

Achterklep met ruit op de Caddy Gesloten Bestelwagen
| MU |

Achterdeuren met ruit (⅔ tot ⅓) op de Caddy Gesloten Bestelwagen en Combi Bestelwagen
| S |

Dichte achterklep op de Caddy Gesloten Bestelwagen
| MU |

2  
schuifdeuren
mogelijk
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 De Caddy. Zit wel goed. 
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Groot en toch compact: De Caddy Gesloten Bestelwagen scoort met zijn  
laadruimte en laadmogelijkheden. Naast de hoge laadcapaciteit, heeft de  
Caddy korte wielbasis al een laadvolume van 3,2 m3. Met de brede schuifdeur  
van 70 cm wordt laden en lossen nog gemakkelijker. Wilt u nog meer lading 
vervoeren? De Caddy trekt moeiteloos een zware aanhanger.

Ruim. Groot. Efficiënt.   

 De Caddy  
Gesloten Bestelwagen.  
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 Het toppunt van functionaliteit.  
De langste laadruimte in zijn klasse. 

De Caddy Gesloten Bestelwagen heeft een royale laadruimte die u geheel naar eigen 
wens kunt inrichten. Hij wordt standaard geleverd met een scheidingswand, een in  
carrosseriekleur gespoten stalen vloer met zes bindogen. Daarnaast kunt u naar wens 
kiezen uit drie andere scheidingswanden en twee stevige vloeren - waaronder een  
10 mm dikke houten vloer met anti-slip oppervlak. Onze ombouwpartners kunnen nog  
meer vloeren leveren, zoals een speciale vloer waarop stellages en gereedschap  
vastgeschroefd kan worden. Daarmee wordt de Caddy Gesloten Bestelwagen in  
een handomdraai een volwaardige service-auto voor reparatiediensten, installateurs  
en andere bedrijfstakken.

| S | Standaard       | MU | Meeruitvoering



01   Bindogen. De laadruimte is standaard uitgerust met zes  
bind ogen die in de bodem van de Caddy zijn bevestigd.  
De Caddy Maxi Gesloten Bestelwagen heeft zelfs acht bindogen. 
Materiaal en gereedschap kan zo met spanbanden veilig en netjes 
worden vastgezet.     | S |

02   Rubberen vloer. Deze beschermvloer van kunst stof past  
precies op de stalen, originele vloer. Bovendien heeft rubber  
uitstekende isolerende en geluiddempende eigenschappen.
| MU |

03   Scheidingswand met ruit. Standaard op Caddy Maxi (m.u.v. 
Caddy Maxi 55kW TDI en EcoFuel). Deze wand loopt tot aan het 
dak en bevat twee grote ruiten. 

01 02 03

Slimme oplossingen 
voor veiliger laden
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4.2 m3
laadruimte    

3.2 m3
laadruimte  

470 mm langer 
bij de Caddy Maxi 

4.408 mm totale lengte 
van de Caddy

Laadruimte3) 1.779 mm (vanaf de scheiding)Laadruimtelengte3) 2.249 mm (vanaf de scheiding)

2 zitplaatsen 2 zitplaatsen

DE CADDY MAXI GESLOTEN BESTELWAGEN DE CADDY GESLOTEN BESTELWAGEN



Tot

31 %
meer laadruimte

Lange laadruimte.  
Hoog aanhangwagengewicht. Hoog laadvermogen. 

De Caddy Maxi  
Gesloten Bestelwagen.

Wie vaak zware of grote spullen vervoert, zal het hoge laadvermogen en de royale laadruimte in de Caddy 
Gesloten Bestelwagen zeker waarderen. In vergelijking met de Caddy Gesloten Bestelwagen met korte wielbasis 
heeft de Maxi versie 1 m3 meer laadvolume. Deze bedraagt in totaliteit zelfs 4,2 m3. De Caddy Maxi Gesloten 
Bestelwagen heeft een geremd aanhangwagengewicht tot 1.500 kg. 
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Veilig. Modern. Ruim.    

De standaarduitrusting. 

