Новото Caddy

Новото Caddy
За што и да следи
Сакајте го животот – возете го новото Caddy.
Добредојдовте во петтата генерација на ова
популарно и разновидно возило – со повеќе
дигитални функции и поголеми комфор и
флексибилност од кога и да е претходно.
Новото Caddy
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11) Стандардна опрема во новото Maxi, новото Life Maxi и новото Style Maxi. Опција со дополнителна доплата во новото комбе, новото комбе Maxi, новото Caddy, новото Life и новото Style. 2) Опција со дополнителна доплата. 3) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е
Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото
за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен инфозабавен систем. 4) Во рамките на границите на системот. 5) Достапно само заедно
со менувач со двојна спојка (DSG). 6) Ќе се претстави подоцна. 7) Достапно само за TDI мотори. Илустрацијата на материјалите може да варира. Илустрациите вклучуваат опција со дополнителна доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални
возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата земја.

Флексибилно како и
секогаш. Поиновативно
од кога било
Ултра-дигитален и интегриран
Innovision cockpit2) со висока резолуција, нови
инфозабавни системи со екрани во боја
чувствителни на допир со големина до 25,4 cm
(10 инчи)2), брз пристап до главните функции и
Volkswagen We Connect3).
Делумно автономно возење
Најновата генерација на системи за помош на
возачот, вкл. ACC 2.02), 4), 5), “Travel Assist” со
“Emergency Assist”2), 4), 5), “Trailer Assist”2), 4), 6) и
систем за промена на лента “Side Assist” со
Известување за сообраќај одзади “Rear Traffic
Alert“2), 4).

Совршено за секојдневна употреба
Флексибилен ентериер на возилото
со нов дизајн на седишта, поединечни
седишта во третиот ред кои може да
се извадат1) и многу опции за
складирање.
Врвен комфор
Комфорни ergo Comfort седишта2) со
можност за електрично
прилагодување на лумбарната
поддршка во 4 насоки и многу
просторен ентериер.
Докажан квалитет
Издржливи материјали,
висококвалитетна изработка и
доверливи мотори. Најпопуларното
возило во неговата класа – сега
целосно преобработено, со
подобрувања во многу области.

Модерен дизајн
Импресивен нов преден дел со структура на
саќе, динамични, јасни линии и многу
подобрувања за да се постигне понизок
коефициент на отпор.
Три нови линии на опрема
Фокус на важните работи – новото Caddy. Врвен
комфор: новото Life. Префинет дизајн: новото
Style.
Пониски емисии на издувни гасови
Двата SCR каталитички конвертори, подредени
во серија и повеќекратното AdBlue®
вбризгување значајно ги намалуваат емисиите
на NOx од модерната генерација на мотори.7)
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Новото Caddy – Содржина
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Преглед на сè
Новото Caddy покажува што точно може
да направи – на широк дигитален екран.
Innovision cockpit1) со висока резолуција
истакнува два големи прикази кои го
обезбедуваат возачот со сите потребни
информации. Volkswagen We Connect2)
носи мноштво додатоци, а бесплатната
апликација го претвора вашиот паметен
телефон во далечински управувач.
Опција со дополнителна доплата. 2) За ги користите We Connect услугите, потребна Ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со
вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus,
имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на
договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен инфозабавен систем. Илустрацијата на материјалите може да варира. Ве молиме
контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата
земја.

1)
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Лесна функционалност

01

1) Опција со дополнителна доплата. 2) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We
Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен
инфозабавен систем. 3) Стандардна опрема во новото Style. Опција со дополнителна доплата во новото Caddy и новото Life. Илустрацијата на материјалите може да варира. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со
стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата земја.

03

Искусете го дигиталниот напредок од прва рака во новото Caddy.
Со врвовите на вашите прсти. Екраните чувствителни на допир ги
препознаваат истите гестикулации како паметен телефон.
Можете да контролирате навигациски и мултимедијални
функции, клима-уредот и мобилните онлајн услуги од
Volkswagen We Connect2).

02

01 Контрола на гестикулација НОВО
02 Навигациски систем со 10-инчен дисплеј1) НОВО
03 Говорна контрола1)
04 Функција за индуктивно полнење1)

04

Уживајте во мноштво додатоци со дополнување на инфозабвниот
екран од 25,4 cm (10 инчи) на навигацискиот систем “Discover
Pro”1) со Digital cockpit3) за да го креирате Innovision cockpit1) .
Екранот на дигиталната инструментна табла со големина од 26,0
cm (10,25 инчи) со висока резолуција е совршен за прикажување
на 3D приказ на навигациската мапа, а исто така ви овозможува
да ги погледнете актуелните возни податоци или медиумската
библиотека на вашиот паметен телефон. Користете ги копчињата
на мултифункционален волан за удобно да прелистувате низ
плеј-листата, да го изберете следниот повик преку портретите на
контактите, или да активирате индивидуални системи за помош
на возачот.
Ако вашите раце се зафатени, сега можете да зборувате со
вашето ново Caddy. Користете го вашиот глас за да одговарате
на телефонски повици, да изберете радиостаница и да поставите
навигациска цел. Дури и системот за климатизација ги слуша
вашите наредби.1)
Новото Caddy – Дигитализација и конективност
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Вашата директна линија
до новото Caddy

01

1) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus,
имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само со компатибилен infotainment систем. 2) Со дополнителен трошок штом измине
почетниот период на We Connect Plus услугите.
3) Ставката зависи од опремата на возилото и достапните услуги. 4) Достапно само заедно со уредот за климатизација “Climatronic” и помошниот грејач на вода со далечинско управување. 5) За да ги користите We Upgrade ставките потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка, валиден We
Connect договор и вашата легитимација како примарен корисник, што значи поврзување на вашата корисничка сметка со конкретното возило. Возилото мора да ги има техничките функции и хардверската опремата кои се потребни за конкретната “We Upgrade”. Примарниот корисник може да
ги погледне “We Upgrade” функциите кои се достапни за конкретното возило на интернет или во нашата продавница во возилото. 6) Достапно само заедно со опционалниот помошен грејач на вода со даличински управувач. 7) Достапно само заедно со пакетот Streaming & Internet. Илустрациите
вклучуваат опција со дополнителна доплата. Приказот на материјалите може да се разликува. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци во вашата земја.

