
Το Caddy Το Caddy



 Επαγγελματίας σε κάθε τομέα: Το Caddy.
Το να μπορείς να δημιουργείς μια αξιόπιστη πρώτη εντύπωση, είναι κάτι ανεκτίμητο. Γι’ αυτό, η εξωτερική εμφάνιση του Caddy 

αντανακλά τα υψηλά επίπεδα απόδοσης, ποιότητας και τεχνολογίας. Αυτό το εντυπωσιακό, άριστης ποιότητας, ανθεκτικό και 

εξαιρετικά πολύπλευρο όχημα είναι αναμφίβολα ένα Volkswagen. Οι πολυάριθμες επιλογές εξοπλισμού σας επιτρέπουν να 

προσαρμόσετε το Caddy στις δικές σας, συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αν μεταφέρετε κυρίως υλικά και εργαλεία, τότε το Caddy Van με τους 

μεγάλους χώρους φόρτωσης αποτελεί την ιδανική λύση. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις μεταξονίου με όγκο φόρτωσης έως 3,7 m3 ή 4,7 m3. 

Αν πάλι μεταφέρετε κυρίως επιβάτες, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εκδόσεις Kombi και Maxi Kombi με πέντε ή προαιρετικά, 

επτά αναπαυτικά καθίσματα.
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Το Caddy Van.

Βασίστε την απόφασή σας σε δεδομένα, 

όπως ακριβώς κάνετε και στην εργασία σας. 

Το Caddy Van διαθέτει εξαιρετικά ευρύχωρο 

χώρο φόρτωσης με όγκο 3,2 m3 και άνετη 

πρόσβαση στην πλευρά του συνοδηγού 

χάρη στη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, πλάτους 

70 cm, την πιο μεγάλη στην κατηγορία 

της. Τα υλικά και τα εργαλεία μπορούν 

να φορτωθούν γρήγορα και εύκολα χάρη 

στην πίσω δίφυλλη πόρτα. Κατόπιν 

παραγγελίας, μπορείτε να παραλάβετε 

το Caddy Van με μια δεύτερη συρόμενη 

πόρτα στην πλευρά του οδηγού. 

Για ασφαλή στερέωση του φορτίου σας κατά 

τη διαδρομή προς τον προορισμό σας, 

το όχημα διαθέτει έξι κρίκους στερέωσης 

στο βασικό εξοπλισμό και ένα πλήρες 

διαχωριστικό στην καμπίνα. Επιπλέον, με 

τη βοήθεια του προαιρετικού πακέτου 

καθισμάτων Flex Plus μακριά και ογκώδη 

αντικείμενα μπορούν εύκολα να 

μεταφερθούν. Αυτό το πακέτο, το οποίο 

αυξάνει τον όγκο του χώρου φόρτωσης στα 

3,7m3, περιλαμβάνει ένα διαχωριστικό που 

περιστρέφεται προς τα εμπρός, καθώς και 

ένα κάθισμα συνοδηγού με δυνατότητα 

διπλής αναδίπλωσης.
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Το Caddy Maxi Van.

Ικανοποιήστε το μέγιστο των απαιτήσεών 

σας με μέγιστο χώρο. Το Caddy Maxi Van 

μπορεί να μεταφέρει με ευκολία φορτία 

μεγαλύτερου μεγέθους, χάρη στο 

μακρύτερο χώρο φόρτωσης της κατηγορίας 

του με όγκο έως 4,2 m3. Έτσι, μπορείτε να 

μεταφέρετε εύκολα ακόμη και μακριά και 

ογκώδη αντικείμενα, βάρους έως 800 kg. 

Με το προαιρετικό πακέτο καθισμάτων 

Flex Plus μπορείτε να αυξήσετε τον όγκο 

του χώρου φόρτωσης στα 4,7 m3. 

Προαιρετικά, το Caddy Maxi Van μπορεί 

να εξοπλιστεί με πρακτικές ράγες 

στερέωσης στα πλευρικά τοιχώματα, για 

ασφαλή στερέωση του φορτίου.
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Το Caddy Kombi.

Μία θέση για όλα και όλα στη θέση τους. 

Στο Caddy Kombi υπάρχει άπλετος χώρος 

για πέντε άτομα, καθώς και για πολλά 

εργαλεία και αντικείμενα. Με τη δεύτερη 

σειρά καθισμάτων στο χώρο επιβατών, 

το άνετο εσωτερικό προσφέρει χώρο για 

συνολικά επτά άτομα. Ο χώρος που 

προσφέρει το Caddy Kombi σε συνδυασμό 

με την ανθεκτική, υψηλής ποιότητας 

επεξεργασία και κυρίως με τον ανθεκτικό 

στη φθορά εξοπλισμό, το καθιστούν έναν 

αξιόπιστο συνεργάτη στον οποίο μπορείτε 

να βασίζεστε.
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Το Caddy 
Maxi Kombi.

Συνήθως, ο χρόνος και το κόστος 

περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία 

κινήσεων. Γι' αυτό και το Caddy Maxi 

Kombi είναι τόσο ευέλικτο. Με την πρώτη 

σειρά καθισμάτων στο χώρο επιβατών ως 

βασικό εξοπλισμό και με τη δεύτερη σειρά 

ως προαιρετικό εξοπλισμό, μπορεί να 

μεταφέρει μέχρι και επτά άτομα μαζί με 

τον εξοπλισμό τους. Το μονό κάθισμα στην 

πρώτη σειρά καθισμάτων μπορεί να 

αναδιπλωθεί απλά ή να αναδιπλωθεί 

διπλά προς τα εμπρός, για εύκολη 

πρόσβαση κατά την επιβίβαση και 

αποβίβαση από το αυτοκίνητο. Αν 

θελήσετε ανά πάσα στιγμή να μεταφέρετε 

ακόμη μεγαλύτερο φορτίο απ' ό,τι 

συνήθως, ο κατά 47 cm μακρύτερος χώρος 

επιβατών και χώρος φόρτωσης μπορεί να 

προσαρμοστεί αμέσως στις ανάγκες σας – 

αρκεί να αναδιπλώσετε ή να αφαιρέσετε 

εντελώς τους τριπλούς και διπλούς 

πάγκους καθισμάτων στο χώρο επιβατών. 