Exterieur
– Grille, voorzien van een chromen sierstrip 
– Stootlijst op de flanken 
– Schuifdeur, rechts, 70 cm breed *
– Groen warmtewerend glas 
– Achterdeuren (achterklep optioneel beschikbaar)
– Achterruitenwisser en achterruitverwarming *
– Stalen wielen met wielnaafafdekking 
–  Volwaardig reservewiel onder de auto (m.u.v. Caddy 4Motion, EcoFuel en BlueMotion)
– Elektromechanische stuurbekrachtiging

Interieur 
– Goede interieurakoestiek
–  Diverse opbergmogelijkheden, inclusief opbergruimte onder het dak  
– Stoelbekleding stof 'Austin' 
– Rubber vloer in cabine 
– Gesloten scheidingswand 
–  Laadruimte van 3,2 m3 in de Caddy en 4,2 m3 in de Caddy Maxi
– Boordcomputer

Comfort
– Elektronische startonderbreking 
–  Centrale deurvergrendeling met radiografische afstandsbediening 
– 12 Volt aansluiting in middenconsole 
– Radiovoorbereiding *

Veiligheid 
–  4 Airbags (bestuurders- en passagiersairbags, zij- en thoraxairbags)
– Multi-Collision remsysteem 
– Elektronische Stabiliteits Controle (ESC)
– Elektronisch sperdifferentieel (EDS)
– Anti-Blokkeersysteem (ABS)
– Aandrijfdoorslipregeling (ASR)
– Remassistent (BAS)
– Elektromechanische stuurbekrachtiging (Servotronic) 
– Dagrijverlichting 
– Zes bindogen in de Caddy en acht bindogen in de Caddy Maxi
– Hillhold

* Niet bij Caddy Economy 
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Standaard ●     Optie ○     Niet leverbaar -

Flexibel. Persoonlijk. Aangenaam.   

De uitrustingsniveaus. 

Easyline Trendline Comfortline Highline 

Elektrisch verstel- en verwarmbare spiegels, elektrisch bedienbare ruiten in voorportieren ● ● ● ●

Radio 'Composition Audio' incl. telefoonvoorbereiding ○ ● ● ●

Climatic airconditioning (incl. dashboardkastje) ○ ● ● ●

In hoogte verstelbare voorstoelen ○ ● ● ●

Mistlampen voor incl. bochtverlichting ○ ○ ● ●

Licht- en regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel, automatische stadslichtschakeling, Coming- en Leaving Home functie ○ ○ ● ●

Parkeersensoren achter ○ ○ ● ●

Cruise control ○ ○ ● ●

Verwarmbare voorruit ○ ○ ● ●

Comfortstoelen ○ ○ ● ●

15" lichtmetalen velgen 'Caloundra' incl. slotbouten1 ○ ○ ○ ●

Multifunctioneel lederen stuurwiel incl. multifunctioneel display en vermoeidheidsherkenning - ○ ○ ●

Bumpers en spiegelkappen in kleur meegespoten2 ○ ○ ○ ●

Lendensteunen voorstoelen ○ ○ ○ ●

Verwarmde ruitensproeiers ○ ○ ○ ●

1. Bij motoren vanaf 90 kW: 16" Lichtmetalen velgen 'Bendigo' incl. slotbouten.  

2. Leverbaar i.c.m. een beperkt aantal lakkleuren.

Om uw standaard rijk uitgeruste Caddy van nog meer opties te voorzien, kunt u kiezen uit onderstaande uitrustingsniveaus.



De Caddy is voorzien van de nieuwste generatie dieselmotoren (EA288). 
Deze motoren worden gekenmerkt door een comfortabele loopcultuur en 
zijn schoon en zuinig. Tevens zijn ze voorzien van Bluemotion Technologies 
waaronder start/stop systeem, en banden met lage rolweerstand. 

Er kan worden gekozen uit zes verschillende vermogens: van een compacte 
1.2 | TSI met 62 kW/94 pk tot de krachtigste 2.0 TDI met 110 kW/150 pk. 
Bovendien is de afstelling van het onderstel van de Caddy verbeterd, wat 
bijdraagt aan het rijplezier. 

   

Krachtig. Zuinig. 
Mileuvriendelijk. 
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De TDI-motoren. De zuinige 2 liter 
turbodieselmotoren met common rail directe 
inspuiting zijn leverbaar in verschillende vermogens. 
Vooral de versies met 55 kW en 75 kW overtuigen 

door hun zuinige verbruik en de geringe uitstoot. De 75 kW en de 110 kW versies 
kunnen worden geleverd met een DSG-versnellingsbak met ingebouwde dubbele 
koppeling. De 90 kW motor wordt altijd met 4MOTION vierwielaandrijving 
geleverd.

DSG versnellingsbak met dubbele koppeling.  
De 6-traps- (75 kW, 110 kW) resp. 7-traps automaat (92 kW) 
schakelt op het juiste moment sneller door naar een  
andere versnelling. Handmatig schakelen is ook mogelijk. 