Volkswagen We Connect1) го прави возењето уште повеќе
дигитално, блиску интегрирано и комфорно искуство. Вградената
eSIM картичка значи дека можете да бидете онлајн кога и да
посакате. Сè што треба да направите е да ја употребите вашата
Volkswagen ID за да ги активирате избраните онлајн мобилни
услуги. Потоа можете да ја користите апликацијата на вашиот
паметен телефон, екранот на инфозабавниот систем, дури и
вашиот лаптоп дома за да имате пристап до вашето ново Caddy.
Бесплатниот We Connect1) основен пакет доаѓа со мноштво
корисни алатки. На пример, можете да го погледнете статусот на
вашето возило во секое време и да ја употребите апликацијата за
да проверите дали се затворени прозорците.
We Connect Plus1), 2) го отвора светот на мобилните онлајн услуги.
Премиум пакетот се базира врз основниот опсег на услуги.
Вклучува далечинска контрола на вентилација3), 4), онлајн аларм
против кражби3) и актуелни онлајн сообраќајни информации. А
интуитивната онлајн говорна контролаl3) му помага на вашето
ново Caddy да ве слушне јасно и гласно.
Исто така имате пристап до Продавницата1) во возилото. Тука
можете да додадете дополнителни функции, на пр. навигациски
софтвер за радиосистемот “Ready 2 Discover” преку We
Upgrade5). Сите услуги можат да се најдат на страница 53.

03

Повеќе онлајн услуги. Бесплатниот We Connect1) пакет вклучува голем број корисни услуги и функции за
возилото. We Connect Plus1), 2) овозможува уште повеќе функции.

02

01 We Connect Plus Streaming & Internet1), 2) НОВО
02 We Connect Plus онлајн помошен грејач1), 2), 6)
03 Продавница во возилото1) НОВО

We Connect1) вклучува:

We Connect Plus1), 2) нуди:

Повик при дефект
Позиција на паркирање
Автоматско известување за незгода НОВО
Статус на возилото
Врати и светла
Извештај за состојбата на возилото
Податоци за возење
Закажување сервис

Онлајн сообраќајни информации
Онлајн ажурирање на мапи НОВО
Онлајн говорна контрола НОВО
Онлајн аларм против кражби
Онлајн помошен грејач6)
Далечинска контрола на вентилација4) НОВО
Стриминг на медиуми7) НОВО
Wi-Fi Hotspot7) НОВО

Новото Caddy – Дигитализација и конективност
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Забава за сите
Caddy се справува скоро со сè. Идеално за
секојдневна употреба. Исто така совршено
за спорт и слободно време. За работа. И за
празници. За градски патувања, за шопинг и
екскурзии на село. И за илјадници други
настани.

Новото Caddy – Флексибилност и функционалност
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01 Седиштата можат да се преклопат, склопат и извадат
02 “Premium” носач за велосипеди за влечната шипка1)
03 Две лизгачки врати

02

01

Отворете ги двете лизгачки врати и влезете во возилото за
животната авантура. Новото Caddy е совршениот придружник, кој
лесно се прилагодува кон вашиот секојдневен живот. Дводелната
клупа за седење во вториот ред може лесно да се преклопи,
склопи или целосно извади . Покрај тоа, клупата и единечното
седиште исто така можат да се извадат независно едно од друго.
Тоа остава многу простор за големи предмети или дури и мали
парчиња мебел.
Исто така можете да додадете кука за влечење шипка2) за да
ослободите уште повеќе простор во задниот дел. “Premium”1)
носачот на велосипеди лесно носи два велосипеди. Кодот против
кражби ви дава мир кога ги оставате на носачот додека сте на пат
кон вашата следна авантура.

Авантурата може да започне
Новото Caddy – Флексибилност и функционалност
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“Rear Cross Traffic Alert”.1), 2)
НОВО

Систем за управување со
приколка “Trailer Assist”.1), 2), 3)
НОВО

Го надгледува патот
попречно на местото за
паркирање, кога
излегувате наназад,
препознава објекти кои се
приближуваат и спречува
претстојни судири преку
автоматска интервенција
во сопирање.

Ја поедноставува контролата
врз приколката за управување
во места за паркирање и за
прецизно возење наназад.

“Front Assist” City со
функцијата “City Emergency
Braking“1), 2) НОВО

Адаптивен темпомат ACC 2.0 со
“Stop and Go” функција.1), 2), 4)

“Travel Assist” со
“Emergency Assist”.1), 2), 4)

НОВО

НОВО

Препознава пешаци,
велосипедисти и возила кои
се наоѓаат во насоката на
патување и го предупредува
возачот за препознаени
опасни ситуации. Ако возачот
не реагира навреме,
сопирањето во итен случај се
активира автоматски и се
овозможува маневар за
избегнување во критични
ситуации.

Помага да се одржи правилното
растојание до возилото пред
вас и повторно поаѓа по кратко
време на мирување во застој
или во градски сообраќај.

Ги комбинира функциите
на ACC 2.0, “Lane Assist”, и
“Emergency Assist” за
опуштено возење на долги
релации.