Ακούγεται εξαιρετικά ευέλικτο και 

αποτελεί βασικό πλεονέκτημα του Caddy.
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Εξωτερικό.

Ένα επαγγελματικό όχημα δεν μεταφέρει μόνο υλικά και εργαλεία, αλλά αποτελεί 

και μια εικόνα της εταιρίας σας. Για να είστε βέβαιοι ότι οι εντυπώσεις θα είναι 

άριστες, το Caddy διαθέτει διαχρονική σχεδίαση και τη χαρακτηριστική πρόσοψη 

της Volkswagen. Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα πρακτικών 

εξοπλισμών, ώστε να προσαρμόσετε την εξωτερική εμφάνιση του αυτοκινήτου 

στις απαιτήσεις σας ακόμη περισσότερο. 

Caddy Van με πλευρικά παράθυρα. Στις πλευρές του Caddy Van μπορούν να τοποθετηθούν τέσσερα παράθυρα, ώστε ο χώρος 

φόρτωσης να φωτίζεται περισσότερο.

V
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Ράγες οροφής. Αναδεικνύουν 

την εμφάνιση του αυτοκινήτου και 

αποτελούν την ιδανική βάση για 

αξεσουάρ, όπως μπαγκαζιέρες οροφής 

και σχάρες μεταφοράς. Οι ράγες οροφής 

μπορούν να μεταφέρουν συνολικό 

φορτίο έως 100 kg.

V  KO  MV  MKO

Το παράθυρο στη συρόμενη πόρτα του Caddy Maxi Van εξασφαλίζει επιπρόσθετο 

φωτισμό στο χώρο φόρτωσης. Κατόπιν παραγγελίας, το παράθυρο μπορεί επίσης 

να τοποθετηθεί στην προαιρετική συρόμενη πόρτα αριστερά.

Συρόμενη πόρτα. Η συρόμενη πόρτα του βασικού εξοπλισμού, η οποία βρίσκεται 

στο ύψος της οροφής στην πλευρά του συνοδηγού, διαθέτει πλάτος ανοίγματος 70 cm. 

Προαιρετικά διατίθεται μια δεύτερη συρόμενη πόρτα στην πλευρά του οδηγού, για 

ευκολότερη πρόσβαση κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το χώρο επιβατών 

ή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του χώρου φόρτωσης.

Το παράθυρο στη συρόμενη πόρτα του 

Caddy  Van εξασφαλίζει επιπρόσθετο 

φωτισμό του χώρου φόρτωσης. Κατόπιν 

παραγγελίας, το παράθυρο μπορεί επίσης 

να τοποθετηθεί στην προαιρετική 

συρόμενη πόρτα αριστερά.

Ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης. MV

V  KO  MV  MKO

 V
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Πίσω πόρτα. Η πίσω πόρτα του Caddy 

Kombi διατίθεται με θερμαινόμενο πίσω 

παράθυρο και υαλοκαθαριστήρα. 

Βαμμένοι προφυλακτήρες. Οι μπροστινοί 

και πίσω προφυλακτήρες του Caddy στο 

χρώμα του αμαξώματος αναβαθμίζουν 

την εξωτερική εμφάνιση του οχήματος.

Πακέτο εξωτερικής εμφάνισης. Οι 

προφυλακτήρες, οι εγκάρσιες χειρολαβές 

των θυρών και τα περιβλήματα των 

καθρεφτών έχουν βαφτεί στο χρώμα του 

αμαξώματος. Διατίθενται μόνο σε 

συνδυασμό με τα ηλεκτρικά παράθυρα 

και τους ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους 

καθρέφτες, και για συγκεκριμένα 

χρώματα αμαξώματος. Για πληροφορίες, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 

της Volkswagen Επαγγελματικά 

Οχήματα.

Αποσπώμενος και αφαιρούμενος 

κοτσαδόρος. Ανάλογα με το μοντέλο, 

το φορτίο ρυμούλκησης ανέρχεται σε 

1.035 kg έως 1.500 kg. Τυχόν ολίσθηση 

του ρυμουλκούμενου αντιμετωπίζεται 

από τη λειτουργία σταθεροποίησης 

ρυμουλκούμενου.

Πίσω ασύμμετρες πόρτες. Οι πίσω ασύμμετρες πόρτες στο ύψος της οροφής 

χωρίζονται σε 2/3 και 1/3. Οι υαλοκαθαριστήρες και η θέρμανση για τα πίσω 

παράθυρα του Caddy Van & Kombi διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό.

Δεν διατίθεται για το 
Caddy EcoFuel ή το 
Caddy 4MOTION.

 V KO MV  MKO V  KO  MV  MKO

 V  KO  MV  MKO V KO  MV MKO

 V MV



Ζάντες

Μπορείτε να εξοπλίσετε το Caddy σας με σπορ ζάντες αλουμινίου, για να τονιστεί 

το δυναμικό του στυλ.

Τέσσερις ζάντες αλουμινίου 6 J x 15 "Kemora". Ελαστικά με διαστάσεις 195/65 R15.

Τέσσερις ζάντες αλουμινίου 6 J x 16 

"Siracusa". Ελαστικά με διαστάσεις 

205/55 R16.

Τέσσερις ζάντες αλουμινίου 6 J x 17 

"Zolder". Ελαστικά με διαστάσεις 

205/50 R17.

Δεν διατίθενται για το 7θέσιο Caddy Maxi Kombi.  V  KO

Δεν διατίθενται για το 5θέσιο 
Caddy Maxi Kombi.  V  KO  MKO

Τα οχήματά μας διαθέτουν θερινά ελαστικά στο βασικό εξοπλισμό.

Το Caddy – Ζάντες – 15
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Εσωτερικό

Ανθεκτικό, άριστης ποιότητας, διαχρονικό: οι αξίες του εσωτερικού τού Caddy 

συμβαδίζουν απόλυτα με εκείνες του εξωτερικού. Η προσοχή επικεντρώνεται φυσικά 

στην άνεση και την πρακτικότητα, δύο στοιχεία που υπογραμμίζονται από τους 

διάφορους αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα του οδηγού και στο χώρο επιβατών, 

την εύκολη αναδίπλωση, τη δυνατότητα διπλής αναδίπλωσης, τα αποσπώμενα 

καθίσματα και πολλά άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού.