De TSI-motoren.  
De combinatie van de direc-
te inspuiting en de turbo 
maakt beide motoren tot 
rustig lopende, bijzonder 
efficiënte en ondanks hun 
lage cilinderinhoud een uiterst krachtige aandrijfbron.  
Met de 1,4 l benzineversie is voor het eerst een TSI-motor verkrijgbaar 
die kan worden gekoppeld aan een DSG-versnellingsbak met dubbele 
koppeling.

Meer power, minder verbruik. 
Door de toepassing van turbo's hebben de nieuwe  
TDI-motoren een hoog koppel bij een laag toerental.  
Dit vertaalt zich in een relatief laag brandstofverbruik.

EU6 Motoren
standaard met BlueMotion Technology.

TDITSI 1.2 l TSI (62 kW/84 pk)

DSG
VERBRUIKT MINDER. 

Presteert meer. 

2.0 l TDI (110 kW/150 pk)

OOK MET DSG LEVERBAAR

2.0 l TDI (55 kW/75 pk) 2.0 l TDI (90 kW/122 pk)

2.0 l TDI (75 kW/102 pk)

OOK MET DSG LEVERBAAR

1.4 l TSI (92 kW/125 pk)

OOK MET DSG LEVERBAAR
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Kenmerkende uitrusting van de Caddy  
Gesloten Bestelwagen TDI BlueMotion.

 – Hill Hold Control
 – Geoptimaliseerde versnellingsbakoverbrenging 
 – Verbeterde aerodynamica:  
verlaagd onderstel,  
kleinere buitenspiegels 

Meer standaarduitrusting voor de Caddy Gesloten Bestelwagen TDI BlueMotion 
staat op pagina 22.

De zuinige 
Caddy BlueMotion. 

Volkswagen Bedrijfswagens  met standaard BlueMotion Technology 
volgens de ´Think Blue´ filosofie: zo duurzaam mogelijke auto's  
maken, die tijdens hun gehele levensduur - van productie tot  
recycling - zoveel mogelijk het milieu ontzien. Dit doel bereiken 
we onder andere met op maat gemaakte BlueMotion Technology  
pakketten, waardoor het brandstofverbruik duidelijk verminderd 
en dus ook de CO2-emissie verhoudingsgewijs wordt beperkt.

Motor Start-Stop systeem Dit systeem draagt bij aan een  
zuinige rijstijl en schakelt de motor automatisch uit als de auto  
stilstaat. Vooral in het stadsverkeer en stop-and-go situaties  
kan dit bijdragen aan een lager brandstofverbruik.

Recuperatief remsysteem. Een dynamo zet de energie  
die vrijkomt tijdens het remmen om in elektrische energie.  
Deze energie wordt opgeslagen in de accu en kan vervolgens  
gebruikt worden door elektrische apparatuur of bij het accelereren.

Aanzienlijk lager brandstofverbruik door vele innovaties. 



*De verbruiksgegevens met betrekking tot de aardgasmotoren zijn van toepassing op het gebruik van H-gas.  
Bij het gebruik van het Nederlandse L-gas moet rekening gehouden worden met een 15% hogere waarde.

TGI-motor. De 1.4 liter motor met een vermogen van 81 kW 
en een koppel van 200 Nm is leverbaar voor zowel de korte  
als de lange wielbasis. De Caddy TGI EcoFuel. 

Milieuvriendelijk en voordelig op aardgas rijden.

De Caddy TGI EcoFuel loopt zowel op aardgas als benzine, is uiterst efficiënt en start in de zuinige 
aardgas-modus. Naast aardgas is deze motor ook geschikt voor groengas (van biologische herkomst). 
Als de aardgastank leegraakt, wordt er automatisch naar bezine overgeschakeld. De actieradius van de 
Caddy TGI EcoFuel is 610 km* op H-gas. Het gemiddelde verbruik komt uit op 4,1 kg* aardgas/100 km. 
Dit komt overeen met een CO2-uitstoot van 112 g/km*. De verbruik- en CO2-waarden voor de grotere 
Maxi-uitvoeringen liggen fractioneel hoger. Zo rijdt u met de Caddy TGI Ecofuel duurzamer dan 
wanneer u met benzine of diesel rijdt. 

Totale laadruimte tot 

4.2 m3
dankzij de inbouw onder de vloer
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Vier stalen aardgastanks. De hittebestendige, bijzonder 
sterke aardgastanks zijn voorzien van drievoudig beveiligde 
ventielen en zijn met speciale spanbanden onder de auto 
gemonteerd. In totaal bevatten de aardgastanks in de  
Caddy TGI EcoFuel ca. 26 kg en die van de Caddy Maxi TGI 
EcoFuel ca. 37 kg aardgas.

Onder de vloer. Zowel de aardgastank als aardgas- 
leidingen bevinden zich onder het voertuig. Hierdoor 
zijn er geen beperkingen in de laadruimte.