Помош за да бидете подобар возач
1) Опција со дополнителна доплата. 2) Во рамките на границите на системот. 3) Ќе се претстави подоцна. 4) Достапно само заедно со менувач со двојна спојка (DSG). 5) Возачот мора да биде подготвен во секое време да ги надвладее системите за помош и не е ослободен од неговата
одговорност да вози со најголема внимателност. 6) Достапно само заедно со компатибилен инфозабавен систем. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци.

Систем за задржување во
лента “Lane Assist” со помош
за спротивно управување.2), 5)
Ја препознава лентата на
возилото со помош на
мултифункционалната камера
и спречува несакано
напуштање на лентата при
брзини од 60 км/ч со
корективно спротивно
управување.

“Emergency Assist”.1), 2) НОВО

“Rear View”.1), 2)

Ја намалува опасноста ако се
наруши способноста на
возачот да го контролира
возилото. Системот првично
реагира на неактивност на
возачот со звучно
предупредување и вибрации
по што последователно
иницира безбедно сопирање
на возилото.

Автоматски сопира кога се
влегува и излегува од места за
паркирање ако сензорите за
паркирање или задниот радар
препознаат препрека.

Динамичен приказ на
сообраќајни знаци.1), 2), 6)

Систем за промена на
лента “Side Assist”.1), 2) НОВО

Препознава ограничувања на
брзината, зони со забрана за
претекнување, како и
ограничувања во врска со
времето и временските услови
со посебна камера и соодветно
го информира возачот.

Предупредува за возила
кои се приближуваат
одзади или кои веќе се во
слепата точка со помош на
LED светло во конкретниот
надворешен ретровизор.

Новото Caddy – Системи за помош на возачот
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Секојдневна моќ

01

01 4MOTION погон на сите тркала.1), 2) Автоматски го
приспособува преносот на моќ на тркалата кон актуелната возна
ситуација. Тоа овозможува оптимални возни карактеристики и
подобрена динамика на возење, дури и на лоши патишта.
02

Ефикасни мотори. НОВО Четирите моќни мотори со внатрешно
согорување на новото се едни од најефикасните и
најекономичните TSI и TDI мотори кои некогаш биле вградени
во возило од неговата класа. Деталното истражување и
развојот резултираа со вредности на потрошувачка кои
поставија нови стандарди и го најавија следниот чекор во
еволуцијата на технологијата на бензин и дизел.

02 Менувач со двојна спојка (DSG).1) Новото Caddy може да се
опреми со автоматски менувач со двојна спојка со 7 степени на
пренос. Тоа овозможува целосно автоматско, лесно менување
степени без прекин на влечна сила, а исто така и се прилагодува
кон возниот стил на возачот. Можете да менувате степени и со
помош на педалите на задната страна на воланот.
Подобрена контрола на емисии на издувни гасови. НОВО
Иновативното двојно вбризгување значајно ги намалува емисиите
на NOx од TDI моторите во споредба со претходниот модел. Тоа
се постигнува со селективното двојно вбризгување на AdBlue®
пред влезот на двата SCR каталитички конвертори, кои се
поставени во серија.

Новото Caddy – Технологија
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Нели сите
малку се разликуваме?
Не постојат две исти личности. Затоа постојат
три нови линии на опрема за новото Caddy –
Caddy, Life и Style.

Новото Caddy – Нивоа на опременост
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Новото Caddy – совршено за млади семејства.
Да се биде родител е работа со полно работно
време. На нозе сте од рано наутро до доцна
навечер, ретко имате време за да ви биде

Мобилна соба
за играње

досадно. Се чини дека децата можат да направат
најголем хаос. Поседувањето на правилниот
автомобил е половина од битката. Автомобил кој
може да се прилагоди како детска игра. И
автомобил кој се справува со сè што ќе му
донесе семејниот живот.

Новото Caddy – Caddy
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1)

Опција со дополнителна доплата. 2) Во рамките на границите на системот. 3) Возачот мора да биде подготвен во секое време да ги надвладее системите за помош и не е ослободен од неговата одговорност да вози со најголема внимателност.

Децата ретко седат мирни. Отворена врата,
затворена врата, вклучено светло, погласна
музика, потивка музика: Новото Caddy доаѓа со вас
на пат! На пример, двете единечни седишта1) во
третиот ред може да е извадат, заедно или
посебно, за да се направи простор за големи
предмети. Безбедноста е и останува наш
приоритет. Затоа ова силно сестрано возило доаѓа
со завесни воздушни перничиња за надворешните
седишта во сите редови како стандардна опрема.
Дополнителен комфор доаѓа со “Front Assist” со
City систем за сопирање во итен случај2) и “Lane
Assist”2), 3), кој извршува помош со спротивно
управување за да го предупреди возачот ако
возилото отстапува од неговата лента.

Новото Caddy
Сериска
опрема

02

01 Панорамски сончев покрив1) НОВО
02	Масички на склопување во
просторот за патници1)
03	Надворешни ретровизори со
електрично подесување и греење

Надворешни ретровизори со
електрично подесување и греење
Мултифункционален волан НОВО
“Lane Assist”предупредување за
напуштање лента со помош со
спротивно управување2), 3)
Темпомат со ограничувач на брзина
Детекција на замор на возачот
Две лизгачки врати
Електрична брава за деца НОВО
Демонтажна роло полица за
багажнот простор

Опционална Панорамски сончев покрив НОВО
опрема
Помош при промена на лента “Side
Assist” со надзор на слепа точка2)
НОВО

Менувач со двојна спојка со 7 степени
на пренос (DSG)
Две индивидуални седишта кои може
да се извадат во третиот ред НОВО
Систем за стартување без клуч НОВО
Достапно и во Maxi верзија.