Κάλυμμα στο ντουλαπάκι συνοδηγού. 

Διατίθεται προαιρετικά με 

ασφαλιζόμενο κάλυμμα ή ως βασικός 

εξοπλισμός σε συνδυασμό με το 

προαιρετικό σύστημα κλιματισμού.

Πακέτο καθισμάτων Flex Plus. Το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να αναδιπλωθεί προς το χώρο των ποδιών και το διαχωριστικό να 

περιστραφεί. Έτσι, αυξάνεται το μήκος του χώρου φόρτωσης, με αποτέλεσμα να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα μακριά και ογκώδη 

αντικείμενα.
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Αποθηκευτικές θήκες στο χώρο 

επιβατών. Δύο θήκες στο χώρο ποδιών 

της πρώτης σειράς καθισμάτων 

ολοκληρώνουν τον προσεγμένο 

σχεδιασμό των αποθηκευτικών θηκών 

στο χώρο επιβατών. Αν το όχημα 

εξοπλιστεί προαιρετικά με αποσπώμενο 

κοτσαδόρο αυτός μπορεί να 

αποθηκευτεί σε μία από τις θήκες.

Πλήρες διαχωριστικό. Το ανθεκτικό 

διαχωριστικό απομονώνει την καμπίνα 

του οδηγού από το χώρο φόρτωσης και 

παρέχει υψηλά επίπεδα παθητικής 

προστασίας. Είναι σταθερά βιδωμένο στο 

αμάξωμα και είναι σύμφωνα με το 

πρότυπο DIN 75410-3.

Τριπλός πάγκος καθισμάτων. Ο πάγκος καθισμάτων στην πρώτη σειρά του χώρου 

επιβατών στο Caddy Kombi και Caddy Maxi Kombi αποτελείται από ένα μονό 

κάθισμα και ένα διπλό πάγκο καθισμάτων. Κάθε κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί, να 

αναδιπλωθεί διπλά και να αφαιρεθεί ξεχωριστά. Αν ο τριπλός πάγκος καθισμάτων 

αφαιρεθεί εντελώς, δημιουργείται μια επιφάνεια φόρτωσης τεράστιων διαστάσεων. 

Πλήρες διαχωριστικό με παράθυρα. 

Μπορείτε να ελέγχετε το φορτίο από 

τα παράθυρα του ανθεκτικού 

διαχωριστικού.

Δάπεδο από καουτσούκ. Διατίθεται για 

το χώρο φόρτωσης/χώρο επιβατών. 

Εφαρμόζει ακριβώς στο δάπεδο του 

χώρου φόρτωσης, μπορεί να καθαριστεί 

ενώ στο Kombi αντικαθιστά τη μοκέτα 

του βασικού εξοπλισμού.

Ξύλινο δάπεδο. Στο χώρο φόρτωσης τού 

Caddy Van μπορεί να τοποθετηθεί ένα 

ανθεκτικό ξύλινο δάπεδο με αντιολι- 

σθητική επιφάνεια. Το ελασματοποιημένο 

ξύλινο δάπεδο είναι αδιάβροχο και 

προστατεύει το δάπεδο από ζημιές.

Το Caddy - Εσωτερικό - 17

Απεικονίζεται ο διπλός πάγκος καθισμάτων με δυνατότητα διπλής αναδίπλωσης στο χώρο 
επιβατών.

Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης. V  MV

 KA  MKA

 KA  MKA

 V  KO MV  MKO

KO  MKO

 KO  MKO



Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Ο βασικός μας στόχος είναι να κατασκευάζουμε κινητήρες που είναι ακόμη πιο 

αποδοτικοί και οικονομικοί, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν μεγαλύτερη ισχύ.

 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, όπως οι κινητήρες μικρού κυβισμού με 

υπερπλήρωση ή το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη (DSG), 

προσφέρουν πρωτοποριακή απόδοση, άνεση και δυναμική. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά μπορεί να μην είναι συνηθισμένα για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας 

αλλά είναι αυτονόητα για ένα Volkswagen.

Κινητήρες, αναρτήσεις και κιβώτια ταχυτήτων.

Αποδοτικοί πετρελαιοκινητήρες common rail. Το πλεονέκτημα αυτής της 

πρωτοποριακής τεχνολογίας: το πετρέλαιο τροφοδοτείται στο θάλαμο καύσης μέσω 

ενός μονού σωλήνα (common rail). Αυτό σημαίνει ότι η πίεση ψεκασμού μπορεί να 

διατηρηθεί σε σταθερό επίπεδο για όλες τις βαλβίδες. Το πετρέλαιο ψεκάζεται με τη 

μορφή πολύ μικρών σταγονιδίων στο θάλαμο καύσης με πίεση έως 1.800 bar, όπου 

καίγεται ομοιόμορφα. Για το Caddy διατίθενται τέσσερις τέτοιοι κινητήρες: 1,6 l TDI 

με 75 PS1), 1,6 l TDI με 102 PS1), 2,0 l TDI με 110 PS1) και 2,0 l TDI με 140 PS1). 

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού 

συμπλέκτη (DSG). Ανάλογα με τον 

κινητήρα, διατίθεται στην έκδοση 

6 ή 7 σχέσεων. Ο διπλός συμπλέκτης 

διευκολύνει την πλήρως αυτόματη αλλαγή 

ταχυτήτων, χωρίς διακοπή της ροπής.

Τετρακίνηση 4MOTION. Αν ένας τροχός χά-

σει την πρόσφυσή του, το σύστημα 4MOTION 

ενεργοποιείται αμέσως. Η ισχύς κατευθύνεται 

μακριά από τον τροχό, ώστε οι υπόλοιποι 

τροχοί να αναλάβουν γρήγορα τη λειτουργία 

του και να αποτραπεί το σπινάρισμα τού 

τροχού.