Benzinetank. Alle TGI-modellen hebben een  
reservetank van 13 liter.

Totale laadruimte tot 

4.2 m3
dankzij de inbouw onder de vloer



Unieke combinatiemogelijkheid: 
+  DSG versnellingsbak met  

dubbele koppeling.
+ 4MOTION vierwielaandrijving

De Caddy met, de tegen meerprijs, leverbare vierwielaandrijving 4MOTION presteert perfect 
onder extreme weersomstandigheden. De voordelen komen vooral tot uiting op natte en 
besneeuwde wegen alsmede op modderige en beschadigde wegdekken (afbeelding 1).  
In deze gevallen zorgt het 4MOTION systeem ervoor wanneer er slip op de voorwielen 
wordt gesignaleerd, ook de achterwielen worden aangedreven. Zo zijn de aandrijfkrachten 
optimaal verdeeld. Het systeem past zich volledig automatisch aan de rij- en 
weersomstandigheden aan. Zo bent u verzekerd van grip onder praktisch alle 
weersomstandigheden (afbeelding 2). 

Ook bij het rijden met een aanhangwagen komen de voordelen van de permanente 
vierwielaandrijving duidelijk naar voren – bijvoorbeeld in combinatie met de krachtige 
90 kW sterke turbodieselmotor. Wie nog meer rijcomfort wenst, kan kiezen voor de 
110 kW motor. Daarnaast kan 4MOTION ook gecombineerd worden met een DSG-
versnellingsbak bij de 110 kW motor. In het segment van compacte bestelwagens biedt 
alleen de Volkswagen Caddy deze mogelijkheid.

 De Caddy 4MOTION.  

 De sterkste 4x4.

02

01

4 DSG
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Innovatief. Comfortabel. Veilig.  

De veiligheidssystemen.
Om veilig en ontspannen op uw bestemming aan te komen, is de Caddy 
voorzien van talrijke veiligheidssystemen die in kritische situaties kunnen 
ondersteunen. Nieuw is het standaard aanwezige Multi Collision remsysteem. 
Dit systeem kan het voertuig na een ongeluk automatisch afremmen tot een 
snelheid van 10 km/ uur. Het doel is om vervolg ongelukken te voorkomen. Als 
er dan toch nog een botsing volgt, worden de inzittenden optimaal beschermd 
door de veiligheidscarrosserie en de standaard aanwezige airbags. Daarmee 
stelt de Caddy Gesloten Bestelwagen op het gebied van veiligheid een nieuwe 
norm in deze klasse.

Elektronische stabiliteits controle (ESC).  
Herkent over- en onderstuur situaties. En aan de 
hand van remingrepen wordt de slip, daar waar 
mogelijk, gecorrigeerd.      | S |

Antiblokkeerremsysteem (ABS). Voorkomt dat  
de wielen blokkeren, waardoor de auto ook bij 
een noodstop bestuurbaar blijft.      | S | 

Elektronisch Sperdifferentieel (EDS).  
Op het moment dat één van de aangedreven  
wielen doorslipt wordt deze volledig automatisch 
afgeremd. Zo gaan de aandrijfkrachten naar het 
wiel met grip.     | S |

Aandrijfslipregeling (ASR). Beperkt het door- 
slippen van de wielen en zorgt voor grip op een 
glad wegdek. 

Multi-Collision remsysteem. 
Behoort tot de standaarduitrusting op alle  
Caddy modellen. Dit systeem wordt na een 
aanrijding geactiveerd.       | S |

Veiligheidsgordelwaarschuwingssysteem.  
Als de gordel niet is omgedaan informeert dit 
systeem de bestuurder. Allereerst waarschuwt 
het systeem de passagier met een optisch  
signaal na het starten van de motor en met  
een akoestisch signaal na het wegrijden.       | S |

Standaard vier airbags. Standaard op elke Caddy 
zijn airbags voor de bestuurder en de passagier. 
Behalve de airbags in het stuur en dashboard, 
zijn er zij-airbags in de zijkant van de stoelen 
geplaatst. Deze vier airbags samen bieden de 
inzittenden de best mogelijke bescherming bij 
frontale en zijdelingse botsingen. De 
passagiersairbag kan met de autosleutel 
uitgeschakeld worden.       | S |



Comfort op de werkplek.  

De bestuurdersassistentiesystemen.