03

Новото Caddy
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Во чекор со
природата
The new Life – комфорно во акција.
За рекреација е потребен простор. Ентузијастите за
природа се особено свесни за тоа. Малку е
деликатно да се сместат боксови за кучиња,
параглајдери и планински велосипеди во мали
прегради за багаж. И можете да заборавите на
чамци на склопување! Ако ви е потребен преостанат
простор за комфор, тогаш новото Life е возилото за
вас. Тоа е совршен начин да го истражите
природниот свет во вашето слободно време.

Новото Caddy – Life
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Life има простор за сè што може да ви биде потребно
за да уживате во дневно патување. Двојно склопете ја
нанапред задната клупа за седење (поделете ја ⅔ со ⅓
за да создадете практичен простор за товарање. Има
повеќе од доволно простор за кану на склопување, две
весла и голема кошница за пикник. А после ден
исполнет со активности на вода можете да уживате во
опуштено патување до дома. “Travel Assist”1), 2), 3) ги
комбинира системот за помош во задржување во
лента “Lane Assist”2), 4) со Адаптивен темпомат ACC
2.01), 2), 3), со што ви помага безбедно да ве одведе до
вашиот дом. Адаптивното задржување во лента исто
така ви помага да останете во правилната насока.

02

01

04

01 Кровна галерија
02 “Travel Assist” со ACC 2.0, “Lane Assist” и
“Emergency Assist” 1), 2), 3) НОВО
03 Фиоки под предните седишта
04 H7 Халогени фарови
05 Багажен простор
03

Новото Life
Сериска
опрема

05

1) Опција со дополнителна доплата. 2) Во рамките на границите на системот. 3) Достапно само заедно со менувач со двојна спојка (DSG). 4) Возачот мора да биде подготвен во секое време да ги надвладее системите
за помош и не е ослободен од неговата одговорност да вози со најголема внимателност. 5) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect
со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото
за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен инфозабавен
систем. 6) Достапно само заедно со компатибилен инфозабавен систем. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и
опционалните достапни додатоци.

16-инчни “Vienna” алуминиумски
тркала НОВО
Надворешни ретровизори со
електрично подесување, греење и
склопување НОВО
Црни кровни шини
“Trialog” материјал за навлаки за
седишта НОВО
Кровна галерија
Преклопување на совозачкото
седиште
Лумбарна поддршка
We Connect Plus5)

Опционална 230 V приклучок НОВО
опрема
“Travel Assist”
со “Emergency Assist”1), 2), 3) НОВО
Динамичен приказ на сообраќајни
знаци
Навигациски систем Discover Media
со екран во боја чувствителен на
допир со големина од 25,4 cm (10
инчи) НОВО
Систем за заклучување и
стартување без клуч “Keyless
Advanced” 6) НОВО
Достапно и во Life Maxi верзијата.

Новото Caddy – Life
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Новото Style – елегантно модерно.
Понекогаш сè се врти околу стилот. И за
млади и за стари. Профил со убав изглед,
впечатливо лице, неколку естетски акценти –
и спремни сте за трка. Новото Style е
најдобар пример.

Стил од идната
генерација

Новото Caddy – Style
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01

1) Опција

со дополнителна доплата 2) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We
Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен
инфозабавен систем. 3) Со дополнителен трошок штом измине почетниот периот за We Connect Plus услугата. 4) Во рамките на границите на системот. Илустрациите вклучуваат опција со дополнителна доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални
возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци.

Новото Style е елегантна комбинација од нови
перформанси и утврдени омилени карактеристики.
Популарниот концепт за возило, висококвалитетната
изработка и импресивната флексибилност се
комбинираат со перформанси кои никогаш претходно
не биле видени кај Caddy. Тие ги вклучуваат
18-инчните “Monterosso” алуминиумски тркала1),
достапни за првпат во овој модел, Innovision cockpit1) –
кој се состои од Digital cockpit и навигациски систем
“Discover Pro” со со екран во боја чувствителен на
допир1) со големина од 25,4 cm (10 инчи) – и голем
број на We Connect2) и We Connect Plus2), 3) услуги. Тие
исто така ви овозможуваат далечински пристап до
податоците на возилото и до самото возило. Патот
пред вас е исто така чист. Стандардните
карактеристики вклучуваат LED предни и задни светла,
хромирани лајсни во предниот дел, по страните и во
задниот дел, заедно со сребрени кровни шини –
совршена финална изработка за вашето ново Caddy.

Новото Style
Сериска
опрема

02

04

01 "Front Assist" со функцијата "City
Emergency Braking" и надзор на пешаци и
велосипедисти4) НОВО
02 Кожен мултифункционален волан
03 Затемнети стакла во патничкиот простор
04 18-инчни “Monterosso” алуминиумски
тркала1) НОВО

LED предни светла НОВО
LED задни светла НОВО
Решетка за ладење со две хромирани
лајсни НОВО
Хромирана лајсна по страните и во
задниот дел НОВО
Сребрени кровни шини
Digital Cockpit НОВО
Кожен мултифункционален волан
Систем за климатизација “Climatronic”
со 2 зони со AirCare
Систем за стартување без клуч
Keyless Start НОВО
“ArtVelours” навлака за седиште од
микрофлис.
We Connect Plus2), 3)
"Front Assist" со функцијата "City
Emergency Braking" и надзор на
пешаци и велосипедисти4) НОВО

Опционална 18-inch “Monterosso” алуминиумски
опрема
тркала НОВО
Навигациски систем “Discover Pro” со
екран на допир во боја со големина
од 25,4 cm (10 инчи) НОВО
Достапно и во Maxi Style верзијата.