Βενζινοκινητήρες TSI. Χάρη στον 

καινοτόμο συνδυασμό άμεσου ψεκασμού, 

υπερπλήρωσης και μικρού κυβισμού, 

οι νέοι κινητήρες TSI είναι σημαντικά 

πιο οικονομικοί, πιο εκλεπτυσμένοι 

στη λειτουργία τους και πιο ισχυροί σε 

σύγκριση με τους κοινούς βενζινοκινη-

τήρες. Για το Caddy, μπορείτε να επιλέξετε 

τον κινητήρα 1,2 lt TSI με 86 PS1) και 

τον κινητήρα 1,2 lt TSI με 105 PS1).
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Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σας, πάντα θα αισθάνεστε όμορφα που οδηγείτε ένα 

Caddy BlueMotion Technology. Μια σειρά από καινοτόμα συστήματα συμβάλλουν σε 

σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 χωρίς 

συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την άνεση. Η έκδοση BlueMotion Technology διατίθεται 

προαιρετικά για το Caddy Van και το Caddy Kombi.

Caddy BlueMotion Technology.

BlueMotion Technology. Το Caddy BlueMotion Techonology σε ό, τι αφορά στην 

κατανάλωση καυσίμου είναι εξαιρετικά οικονομικό, χάρη στις τροποποιημένες σχέσεις 

μετάδοσης, το σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση, το σύστημα Start-

Stop, τα ελαστικά χαμηλής τριβής και τη στοχευμένη αεροδυναμική βελτιστοποίηση. 

Η μεικτή κατανάλωση καυσίμου ανέρχεται σε 4,9 lt/100km2), ενώ οι εκπομπές CO2, μεικτής 

κατανάλωσης στα 129 g/km2). Γι’ αυτό φροντίζει ο υψηλής ισχύος κινητήρας 1,6 l TDI 

με 75 PS1) ή 102 PS1) και το φίλτρο σωματιδίων diesel.

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα. 

Αποτρέπει την κύλιση του οχήματος 

προς τα πίσω και διασφαλίζει 

ευκολότερο χειρισμό του οχήματος.

Cruise control. Το cruise control 

διατηρεί σταθερή την ταχύτητα από τα 

30 km/h, ώστε να μη χρειάζεται να 

πατάτε το πεντάλ γκαζιού. Λόγω της 

σταθερής ταχύτητας, μειώνεται η 

κατανάλωση καυσίμου.

Σύστημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

κινητήρα (Start-Stop). Όταν το όχημα 

σταματάει σε κόκκινο φανάρι και επιλέγε-

ται η νεκρά, το σύστημα απενεργοποιεί 

αυτόματα τον κινητήρα και τον ενεργοποιεί 

ξανά, μόλις ξεκινήσετε.
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1) Πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2  θα βρείτε στις σελίδες 24-26. 2) Τιμές κατανάλωσης και εκπομπές CO2 για τον κινητήρα 1,6 l TDI με 75 kW.

Προαιρετικός εξοπλισμός.

Βασικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το Caddy 
BlueMotion Technology.

Προαιρετικός εξοπλισμός.



Litho muss Fond anfügen

Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Το Caddy EcoFuel και το Caddy Maxi EcoFuel μειώνουν τα έξοδα κατανάλωσης 

καυσίμου, καθώς το φυσικό αέριο είναι πολύ πιο οικονομικό από τη βενζίνη ή το 

πετρέλαιο. Ο κινητήρας καίει το καύσιμο ιδιαίτερα αποτελεσματικά, καθιστώντας 

και τα δύο μοντέλα εξαιρετικά οικονομικά. Αξίζει να δοκιμάσετε τη νέα τεχνολογία.

Caddy EcoFuel.

Ρεζερβουάρ φυσικού αερίου από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτά τα θερμομονωτικά, εξαιρετικά ανθεκτικά ρεζερβουάρ που είναι τοποθετημένα 

κάτω από το δάπεδο, διαθέτουν βαλβίδες με τριπλή προστασία. Επιπλέον, οι σωλήνες φυσικού αερίου είναι διευθετημένοι εκτός του χώρου 

επιβατών ή φόρτωσης, ώστε να μη μειώνεται ο χώρος φόρτωσης. Τα ρεζερβουάρ φυσικού αερίου έχουν χωρητικότητα 26 kg, η οποία παρέχει 

αυτονομία για 440 km. Το απόθεμα βενζίνης 13 λίτρων αυξάνει την αυτονομία στα 570 km. Τα ρεζερβουάρ φυσικού αερίου στο Caddy Maxi 

EcoFuel έχουν χωρητικότητα 37 kg και μαζί με το απόθεμα βενζίνης, προσφέρουν αυτονομία έως 700 km. Το φυσικό αέριο καίγεται σε έναν 

ισχυρό κινητήρα 2,0 l1) απόδοσης 109 PS.

Αυτονομία. Η αυτονομία των 

μοντέλων Caddy EcoFuel είναι 

συγκρίσιμη με εκείνη των συμβατικών 

βενζινοκινητήρων.

EcoFuel plus 13 l-απόθεμα βενζίνης

Maxi EcoFuel plus 13 l-απόθεμα βενζίνης

περ. 570 km

περ. 700 km

απόθεμα βενζίνης φυσικό αέριο
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Στην εικόνα φαίνεται το Caddy Kombi



Το Caddy διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή 

ατυχημάτων, ώστε να νιώθετε πάντα ασφαλείς – και σε κρίσιμες καταστάσεις να σας 

παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία.

Ασφάλεια.

Διαχωριστικό δίχτυ. Παρέχει προστασία 

από διάσπαρτα αντικείμενα στο χώρο 

φόρτωσης σε περίπτωση απότομου 

φρεναρίσματος. Στερεώνεται πίσω από 

τις κολόνες B και C και όταν δεν το 

χρησιμοποιείτε, μπορεί να αποθηκευτεί.

Προστατευτικό πλέγμα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Προστατεύει τα παράθυρα των 

πίσω θυρών και χρησιμεύει ως 

αντικλεπτική προστασία για το χώρο 

φόρτωσης.

Ράγες στερέωσης. Οι ανθεκτικές μεταλ-

λικές ράγες μπορούν να τοποθετηθούν 

στα πλευρικά τοιχώματα. Επιτρέπουν 

ασφαλή στερέωση του φορτίου με τη 

βοήθεια ιμάντων συγκράτησης.

Αερόσακοι. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν 

αερόσακο οδηγού στο βασικό εξοπλισμό.