02   Rear View achteruitrijcamera. Geeft een duidelijk beeld 
van de ruimte achter de auto en ondersteunt bij het parkeren. 
De achteruitrijcamera is alleen leverbaar in combinatie met 
een achterklep en het multimediasysteem 'Composition  
Colour', 'Composition Media' of 'Discover Media'.    | MU |

01   Parkeerhulp achter. Sensoren in de achterbumpers 
houden in de gaten hoeveel afstand u heeft tot obstakels 
achter uw auto. Als die afstand te klein wordt, dan krijgt u 
een geluidssignaal te horen en kunt u op het display (vanaf 
'radio Composition Colour' leverbaar) zien hoeveel ruimte  
u nog heeft. Zo parkeert u makkelijker en zorgeloos in en 
voorkomt u parkeerschades.    | MU |

Vermoeidheidsherkenning. Signaleert vermoeidheid. Met optische en 
akoestische waarschuwingssignalen wordt de bestuurder geïnformeerd 
dat het wellicht verstandig is een pauze te nemen.      | MU |

Remassistent. Dit systeem herkent met welke snelheid en kracht het 
rempedaal ingetrapt wordt. Bij een noodstop wordt de volledige remdruk 
sneller opgebouwd.     | S |

Dagrijverlichting. Zodra de motor wordt gestart, wordt de 
dagrijverlichting geactiveerd waardoor overdag de kans op  
een ongeluk wordt verkleind.     | S |

Hill Hold Assist. Als het voertuig stilstaat bijvoorbeeld op een helling dan 
zorgt het ABS systeem ervoor dat de remmen circa 1 seconde worden 
vastgehouden wanneer u weg wilt rijden.      | S |

Bandenspanning waarschuwingssysteem. Waarschuwt de bestuurder  
bij een te lage bandenspanning en adviseert de bestuurder de 
bandenspanning zo snel mogelijk te controleren.     | MU |

Cruise control incl. snelheidsbegrenzer. Dit systeem houdt de gekozen 
snelheid vast of beperkt de snelheid tot een door de bestuurder gekozen 
waarde.     | MU |

De Caddy kan naar wens met de beschikbare innovatieve bestuurdersassistentiesystemen worden 
uitgerust. De systemen voeren tijdens het rijden permanent analyses uit, ondersteunen indien no-
dig en dragen bij aan het comfort. 

| S | Standaard       | MU | Meeruitvoering
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Adaptive Cruise Control (ACC). ACC meet met 
een radarsensor de afstand (tot 120 m) en de 
snelheid ten opzichte van voorliggers. Volledig 
automatisch wordt de vooraf ingestelde 
volgafstand aangehouden.  ACC wordt altijd  
geleverd i.c.m. Front Assist noodremassistent.    
| MU |

Front Assist noodremassistent. Dit systeem 
verkleint tot zelfs 160 km/h de kans op 
aanrijdingen. Het systeem detecteert continu 
de afstand tot aan het voorliggende voertuig. 
Het systeem grijpt in wanneer de volgafstand 
te klein wordt en dus het snelheidsverschil te 
groot.    | MU |

Mistlampen met geïntegreerde bochtenverlich-
ting. Zorgen ervoor dat bij het afslaan de 
bochten door de mistlampen verlicht worden. 
Bij lage snelheden en bij het bedienen van  
het knipperlicht wordt de juiste mistlamp  
geactiveerd. Zo zijn de bochten beter verlicht 
en bent u beter zichtbaar.     | MU |

Park Assist parkeerassistent. Gemakkelijk  
inparkeren? Dit systeem kan bijna volledig  
autonoom uw Caddy inparkeren. Sensoren 
meten of er voldoende ruimte is om de Caddy 
te parkeren. Als er voldoende ruimte is, ziet u 
een signaal op het dashboard. U stopt de 
auto, en bedient alleen het koppelings, rem en  
gaspedaal, de auto neemt het sturen volledig 
van u over. Zo staat u perfect geparkeerd.      
| MU |

Light Assist grootlichtassistent. Boven 60 
km/h en in het donker kunt u de grootlicht 
assistent activeren. Dit doet u door de hendel 
van het grootlicht naar voren te drukken. De 
grootlichtassist is nu actief. Een camera 
registreert tegemoetkomend licht en schakelt 
dan volledig automatisch van groot naar 
gedimd licht over. Zo verblind u geen 
medeweggebruikers en schakelt grootlicht in 
daar waar het kan. De camera heeft een bereik 
van 1000 meter.     | MU |





Naast op een voordelige en veilige manier vervoeren van materieel 
kan de Caddy met innovatieve infotainmentsystemen uitgerust 
worden. Zo heb je via Guide & Inform de mogelijkheid via online 
verkeersinformatie altijd de snelste route naar uw bestemming te 
rijden. Uiteraard kan desgewenst ook een smartphone of tablet 
met het infotainmentsysteem worden verbonden. De optioneel 
verkrijgbare dienst App-Connect (zie afbeelding 1) geeft 
geselecteerde apps zelfs weer op het touch screen van de  
radio- of het navigatie systeem en maakt op die manier een 
ergonomische en veilige bediening van smartphone functies 
mogelijk. Informeer voor de mogelijkheden bij uw dealer.