03

Новото Caddy – Style
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Животот треба да се живее
Новото MOVE
Ограниченото издание MOVE допира до сите: младо, урбано и
модерно. Ги комбинира големиот панорамски сончев покрив,
затемнетите прозори и сјајните 17-инчни “Colombo”
алуминиумски тркала со дигиталните функции. Ексклузивниот
опционален пакет “Plus” го вклучува навигацискиот систем
“Discover Media”, мултифункционалниот дисплеј со големина од
25,4 cm (10 инчи), подобрена контрола со гестикулации, We
Connect Plus1), 2), “Keyless Advanced” и ACC 2.03), 4).
02

01 “Trialog” навлаки за седишта
02 LED Фарови
03 Затемнети прозори

01
03

За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We
Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот
произволен период. 2) Со дополнителен трошок откако ќе измине почетниот период на We Connect Plus услугата. 3) Во рамките на границите на системот. 4) Достапно само заедно со менувач со двојна спојка (DSG). 5) По една до три години,
декоративните облоги може да покажат знаци на користење и застарување, особено ако се изложени на директна сончева светлина. Во многу топли климатски предели веќе и во текот на првата година. Ако декоративната облога остане
подолго време во возилото, визуелните разлики може да станат очигледни меѓу областа на финиширањето на бојата која е заштитена од декоративната облога и непокриените области. Илустрациите вклучуваат опција со дополнителна
доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци.

1)

Новото MOVE
Истакнуваме
Надворешност
LED фарови НОВО
17-инчни “Colombo” алуминиумски тркала во Dark
Graphite, исполирано финиширање НОВО
Панорамски сончев покрив НОВО
Затемнети прозори во патничкиот простор
Декоративна облога5) со натпис “MOVE” lettering
Внатрешност
Кожен мултифункционален управувач
“Trialog” материјал за навлаки за седишта со
шевови во боја НОВО
Функционалност
Радиосистем “Composition” со екран во боја
чувствителен на допир со големина од 8.25 инчи НОВО
Сензори за паркирање, напред и позади НОВО
Електрично затворање на лизгачки врати и задна
врата
Плус пакет - опционална опрема
18-инчни “Monterosso” алуминиумски тркала во
Giallo Evros, црн сјај НОВО
LED фарови со светло за лоши временски услови
НОВО

LED задни светла НОВО
ergoComfort седиште (AGR) за возачот НОВО
Digital Cockpit НОВО
Навигациски систем “Discover Media” со екран во боја
чувствителен на допир со големина од 10 инчи НОВО
Високо полирана површина на инфозабавниот
систем НОВО
Адаптивен темпомат ACC 2.0 3), 4) НОВО
Систем за климатизација “Climatronic” со 2 зони со
AirCare
Систем за заклучување и стартување без клуч
“Keyless Advanced” НОВО
Новото MOVE е базирано на нивото Life.
Достапно и како MOVE Maxi.
Новото Caddy – MOVE
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Новото Caddy California1)
Истакнуваме
Надворешност
Кровни шини во црна боја
Маса на склопување и две столици на склопување
Решетка за вентилација со штитник од инсекти за
вратата на возачот и совозачот НОВО
Внатрешност
Кревет на склопување (1,980 mm x 1,070 mm) со
прстенести пружини, удобен душек и покривка
која може да се извади НОВО
Ролетни на сите прозорци
Џебови за складирање на задните странични
прозорци
Лумбарна подршка со мануелно подесување за
седиштата на возачот и совозачот
Прегради за складирање
Маси на склопување2) со држачи за пијалоци од
задната страна на наслоните на предните седишта
Светло за осветлување на околината во задната врата
Опкружувачко осветлување во задниот капак НОВО
12 V приклучок со USB-C порта НОВО
Опционална опрема
Кујнски модул на извлекување со плински шпорет
со една рингла и капак за преклопување. Исто така
со фиоки и прегради за прибор за јадење. НОВО
Заден шатор кој стои самостојно5) (околу 2,100 mm
должина, 2,100 mm ширина, 2,250 mm висина) со
приклучок за пумпање со воздух НОВО
17-инчни “Colombo” алуминиумски тркала во црна
боја, исполирано финиширање, со лак сјај во
златно-кремаста боја
Новото Caddy California е базирано на Caddy.
Достапно и како Caddy California Maxi.1)

1) Ќе се претстави подоцна. 2) Масите на склопување може да се користат само ако возилото мирува. 3) Опција со дополнителна доплата. 4) Само заедно со регистрација за возило за кампување. 5) Илустрираниот шатор е обезбеден од Volkswagen
Zubehör GmbH и може да се разликува од стандардната верзија. Ќе се претстави подоцна. Илустрациите вклучуваат опција со дополнителна доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на Volkswagen комерцијални возила за детали
во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци.

01 Заден шатор кој стои самостојно3), 5) НОВО
02 Кревет со прстенести пружини НОВО
03 Мини кујна на извлекување3), 4) НОВО

02

Живот на отворен пат
Новото Caddy California
Кампувајте кога и каде и да посакате. Caddy California1) го
овозможува сето тоа. Креветот за возилото за секојдневна
употреба со 5 седишта е поудобен од кога и да било. Другите
карактеристики на стандардната опрема вклучуваат завеси за
приватност, практични прегради за складирање и маса на
склопување и две столици на склопување. Caddy California сега за

03

првпат има мини кујна3), 4). Друг опционален додаток е задниот
01

шатор3), 5) со приклучок за пумпање со воздух. Овие карактеристики
го претвораат новото Caddy California1) во мал апартман за одмор
на тркала.
Новото Caddy – Caddy California
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01

02

Барате издолжено возило?
Новото Maxi
Време за издолжување. Новото Maxi е подолго за 353 mm.