Στο βασικό εξοπλισμό τού Caddy Kombi 

και του Caddy Maxi Kombi και 

προαιρετικά για το Caddy Van, διατίθεται 

ένας αερόσακος συνοδηγού με λειτουργία 

απενεργοποίησης. Επιπλέον, διατίθενται 

προαιρετικά πλευρικοί αερόσακοι και 

αερόσακοι κεφαλής/θώρακα, οι οποίοι 

προσφέρουν στοχευμένη προστασία στον 

οδηγό και το συνοδηγό σε περίπτωση 

πλευρικής σύγκρουσης.

Δακτύλιοι στερέωσης. Το Caddy Van 

περιλαμβάνει έξι δακτυλίους στερέωσης 

στο βασικό εξοπλισμό του, ενώ το Caddy 

Maxi Van, οχτώ. Στο Caddy Kombi 

διατίθενται τέσσερις δακτύλιοι στερέωσης 

και στο Caddy Maxi Kombi, έξι.

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα. 

Αποτρέπει την κύλιση του οχήματος σε 

δρόμους με κλίση και διασφαλίζει 

ευκολότερο χειρισμό του οχήματος. 

Η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα 

περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό τού 

Caddy 4MOTION και του Caddy 

BlueMotion Technology.

Φώτα ομίχλης. Τα φώτα ομίχλης 

διασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ψιλή 

βροχή ή ομίχλη, προσφέροντας υψηλά 

επίπεδα ασφάλειας.
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KO  MKO

V  KO  MKO

VMV

Ενδέχεται να έχει
μεγαλύτερο χρόνο
παράδοσης.

Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο 
χρόνο παράδοσης.

1) Πληροφορίες για την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2  θα βρείτε στη σελίδα 26.

V  KO  MV  MKO

 V  KO  MV  MKO V  KO MV  MKO

V  KO  MV  MKO



Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Το Caddy αποδεικνύει καθημερινά ότι ένα compact επαγγελματικό όχημα μπορεί να 

είναι εξαιρετικά πρακτικό και εξαιρετικά άνετο με αναπαυτικά καθίσματα, πολύ 

πρακτικό χειρισμό, αθόρυβους κινητήρες και ένα καλά μονωμένο εσωτερικό. Διάφορα 

χαρακτηριστικά εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικά συστήματα κλιματισμού, πρωτοποριακά 

συστήματα υποβοήθησης οδηγού και μελετημένα συστήματα εξαερισμού, διατίθενται 

προαιρετικά για το Caddy Van και το Caddy Kombi.

Άνεση.

Πολυλειτουργικό τιμόνι. Το δερμάτινο, τριάκτινο πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει 

δυνατότητα ρύθμισης του ύψους και της κλίσης. Ενσωματωμένοι διακόπτες επιτρέπουν 

στον οδηγό να χειριστεί άνετα το ραδιόφωνο, το σύστημα πλοήγησης καθώς και ένα 

κινητό τηλέφωνο. 

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών "Plus".

Σε συνδυασμό με το προαιρετικό σύστημα 

πλοήγησης, εμφανίζονται οπτικές 

οδηγίες κατεύθυνσης για άνετη 

πλοήγηση.

Ρυθμιζόμενο καθ‘ ύψος τιμόνι. Το τιμόνι 

μπορεί να ρυθμιστεί ως προς την 

απόσταση (+20 mm/-20 mm) και το ύψος 

(+30 mm/-20 mm), έτσι ώστε να βρίσκεται 

πάντα στην ιδανική θέση για τον οδηγό. 

Το υδραυλικό τιμόνι αυξάνει τόσο την 

ευελιξία κατά το παρκάρισμα, όσο και 

την ασφάλεια κατά την οδήγηση.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών.

Σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες όπως

η υπολειπόμενη αυτονομία, η εξωτερική 

θερμοκρασία, η μέση κατανάλωση και 

η σύσταση αλλαγής ταχύτητας, για ακόμη 

πιο οικονομική οδήγηση.
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Σύστημα διαγώνιου εξαερισμού.

Ο παθητικός εξαερισμός γίνεται από έναν 

ανεμιστήρα οροφής και ένα σύστημα 

εξαερισμού στη δεξιά πλευρά με 

αεραγωγούς, για βέλτιστο εξαερισμό τού 

χώρου φόρτωσης. 

Σύστημα κλιματισμού "Climatronic".

Το αυτόματο σύστημα κλιματισμού με 

έλεγχο θερμοκρασίας 2 ζωνών για τον 

οδηγό και το συνοδηγό διασφαλίζει τη 

διατήρηση της επιθυμητής εσωτερικής 

θερμοκρασίας σε σταθερά επίπεδα.

Σύστημα κλιματισμού "Climatic".  

Το σύστημα κλιματισμού ρυθμίζεται χωρίς 

βαθμίδες, ώστε η εσωτερική θερμοκρασία 

να είναι πάντα ευχάριστη.

Σύστημα πλύσης προβολέων. Αν χρεια-

στεί, τα ακροφύσια του συστήματος 

πλύσης εκτείνονται έξω από τον 

προφυλακτήρα και μετά τη χρήση, 

αναδιπλώνονται ξανά. Το σύστημα 

λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένα 

τα φώτα μακράς ακτίνας ή τα φώτα 

διασταύρωσης και είναι συνδεδεμένο 

με το σύστημα υαλοκαθαριστήρων. 

Οι φακοί των προβολέων καθαρίζονται 

ανά πέντε καθαρισμούς του παρμπρίζ.

Cruise control. Από ταχύτητα 30 km/h, 

η απαιτούμενη ταχύτητα διατηρείται 

σταθερή. Η ρυθμισμένη ταχύτητα μπορεί 

να απενεργοποιηθεί με σύντομο πάτημα 

του πεντάλ φρένου ή του πεντάλ γκαζιού.

Φωτισμός στροφών. Οι προβολείς 

ομίχλης στρέφονται προς το εσωτερικό 

της στροφής όταν στρίβετε με ταχύτητα 

έως 40km/h. Έτσι, η οδήγηση γίνεται 

ασφαλέστερη.

Πακέτο Φωτισμού και Ορατότητας. 