Een werkplek die verbonden is.  

Het innovatieve  
infotainmentsysteem.

01
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Spraakbediening. Met het spraakbedieningssysteem kunt u de 
telefoon, de navigatie en de audiofuncties bedienen zonder uw 
handen van het stuur te hoeven nemen.     | MU |

01   Telefoonvoorbereiding Comfort. Het aflegvak is voorzien van 
een speciale spoel. Deze spoel neemt het telefoonsignaal over en 
verbindt die met de buitenantenne. Zo heeft u minder straling in 
uw Caddy en een betere ontvangst. Ook het opladen is heel 
eenvoudig: daarvoor hoeft de telefoon alleen met de aanwezige 
USB-interface te worden verbonden.     | MU |

02   Multifunctionele lederen stuurwiel. De radio, het navigatiesysteem, een 
smartphone of de cruise control kunnen worden bediend.     | MU |
Boordcomputer. Hier wordt actuele informatie weergegeven zoals de tijd, het 
resterende bereik, de buitentemperatuur, het gemiddelde verbruik en wordt advies 
gegeven over de versnelling die het best gebruikt kan worden om zuiniger te rijden.
| S |
Boordcomputer 'Plus'. Naast de functies van de multifunctionele weergave kan het 
display ook worden gebruikt om de optionele koelvloeistofverwarmer te reguleren  
en het optionele Licht & Zicht pakket in te stellen. De nog fraaiere display kan in 
combinatie met een navigatiesysteem bijvoorbeeld ook pijlen weergeven voor een 
juiste en overzichtelijke navigatie.     | MU |

01

02

De radio- en 
infotainment systemen. 
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03   Radio 'Composition Audio'. Het systeem bestaat uit een monochroom TFT-scherm, 2 x 20 Watt vermogen 
met luidsprekers, een SD-kaartlezer, een AUX-ingang, een USB-aansluiting en een Bluetooth-telefoonvoor- 
bereiding voor mobiele telefoons.     | MU |
04   Radio 'Composition Colour'. Gelijk aan Composition Audio met als extra functies: een 5-inch kleuren  
touch screen, een MP3- en DVD-lezer, 4 x 20 Watt vermogen met twee luidsprekers en een dubbele tuner voor 
een optimale ontvangst en een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons.   | MU |
05   Radio 'Composition Media'. Gelijk aan Composition Colour. Het systeem bestaat uit een 6,33" TFT  
Kleurendisplay, touchscreen met infraroodbenaderingssensor, een MP3- en DVD-lezer, 4 x 20 Watt vermogen 
met luidsprekers, een dubbele tuner voor optimale ontvangst, AUX-ingang in middenconsole en 
 4 luidsprekers. Op deze radio is desgewenst App-Connect leverbaar.     | MU | 

06   Navigatiesysteem 'Discover Media'. Naast alle functies van radio 'Composition Media' heeft dit systeem 
een tweede SD-kaartlezer voor de kaart met alle wegenkaartgegevens. De updates voor de geïnstalleerde  
kaarten van Europa zijn via Volkswagen MapCare gratis te downloaden. De inbegrepen mobiele online diensten 
van Car-Net Guide & Inform zijn bijzonder handig. Via internet wordt namelijk voortdurend actuele informatie 
verzameld die verwerkt wordt door het navigatiesysteem. Als er bijvoorbeeld een file ontstaat, wordt de route 
automatisch aangepast. Bovendien kunnen de voordeligste benzinestations in de buurt worden  
aangegeven, het aantal vrije parkeerplaatsen in de parkeergarage en nog heel veel meer.      | MU |

03 04 06
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01   Afsluitbaar opbergvak. In het dashboardkastje kunnen belangrijke documenten 
en waardevolle spullen veilig uit het zicht worden bewaard. Het kastje heeft 
verlichting en kan tegen meerprijs aan de airconditioning gekoppeld worden  
zodat het gekoeld wordt.     | S |