01 M
 axi со 7 седишта –
втор ред, поделба ⅔ to ⅓,
трет ред седишта со две
единечни седишта
02 Екстра-широки Maxi лизгачки
врати
03	Maxi со голем багажен простор
– изваден втор и трет ред седишта

Така што има многу повеќе простор за вас. И многу повеќе
забава за децата за време на долги патувања, и при
влегување и при излегување. Новите лизгачки врати со 844
mm на новото Maxi се пошироки за 143 mm од стандардната
верзија на краткото меѓуосовинско растојание. Луксуз без кој
вие и вашето семејство не треба да останете.

03

Новото Caddy – Maxi
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Новото Caddy Kombi
Истакнуваме
Надворешност
Сиви браници, црни куќишта на надворешните ретровизори
и рачки на вратите
16-инчни црни челични тркала со капаци на тркала НОВО
Лизгачка врата, на десната страна1)

Две во едно
Новото Kombi
Kombi е вашата најдобра опција ако ви е потребно ново Caddy за деловна, како и
за приватна употреба. Робусното возило со 5 седишта ги има сите

Внатрешност

карактеристики кои Caddy го направија бестселер – издржливи материјали,

Комфорно обложување во кабината и патничкиот просторНОВО
Теписон на подот
Кровна галерија и многу други прегради за складирање
“Double Grid” навлаки за седишта НОВО
Клупа со 3 седишта во вториот ред, деллива 2/3 спрема 1/3,
секој може да се преклопи, склопи и извади

висококвалитетна обработка и флексибилен ентериер. Новите карактеристики
вклучуваат целосно комфорно обложување на патничкиот простор и воздушни
завесни перничиња за вториот ред седишта. Сето тоа го прави новото Kombi
побезбедно и поудобно од кога било.

Фукнционалност
Надворешни ретровизори со електрично подесување НОВО
Електрика на прозори во кабина НОВО
Инструментна табла со со мултифункционален дисплеј
Мени CAR со дисплеј со големина од 16,5 cm (6.5 инчи) со USB
отвор за полнење НОВО
"Front Assist" со функцијата "City Emergency Braking" НОВО
“Lane Assist” систем за задржување во лента 2), 3)
Темпомат со ограничувач на брзина

01 Варијабилен простор за патници
02 Кровна галерија

Безбедност
Електрична брава за заштита на деца НОВО
eCall - систем за повик во случај на незгода НОВО
Детекција на замор на возачот
Електронска паркинг-сопирачка со Auto Hold функција НОВО
Предни, странични и завесни воздушни перничиња во
кабината
Завесни воздушни перничиња во просторот за патници НОВО
Систем за препознавање на зафатено седиште за сите
седишта НОВО

01

Достапно и како Kombi Maxi.
02

Новото Caddy – Kombi
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Бои

Бои

Kombi

Caddy

Life

Style

Неметалик
01
02
03
04

Candy White
Cherry Red
Pure Grey
Bright Orange
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Металик
05 Reflex Silver
06	Mojave Beige
07	Costa Azul NEW
08	Golden Green NEW
09 Fortana Red
10 Indium Grey
11	Copper Bronze NEW
12 Starlight Blue

Бисерен ефект
13	Deep Black

Неметалик

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Металик

Бисерен ефект

13

•

Стандардна опрема

•

Опционална опрема

– Не е достапно

Новото Caddy – Бои
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Тркала

16"

17

"

01

02

03

04

18"

05

08

06

07

Внатрешност

Ниво на опременост

Kombi

Caddy

Life

Style

Тркала

01

02

01	Челични тркала со раткапни 6.5 J x 16.
Во црна боја. Со 205/60 R 16 пневматици
02	“Vienna” алу. фелни НОВО 6.5 J x 16.
Во сребрена боја. Со 205/60 R 16 пневматици
03	Челични тркала со раткапни 6.5 J x 17.
Во сребрена боја. Со 215/55 R 17 пневматици
04	“Colombo” алу. фелни НОВО 6.5 J x 17.
Во црна сјајна боја. Со 215/55 R 17 пневматици
05	Colombo алу. фелни НОВО 6.5 J x 17.
Во црна боја со исполирана површина
во Gold Beige. Со 215/55 R 17 пневматици
06	Colombo алу. фелни НОВО 6.5 J x 17.
Во Dark Graphite. Со 215/55 R 17 пневматици
07	“Barahona” алу. фелни НОВО 6.5 J x 17.
Во сребрена боја. Со 215/55 R 17 пневматици
08	“Monterosso” алу. фелни НОВО 7 J x 18.
Во црна сјајна. Со 225/45 R 18 пневматици
Со пневматици за сите сезони
205/60 R 16 или 215/55 R 17
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Внатрешност
01 Ткаенина, “Double Grid” НОВО
02 Ткаенина, “Trialog” НОВО
03	Ткаенина “ArtVelours” со микрофибер,
централна конзола со кожен изглед НОВО
04	Кожа, “Pure Diamond” НОВО
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04

Новото Caddy – Тркала и внатрешност
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Опрема

Kombi

Caddy

Life

Style

01

Дизајн
Сиви пластични браници
Браници во боја на каросеријата
Надворешни ретровизори во црна боја НОВО
Рачки на вратите во боја на каросеријата
Решетка за ладење без хромирана лајсна НОВО
Решетка за ладење со две хромирани ленти НОВО
Хромирани лајсни по страните и во задниот дел
Панорамски сончев покрив1) НОВО
Црни кровни шини
Сребрени кровни шини
H7 халогени фарови
Светла за магла со фун. за осветлување во кривина
LED предни светла НОВО
Статично осветлување во кривина и светло за
лоши временски услови за LED предните фарови
LED задни светла НОВО
Надворешни ретровизори со ел. подесување
Надворешни ретровизори со електрично
подесување и греење
Надворешни ретровизори со електрично
подесување, греење и склопување НОВО
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02 Мултифункционален кожен волан. Особено
пријатен на дофат, и лесно ракување за
корисникот. Можете да ги користите копчињата за
да контролирате функции вкл. ги радиото и
навигацискиот систем, мобилниот телефон и
темпоматот. Возилата со менувач со двојна спојка
(DSG) имаат дополнителни педали позади воланот
за менување степени на пренос.
03 Модул за директен пристап. Модулот е поставен
централно околу копчето за предупредувачките
светла и користи брз пристап за лесен пристап до
главни функции, како системи за помош на возачот,
функции на системот за климатизација и системите
за помош при паркирање. Модулот е вграден во
сите радиосистеми од “Composition” натаму.