Περιλαμβάνει αυτόματα αντιθαμβωτικό  

καθρέφτη, αισθητήρα ενεργοποίησης 

προβολέων και αισθητήρα βροχής.

Ανεμιστήρας οροφής. Τέσσερα 

ανοίγματα διασφαλίζουν σταθερή 

κυκλοφορία του αέρα για μείωση της 

θερμοκρασίας στο χώρο φόρτωσης. 

Για τον εξαερισμό χρησιμοποιείται ένα 

ηλεκτρικό μοτέρ.

ParkPilot. Κατά τη στάθμευση, σας προει-

δοποιεί για την απόσταση ανάμεσα στο 

αυτοκίνητο και σε πιθανά εμπόδια. 

Επιπλέον, στην οθόνη του ηχοσυστήματος 

ή του συστήματος ραδιοπλοήγησης 

εμφανίζονται οπτικές ενδείξεις.
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Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης.

Ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο χρόνο 
παράδοσης.

Οθόνη ενδείξεων: 
όχι με το "RCD 210". V KO  MV  MKO V KO  MV  MKO
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 V KO  MV  MKO V  KO MV  MKO

 V  MV V  MV

 V  MV

V KO  MV  MKO



Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Κατανάλωση και εκπομπές CO2.

1) ) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων μετρήθηκαν σύμφωνα με την υποχρεωτική μέθοδο μέτρησης στην ισχύουσα έκδοσή της (ΕΚ 715/2007). Επισήμανση, σύμφωνα με 
την οδηγία 1999/94/ΕΚ: Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση διαφόρων μοντέλων. 
Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές ρύπων ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζονται και από 
την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2 ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένας οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO2, 
που συμπεριλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καινούρια μοντέλα αυτοκινήτων, προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Οι τιμές σε kg/100 km δίνονται μόνο 
για λόγους ενημέρωσης και ισχύουν για το αέριο H με τιμή πυκνότητας αναφοράς σύμφωνα με την οδηγία 1999/100 EΚ. Η χρήση αερίου L ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλίνουσες τιμές λόγω 
μεγάλων διακυμάνσεων της ποιότητας του καυσίμου.

Βενζινοκινητήρες 

Χωρητικότητα

ρεζερβουάρ

καυσίμου περ. 60 l 

1,2-l-TSI

(86 PS/

160 Nm)

1,2-l-TSI

(105 PS/

175 Nm)

Caddy Van/Kombi Van/Kombi

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km1) με μηχανικό κιβώτιο: 5-σχέσεων 5-σχέσεων

 εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτή κατανάλωση 

8,0 – 8,2/8,1

5,9 – 6,1/6,0

6,7 – 6,9/6,8

7,9 – 8,1/8,0

5,8 – 6,0/5,9

6,6 – 6,8/6,7

Εκπομπές CO2, μεικτή κατανάλωση,

g/km1)

 με μηχανικό κιβώτιο: 156 – 160/158 154 – 158/156

Caddy Maxi Van/Kombi

Κατανάλωση καυσίμου, l/100 km1) με μηχανικό κιβώτιο: 5-σχέσεων

 εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτή κατανάλωση 

8,1 – 8,2/8,1

6,0 – 6,1/6,0

6,8 – 6,9/6,8

Εκπομπές CO2, μεικτή κατανάλωση,

g/km1)

με μηχανικό κιβώτιο: 158 – 160/158
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EcoFuel

 Χωρητικότητα

ρεζερβουάρ

καυσίμου

2,0-l-Φυσικό αέριο

(109 PS/

160 Nm)

Caddy

φυσικό αέριο περ. 26 kg

βενζίνη περ. 13 l Van/ Kombi

Κατανάλωση καυσίμου, φυσικό αέριο (αέριο H), 

m3/100 km1)

με μηχανικό κιβώτιο: 5-σχέσεων

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτή κατανάλωση

11,9/11,9 (7,8/7,8)2)

6,9/6,9 (4,6/4,6)2)

8,7/8,7 (5,7/5,7)2)

Εκπομπές CO2, μεικτή κατανάλωση, φυσικό αέριο 

(αέριο H), g/km1)

με μηχανικό κιβώτιο: 156/156

Caddy Maxi

φυσικό αέριο περ. 37 kg 

βενζίνη περ. 13 l Van/ Kombi

Κατανάλωση καυσίμου, φυσικό αέριο (αέριο H), 

m3/100 km1)

με μηχανικό κιβώτιο: 5-σχέσεων

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

μεικτή κατανάλωση

11,9 – 12,0/12,0 (7,8 – 7,9/7,9)2)

6,9/6,9 (4,6/4,6)2)

8,7 – 8,8/8,8 (5,7 – 5,8/5,8)2)

Εκπομπές CO2, μεικτή κατανάλωση, φυσικό αέριο 

(αέριο H), g/km1)

με μηχανικό κιβώτιο: 156 – 157/157
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Κατανάλωση και εκπομπές CO2.

Πετρελαιοκινητήρες

Χωρητικότητα 

ρεζερβουάρ 

καυσίμου περ. 60 l 

1,6-l-TDI

(75 PS/

225 Nm)

1,6-l-TDI

(75 PS/

225 Nm)

BlueMotion

Technology

1,6-l-TDI

(102 PS/

250 Nm)

1,6-l-TDI

(102 PS/

250 Nm)

BlueMotion

Technology

2,0-l-TDI

(110 PS/

280 Nm)

4MOTION

2,0-l-TDI

(140 PS/

320 Nm)1)

Caddy

Van/

Kombi

Van/

Kombi

Van/

Kombi

Van/

Kombi

Van/

Kombi

Van/

Kombi

Kατανάλωση 

καυσίμου, l/100 

km2)

 με μηχανικό 

κιβώτιο:

5-σχέσεων 5-σχέσεων 5-σχέσεων 5-σχέσεων 6-σχέσεων 6-σχέσεων

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

 μεικτή κατανάλωση

6,5 – 6,6/6,6

5,1 – 5,2/5,2

5,6 – 5,7/5,7

5,8 – 5,9/5,9

4,8 – 4,9/4,9

5,2 – 5,3/5,3

6,5 – 6,6/6,6

5,1 – 5,2/5,2

5,6 – 5,7/5,7

5,7 – 5,9/5,9

4,5 – 4,7/4,7

4,9 – 5,1/5,1

7,7 – 7,8/7,8

5,6 – 5,7/5,7

6,4 – 6,5/6,5

7,3 – 7,4/7,4

5,2 – 5,3/5,3

5,9 – 6,0/6,0

 