02   Airconditioning. De half-automatische airco is traploos instelbaar  
zodat de auto altijd een behaaglijke temperatuur heeft.     | MU |
03   Climatronic Airconditioning. Dit systeem regelt de temperatuur 
automatisch op basis van sensoren. Het is een gescheiden systeem, 
waardoor passagier en bestuurder elk hun eigen temperatuur kunnen 
instellen. Een luchtkwaliteitsensor meet de kwaliteit van de instromende 
buitenlucht. Op het moment dat de sensoren meten dat er sprake is van  
een mindere luchtkwaliteit schakelt de Climatronic automatisch over op de 
recirculatiestand.     | MU |

04   Elektrische ruitbediening. De tuimelschakelaar 
zit handig verwerkt in de armleuning van het portier 
en heeft ook een comfortfunctie met inklembeveili-
ging. Dit systeem behoort samen met de elektrisch 
verstelbare en verwarmbare buitenspiegels tot het 
optionele Elektrisch pakket.     | MU |
05   Nieuwe voorruitverwarming. Verwarming 
via bedrading in de voorruit zorgt voor goed 
zicht bij koud en vochtig weer. 
De voorruitverwarming is alleen leverbaar in combi-
natie met het Licht & Zicht pakket.     | MU |

 Comfort.
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06   Stoelverwarming. De zitting en de rugleuning van  
de voorstoelen zijn verwarmbaar en per stoel instelbaar.  
De stoelverwarming heeft drie standen.     | MU |

07   12 Volt aansluiting in de opbergruimte op dashboard. Voor stroomverbruikers, 
bijvoorbeeld mobiele telefoons of laptops, zit in het open vak van het dashboard een 
12 Volt aansluiting.     | MU |
Licht & Zicht pakket. Bestaat uit een automatisch dimmende binnenspiegel en een 
regensensor. Het pakket bevat ook een Coming - en Leaving Home functie.     | MU |

08   12 Volt aansluiting in de laadruimte. Voor draagbare 
koelboxen, oplaadapparatuur voor accuschroefboren en ander 
12 Volt gereedschap kan in de laadruimte een 12 Volt 
aansluiting worden bijbesteld.    | MU |
12 Volt aansluiting in de middenconsole. Deze aansluiting zit 
binnen handbereik aan de voorkant van de middenconsole.      
| S |
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01   Dakrails. De dakrails zijn leverbaar in zwart of zilver. Ze verfraaien de auto en zijn 
ideaal als basis voor de bevestiging van dwarsdragers of ladders. De dakrails kunnen in 
totaal tot max. 100 kg gewicht dragen.    | MU |
02   Ladderklep. Lange en grote materialen kunnen makkelijk worden vervoerd door de  
aanwezigheid van een ladderklep die opent en sluit met twee gasveren. De klep kan  
eenvoudig worden ontgrendeld en gesloten als er geen behoefte is aan extra ruimte.  
Deze ladderklep is alleen leverbaar voor de Caddy met korte wielbasis.    | MU | 

03   Bi-Xenon koplampen. Bi-Xenon koplampen worden 
gekenmerkt door een hogere lichtopbrengst dan 
reguliere halogeen verlichting. Zowel groot als dimlicht 
bestaat uit Xenon verlichting. Bovendien verbruiken ze 
minder energie en gaan ze langer mee.  Ze zijn alleen 
verkrijgbaar in combinatie met getinte achterlichten.    
| MU | 

04   Elektrisch bedienbare zijspiegels. Met een draaiknop kan de bestuurder 
beide zijspiegels elektrisch instellen en verwarmen. Dit zorgt voor permanent 
goed zicht naar achteren voor de bestuurder. Elektrisch bedienbare zijspiegels 
zijn uitsluitend verkrijgbaar als onderdeel van het Elektrisch Pakket. In dit 
pakket zijn ook elektrisch bedienbare ramen opgenomen.      | MU |
05   Mistlampen. Deze zorgen voor een brede verlichting van de weg in geval 
van mist, sneeuw of hevige regenval waardoor het veiliger rijden is. De mist-
lampen zijn ook verkrijgbaar als statische bochtverlichting.      | MU |
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Wielen.

01 Lichtmetalen wielen Caloundra  
6 J x 15. Bandenmaat 195/65 R 15.  
| MU |   

02 Lichtmetalen wielen Bendigo  
6 J x 16. Bandenmaat 205/55 R 16.  
| MU | 

03 Lichtmetalen wielen Rockhampton  
6 J x 17. Bandenmaat 205/55 R 17.
| MU | 

15"
01

16"
02

17"
03
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Wanneer u iedere dag op de weg zit met uw Caddy, weet u 
als geen ander hoe belangrijk een goed en slim ingerichte 
werkplek is. Daarom biedt Volkswagen Bedrijfswagens 
verschillende mogelijkheden van tussenschotten, vloerplaten
tot wandbekleding, Bearlock & BullLock sloten, imperiaals 
tot verlichting. En omdat uw bedrijfswagen uw visitekaartje 
is kunt u het voertuig laten wrappen in een kleur design van 
uw wensen. Zo geeft u uw Caddy een persoonlijke en uniek 
touch. 