03

Оперативен модул Light & Sight.
Разни функции за контрола на предните фарови и
ветробранското стакло кое се загрева се групирани
во средишниот контролен модул поставен лево од
инструмент таблата или Дигиталниот дисплеј2).
Линеарен кровен модул. LED внатрешното
осветлување може да се ракува со контрола на
допир. Повикот за информации и повикот за
дефект, копчето за воздушното перниче на
совозачот и копчето за задолжителниот повик во
итен случај исто така се лесно пристапливи во оваа
единица.

Внатрешност
Контролна табла со повеќе прегради за
складирање и осветлена фиока за ракавици
Матирана површина на инфозабавен систем НОВО
Високо-полирана површина на ин. забавен систем
Мултифункционален волан
Мултифункционален кожен волан
Light & Sight систем НОВО
Модул за директен пристап НОВО
Линеарен кровен модул НОВО
Седиште на возачот со подесување по висина
Седиште на возачот и совозачот со подесување
Седиште на возачот со склопување
Рачна лумбарна поддршка за седиштата на возачот
и совозачот
ergoComfort седишта (AGR) за возачот и совозачот

01 Надворешни ретровизори со електрично
подесување, греење и склопување.
Автоматски се склопуваат кога возилото се
заклучува со далечинскиот управувач.

04

04 ergoComfort седиште (AGR). Комфорното
седиште, кое е оценето како пријатно за грбот од
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.3), има голем
опсег на поставувања дизајнирани за да му дадат
потпора на ‘рбетот. Покрај прилагодувањето на
седиштето во должина, висина, длабочина,
накосеност, на грбниот потпирач и потпирачот за
глава, ergoComfort седиштето има електрична
лумбарна потпора во 4 насоки.

Не е достапно заедно со кровниот вентилатор и кровната галерија. 2) Стандардна опрема во новото Caddy Style. Опција со дополнителна доплата во новото Caddy Kombi, новото Caddy, и новото Caddy Life. 3) На 26 ноември 2015, ergoComfort седиштето беше наградено со AGR печат на Сојузното
здружение за грб и од форумот за поздрав грб. 4) Не е достапно заедно со панорамскиот сончев покрив. 5) Innovision cockpit е комбинација од Digital cockpit и 10-инчен инфозабавен систем. 6) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка и мора да се најавите
на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.volkswagen-we.com и да ги
користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само со компатибилен инфозабавен систем. 7) Со дополнителен трошок штом измине почетниот период на We Connect Plus услугите. 8) Само заедно со уред од навигацискиот систем “Discover Media” кој
е компатибилен со CarPlay. 9) Со дополнителен трошок ако се обнови од четвртата година натаму. 10) За да ги користите We Upgrade ставките потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка, валиден We Connect договор и вашата легитимација како примарен корисник, што значи поврзување на вашата
корисничка сметка со конкретното возило. Возилото мора да ги има техничките функции и хардверската опремата кои се потребни за конкретната We Upgrade.
1)
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Caddy

Life

Style

04
05

Внатрешност (продолжува)
Фиоки под предните седишта
Кровна галерија со преграда за складирање4)
Централна конзола со два држачи за пијалаци
Централна конзола со средиштен потпирач за раце
кој се прилагодува во висина, преграда за
складирање и два држачи за пијалаци
Мултифункционален дисплеј “Plus”
Digital Cockpit НОВО
Innovision Cockpit5) НОВО
Електрично регулирани прозорци
Теписон на подот
Текстилни патосници
LED внатрешно осветлување
12 V приклучок во контролната табла
12 V приклучок во предниот дел на централната
конзола

●

●

●

●

●

●

●

●

●

—

—

—

●

●

●

●

●

●

—

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Инфозабава и поврзување

Стандардна опрема

•

Опционална опрема

06
05

06 Радиосистем “Composition”. Покрај функциите
на радиосистемот “Composition Audio”, системот
има екран во боја чувствителен на допир со
големина од 20,9 cm (8.25 инчи), шест звучници,
два USB-C отвори во средишната конзола и
Bluetooth интерфејс. Системот поддржува
WeConnect6) и We Connect Plus6), 7).
07 Радиосистем “Ready 2 Discover. Покрај
функциите на радиосистемот “Composition”,
системот има екран во боја чувствителен на допир
со големина од 25,4 cm (10 in) и функција за
интеграција на паметен телефон. Системот исто
така доаѓа со опцијата за купување на
навигациските функции во продавницата во
возилото и нивно активирање подоцна.

06
07

Дисплеј на CAR мени со функционални команди
“Composition Audio” радио систем НОВО
“Composition” радио систем НОВО
“Ready 2 Discover” радио систем НОВО
“Discover Media” радио систем НОВО
“Discover Pro” радио систем НОВО
Дигитално радио DAB+
Гласовна контрола
Bluetooth hands-free уред
App-Connect
Поврзување на мобилен телефон “Comfort” со
функција за индуктивно полнење НОВО
USB-C приклучоци со функција за полнење и
податочна функција во внатрешноста НОВО
Два USB-C приклучоци со функција за полнење и
податочна функција во внатрешноста
Два USB-C приклучоци со функција за полнење во
централната конзола во просторот за патници

•

05 Радиосистем “Composition Audio”. Системот со
екран во боја чувствителен на допир со големина
од 16,5 cm (6.5 инчи) и до четири звучници има
вграден USB-C приклучок, Bluetooth поврзување за
мобилен телефон.