με κιβώτιο DSG: – – 7-σχέσεων 7-σχέσεων – 6-σχέσεων

 εντός πόλεως

εκτός πόλεως

 μεικτή κατανάλωση

–

–

–

–

–

–

6,4 – 6,6/6,5

5,1 – 5,3/5,2

5,6 – 5,8/5,7

5,6 – 5,9/5,8

5,0 – 5,2/5,1

5,2 – 5,4/5,3

–

–

–

7,4 – 7,6/7,5

5,3 – 5,5/5,4

6,1 – 6,3/6,2

Εκπομπές CO2 

μεικτή κατανάλωση,

g/km2)

με μηχανικό 

κιβώτιο:

147 – 149/149 136 – 139/139 147 – 149/149 129 – 134/134 168 – 171/171 156 – 158/158

με κιβώτιο DSG: – – 147 – 152/149 136 – 142/139 – 161 – 166/164

Caddy Maxi

Van

Kombi

Van

Kombi

Van

Kombi

Van

Kombi

Kατανάλωση 

καυσίμου, l/100 

km2)

 με μηχανικό 

κιβώτιο:

5-σχέσεων 5-σχέσεων 6-σχέσεων 6-σχέσεων

εντός πόλεως

εκτός πόλεως

 μεικτή κατανάλωση

6,5 – 6,7/6,6

5,1 – 5,3/5,2

5,6 – 5,8/5,7

5,9 – 6,0/5,9

4,7 – 4,8/4,7

5,1 – 5,2/5,1

7,8 – 7,9/7,8

5,7 – 5,8/5,7

6,5 – 6,6/6,5

7,6 – 7,7/7,6

5,1 – 5,2/5,1

6,0 – 6,1/6,0

με κιβώτιο DSG:

7-σχέσεων 7-σχέσεων – 6-σχέσεων

 εντός πόλεως

εκτός πόλεως

 μεικτή κατανάλωση

6,5 – 6,6/6,5

5,2 – 5,3/5,2

5,7 – 5,8/5,7

5,8 – 5,9/5,8

5,1 – 5,2/5,2

5,3 – 5,4/5,4

–

–

–

7,5 – 7,6/7,6

5,4 – 5,5/5,5

6,2 – 6,3/6,3

Εκπομπές CO2, 

μεικτή κατανάλωση,

g/km2)

με μηχανικό 

κιβώτιο:

147 – 152/149 134 – 136/134 171 – 174/171 158 – 161/158

  1) Προσωρινές τιμές για κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2. 2) Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων μετρήθηκαν σύμφωνα με την υποχρεωτική μέθοδο μέτρησης
στην ισχύουσα έκδοσή της (ΕΚ 715/2007).
Επισήμανση, σύμφωνα με την οδηγία 1999/94/ΕΚ:Τα στοιχεία δεν αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη 
σύγκριση διαφόρων μοντέλων. Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές ρύπων ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση του καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, 
αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες.Το CO2 ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Ένας οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων 
και τις εκπομπές ρύπων CO2, που συμπεριλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων, προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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με κιβώτιο DSG: 149 – 152/149 139 – 142/139 –  164 – 166/166



Διαστάσεις.

1) Μήκος x Πλάτος x Ύψος. Πλάτος οχήματος, συμπερ. καθρεπτών. 2) Οι τιμές εντός παρενθέσεων ισχύουν για τον προαιρετικό  πακέτο εξοπλισμού Flex Plus. 3) Οι τιμές εντός παρενθέσεων 
ισχύουν για το EcoFuel και το 4MOTION. 4) Τιμές εντός παρενθέσεων: μετά από αφαίρεση των πίσω καθισμάτων.
Οι απεικονίσεις των οχημάτων δεν είναι υπό κλίμακα. Τα ωφέλιμα φορτία εξαρτώνται από την έκδοση του κινητήρα.
Επιπλέον εξοπλισμοί μπορεί να επηρεάσουν το ωφέλιμο φορτίο ή/και το φορτίο λόγω αύξησης/ μείωσης του απόβαρου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο 
Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα της περιοχής σας.
Τα εύρη των ωφέλιμων φορτίων που αναγράφονται εδώ, καθορίστηκαν σύμφωνα με εξοπλισμούς που μπορούν να επιλεγούν ή να παραλειφθούν και άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό ή στις βασικές προδιαγραφές. Το πραγματικό ωφέλιμο φορτίο ενός οχήματος, το οποίο προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στο επιτρεπόμενο μεικτό 
βάρος και το απόβαρο, μπορεί να υπολογιστεί μόνο μέσω ζύγισης του ίδιου του οχήματος.
Περαιτέρω στοιχεία για το όχημα αναφέρονται στον τιμοκατάλογο και στο φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.vwcv.gr

Van Kombi (5/7θέσιο)

Caddy (μεικτό βάρος 2.073 – 2.281 kg) (μεικτό βάρος 2.000 – 2.290 kg)

Ωφέλιμο φορτίο (kg)

Όγκος χώρου φόρτωσης (m3/l), Max.

Εξωτερικές διαστάσεις1)

Μεταξόνιο (mm)

540 – 741

3,2/– (3,7/–)2)

4.406 x 2.062 x 1.823 (1.821 ή 1.873)3)

2.681

561 – 795

3,0/3.020 (3,2/3.200)4)

4.406 x 2.062 x 1.822 (1.819 ή 1.850)3)

2.681

Caddy Maxi (μεικτό βάρος 2.233 – 2.373 kg) (μεικτό βάρος 2.265 – 2.415 kg)

Ωφέλιμο φορτίο (kg)

Όγκος χώρου φόρτωσης (m3/l), Max.