(Solar) Koelwagen
Bent u werkzaam in de horeca, detail en groothandel, vervoert u gekoeld en heeft u duurzaamheid hoog in het 
vaandel staan? Dan is de Caddy Solar koelwagen iets voor u. De Caddy is uitgerust met een revolutionair elektrisch 
koelsysteem dat hoofdzakelijk door de zon wordt gevoed. Het volledige dak van de auto bestaat uit hoog 
rendement zonnepanelen. Daarmee is uw transportkoeling niet langer afhankelijk van de motor.
De Caddy Solar koelwagen heeft een koelbereik tot 0°C, gebruikt geen extra brandstof (t.o.v. een koeling 
aangedreven via de motor) en is hiermee kostenefficiënt en milieuvriendelijk. Daarnaast blijft de koeling tot 30 
minuten functioneren bij een uitgeschakelde motor, ideaal voor bezorgdiensten en leveringen in binnensteden.
Financieel gezien kan de Solar koelwagen een slimmere keuze zijn t.o.v. een motor aangedreven koelsysteem i.v.m. 
fiscale regelingen zoals de KIA, MIA, EIA.

Maatwerk.  
Ombouw. Accessoires.



04. Bodemlades 
Een goed ingerichte bedrijfswagen werkt 
prettiger, veiliger en overzichtelijker. 
De Volkswagen Bedrijfswagens adviseurs  
helpen u graag bij het slim inrichten van uw 
bedrijswagen. We leveren duurzame en 
innovatieve systemen, die we geheel voor u op 
maat kunnen maken en inrichten. Deze systemen 
beschikken standaard over soepel lopende laden, 
die u gemakkelijk met één hand opent via een 
praktische hendel met veiligheidsstop. 

03. Whelen interieurverlichting 
Veilig werken op of langs de weg is van 
levensbelang. De Whelen binnenverlichting 
bestaat uit 3 super LED's en voldoet aan de 
ECE R65 wetgeving. Deze verlichting kenmerkt 
zich door duurzaamheid, maximale 
lichtintensiteit en zeer laag verbruik. 

01. Tussenschot 
Het tussenschot is leverbaar in 4 varianten: 
met ruit en zonder ruit en wel of niet bekleed. 
Door deze tussenwand is er meer ruimte voor 
de stoelverstelling dat bijdraagt aan het 
zitcomfort. Voor een optimale bescherming van 
uw laadruimte en een efficiënt vervoer van uw 
goederen kunt u de vloer en zijwanden laten 
voorzien van stevige beschermingspanelen. De 
vloerplaten kunnen geleverd worden met een 
antisliplaag. Wandbekleding is beschikbaar in 
houtnerf of grijstint.  

02. BullLock trekhaakslot 
Om diefstal van kostbare goederen uit uw 
Caddy te voorkomen, zou u deze iedere avond 
uit uw voertuig kunnen halen. Het is veel 
praktischer de goederen in de auto te laten 
staan en de nodige maatregelen ter 
voorkoming van diefstal te treffen. Het 
BullLock trekhaakslot maakt het onmogelijk 
om de achterklep of -deuren te openen. Met de 
BearLock zet u uw versnellingspook op slot, 
een effectieve methode om diefstal te 
voorkomen. 

04030201



Austin | Stoffen bekleding | titaanzwart | S |

Mesh | Kunstleder | titaanzwart | MU |

Bekleding.

Marathon2) | Robuuste stoffen bekleding | 
titaanzwart | MU |

Decor, bekleding en kleuren.

| S | Standaard       | MU | Meeruitvoering
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Cherry Red | S |

Sandstorm Yellow | MU | Mojave Beige | MU |

Pure grey | S |Candy white | S |

Unilakken

Metallic lakken

Parelmoer lakken

Viper Green | MU |

Bamboo Garden Green | MU |Indium Grey | MU |

Reflex Silver | MU |

Chestnut Brown | MU |

Light Orange | S |

Starlight Blue | MU | Acapulco Blue | MU | Fortana Red | MU | Deep Black | MU |

Black Berry | MU |



De Caddy
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties,  
maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd  
op de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen en drukfouten  
voorbehouden. TDI®, 4MOTION® zijn in Duitsland en andere landen  
een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.
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Bestelnummer: BWG17BRCAD

www.volkswagenbedrijfswagens.nl

Uw Volkswagen Bedrijfswagens dealer