Εξωτερικές διαστάσεις1)

Μεταξόνιο (mm)

545 – 813

4,2/– (4,7/–)2)

4.876 x 2.062 x 1.836 (1.832 ή 1.886)3)

3.006

632 – 816

3,9/3.950 (4,1/4.130)4)

4.876 x 2.062 x 1.831 (1.831 ή 1.863)3)

3.006
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Χρώματα. 

Λευκό Candy 

Απλό χρώμα 

B4B4

Μπλε Beluga 

Απλό χρώμα

D0D0

Κίτρινο Sunny

Απλό χρώμα 

M9M9

Κόκκινο Salsa

Απλό χρώμα

4Y4Y

Γκρι Pure

Απλό χρώμα 

J2J2

Πράσινο

Primavera

Απλό χρώμα

E0E0

Black Berry*

Μεταλλικό χρώμα

C0C0

Κόκκινο Lava*

Μεταλλικό χρώμα

F0F0

Γκρι Natural* 

Μεταλλικό χρώμα

M4M4

Μπλε Night* 

Μεταλλικό χρώμα

Z2Z2

Το αμάξωμα πρώτα γαλβανίζεται, ώστε να παρέχει στο Volkswagen σας βέλτιστη 

προστασία από μηχανικές και χημικές επιδράσεις. Στη συνέχεια, η βαφή απλώνεται 

σε πολλαπλά στρώματα. Έτσι προκύπτει ένα ανθεκτικό στις γρατσουνιές, 

σκληρό φινίρισμα για το τελικό χρώμα.
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Πράσινο Venetian* 

Περλέ χρώμα 

E5E5

Καφέ Toffee*

Μεταλλικό χρώμα 

4Q4Q

Μπλε Ravenna* 

Μεταλλικό χρώμα 

5Z5Z

Ασημί Reflex*

Μεταλλικό χρώμα 

8E8E

Μαύρο Deep*

Περλέ χρώμα

2T2T

*Διαθέσιμο με επιπλέον επιβάρυνση.
Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές, γιατί είναι δύσκολο να αποδοθούν στην εκτύπωση οι πραγματικές αποχρώσεις.
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Βασικός εξοπλισμός

Προαιρετικός εξοπλισμός

V  Van  MV Maxi Van

 KO Kombi  MKO Maxi Kombi

Επενδύσεις καθισμάτων.

Το σχέδιο καθίσματος στην αριστερή πλευρά αντιστοιχεί  στην κεντρική κονσόλα, και το σχέδιο καθίσματος στη δεξιά πλευρά αντιστοιχεί στο εξωτερικό πλαίσιο.
Οι απεικονίσεις σε αυτές τις σελίδες είναι ενδεικτικές, γιατί είναι δύσκολο να αποδοθούν στην εκτύπωση οι πραγματικές αποχρώσεις.

Τα άριστης ποιότητας, ανθεκτικά υλικά και η υψηλών προδιαγραφών κατεργασία 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κατασκευή ανθεκτικών στη φθορά επενδύσεων 

καθισμάτων. Τα χρώματα και τα σχέδια των επενδύσεων έχουν επιλεγεί προσεκτικά, 

ώστε να ταιριάζουν με τον εσωτερικό διάκοσμο και τα χρώματα του αμαξώματος.

Γκρι Classic/

Ανθρακί

Επένδυση από 

δερματίνη RF

Γκρι Classic /

Ανθρακί Place

Υφασμάτινη 

επένδυση RF

Γκρι/Ανθρακί 

Timo

Υφασμάτινη 

επένδυση  RF

Γκρι Classic/ 

Robust 

Υφασμάτινη 

επένδυση RF
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 KA  MKA

 KO  MKO



Γενικές πληροφορίες.

Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων μετρήθηκαν σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μεθόδους μέτρησης (Euro 4: 80/1268/

ΕΟΚ, Euro 5: 715/2007/ΕΚ) στις ισχύουσες εκδόσεις τους. Επισήμανση, σύμφωνα με την οδηγία 1999/94/ΕΚ: Τα στοιχεία δεν 

αναφέρονται σε ένα μεμονωμένο αυτοκίνητο και δεν αποτελούν μέρος της προσφοράς, αλλά χρησιμεύουν μόνο για τη σύγκριση διαφόρων 

μοντέλων. Η κατανάλωση καυσίμων και οι εκπομπές ρύπων ενός αυτοκινήτου δεν εξαρτώνται μόνο από την αποδοτική εκμετάλλευση τού 

καυσίμου μέσω του αυτοκινήτου, αλλά επηρεάζονται και από την οδηγική συμπεριφορά και άλλους μη τεχνικούς παράγοντες. Το CO2 

ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ένας οδηγός για την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων CO2, που 

συμπεριλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων, προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα σημεία πώλησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Οι επιδόσεις αφορούν οχήματα χωρίς πρόσθετους εξοπλισμούς (οχήματα ταξινομημένα ως φορτηγά: πλέον του μισού ωφέλιμου φορτίου).

Τα DSG®, 4MOTION®, BlueMotion® και TDI® είναι σήματα κατατεθέντα της Volkswagen AG στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Εάν τα 

σήματα στο παρόν έντυπο δεν διαθέτουν την ένδειξη ®, δεν σημαίνει ότι τα σήματα αυτά δεν αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή ότι 

τα σήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση τής Volkswagen AG. 

Ορισμένα από τα οχήματα που απεικονίζονται διαθέτουν προαιρετικούς εξοπλισμούς με πρόσθετη χρέωση. Ο διάκοσμος που 

παρουσιάζεται στις εικόνες δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό.

Δεν είναι δυνατή η πλήρης παρουσίαση του βασικού και προαιρετικού εξοπλισμού σε αυτό το φυλλάδιο.

Κάποια προαιρετικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού ενδέχεται να παρατείνουν το χρόνο παράδοσης του οχήματος.

Τα στοιχεία που αναφέρονται εδώ σχετικά με τις προδιαγραφές, τον εξοπλισμό, την εξωτερική εμφάνιση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 

τα λειτουργικά έξοδα των οχημάτων βασίζονται στα δεδομένα της γερμανικής αγοράς και βασίζονται στις πληροφορίες που είναι 

γνωστές κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα της περιοχής σας 

θα χαρεί να σας ενημερώσει για τυχόν αποκλίσεις που ισχύουν στη χώρα σας. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών.
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