– Не е достапно
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Навигациски систем “Discover Media”. Системот со
екран во боја чувствителен на допир со големина
од 25,4 cm (10 инчи) и шест звучници овозможува
2D/3D навигација, различен избор на опции за
избор на мапи, бесплатни онлајн ажурирања, We
Connect6) и We Connect Plus6), 7).

08
06

08 Навигациски систем “Discover Pro”. Покрај
функциите на навигацискиот систем “Discover
Media”, системот доаѓа со говорна контрола,
безжична8) App-Connect, Streaming & Internet и
WeConnect Plus6), 9) за три години. Ажурирањата за
We Connect10) може да се купат по потреба.
Висококвалитетниот систем може исто така да ја
прикажува навигациската мапа на Digital cockpit2), и
овозможува Динамичен приказ на сообраќајни
знаци како стандардна карактеристика.

Новото Caddy – Опрема
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Опрема

Kombi

Caddy

Life

Style

01

03

02

04

Патнички простор
Лизгачка странична врата (701mm), десна
Лизгачка странична врата (701mm), лева
Лизгачки странични врата (844mm), лева и десна
Електрично затворање за лизгачките врати НОВО
Маси на склопување2) со држачи за пијалаци во
наслоните од задната страна на предните седишта
Клупа со 3 седишта (2-1) во вториот ред, си
приспособувач на наслонот, може да се преклопи,
склопи и одделно да се извади
Две единечни седишта (1-1) во третиот ред, може
да се склопат и извадат одделно НОВО
Две единечни седишта(1-1) во третиот ред на Maxi,
може да се склопат и извадат одделно НОВО
230 V приклучок
Теписон на подот
Гумена подна покривка
Една кука за палто
Две куки за палта
LED внатрешно осветлување
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Багажен простор
Задна врата со прозорец
Електрично затворање за задната врата НОВО
Задни крилни врати со прозорец
Систем за миење и бришач на задниот прозорец
12 V приклучок
LED осветлување НОВО
LED задни светла НОВО
Четири алки за прицврстување, со преклопување
Кука за палта
Демонтажна роло полица за багажнот простор4)
Демонтажна роло полица за багажнот простор, со
преклопување5)
Мрежна преграда која може да се извади
Пакет за заштита од нечистотија
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01 Кука за палта. Просторот за патници има две
практични куки за палта за закачување на вашата
облека.
02 Маси на склопување.2) Масите на склопување се
вградени од задната страна на наслоните на
предните седишта. Тие овозможуваат практична
површина и вграден држач за пијалаци за
патниците во вториот ред седишта.
Електрично затворање. Електричното затворање е
достапно за лизгачките врати и задната врата.
Оваа функција нежно и тивко ги повлекува
последните неколку милиметри на полузатворените врати во бравата додека безбедно се
затворат.

03 Задни крилни врати со прозорец. Крилните
врати во висина на покривот се поделени ⅔
спрема ⅓, со максимален агол на отворање од
околу 180°. Кога се отворени, тие може
индивидуално да се заклучат ако треба да
превезувате подолги предмети.
04 Демонтажна роло полица за багажнот
простор.4) Роло полицата ги спречува луѓето да
можат да го видат багажниот простор и исто така
може да се извади по потреба.

Стандардна опрема во сите верзии на Maxi. 2) Масите на склопување може да се користат само кога возилото мирува. 3) Шест прстени за прицврстување во сите верзии на Maxi. 4) Достапно само за верзија на кратко меѓуосовинско растојание. 5) Стандардна опрема во сите верзии на Maxi со
7 седишта. 6) Опција со дополнителна доплата за Volkswagen додатоци. Ќе се претстави подоцна. 7) Во рамките на границите на системот. 8) Достапно само заедно со менувач со двојна спојка (DSG). 9) Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. 10) Возачот мора да биде
подготвен во секое време да ги надвладее системите за помош и не е ослободен од неговата одговорност да вози со најголема внимателност. 11) Ќе се претстави подоцна. Илустрациите вклучуваат опција со дополнителна доплата. Ве молиме контактирајте го вашиот локален дилер на
Volkswagen комерцијални возила за детали во врска со стандардната опрема и опционалните достапни додатоци.
1)
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05

07

Багажен простор (продолжува)
Подготовка за кука за влечење
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Кука за влечење, фиксна, макс. теж. на прик. 1500 kg

●

●

●

●

Кука за влечење, демонтажна, макс. теж. на прик.
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1500kg

Заштита на прагот за товарање
“Premium” носач на велосипеди6) на кука за
влечење
Сет за носач за трет велосипед
Рампа6) за носач на велосипеди

06

Системи за помош на возачот7)
Адаптивен темпомат ACC 2.08) НОВО
"Front Assist" со функцијата "City Emergency
Braking"… и функцијата "City Emergency Braking"НОВО
Динамичен приказ на сообраќајни знаци9)
Темпомат со ограничувач на брзина
Помош при промена на лента “Side Assist” со
надзор на слепа точка и известување за сообраќај
одзади НОВО
Систем за одржување на лента “Lane Assist” со
помош за спротивно управување10)
“Travel Assist” со “Emergency Assist”8) НОВО
Сензори за паркирање, напред и позади
“Rear View”
Помош во управување при паркирање “Park Assist”со
известување за сообраќај одзади НОВО
Систем за манев. со приколка“Trailer Assist”11) НОВО
Дневни светла
Дневни светла со авто. контрола на осветлување,
функција “coming home” и “leaving home
Light & Sight пакет
“Light Assist” контрола на главни светла
Систем за детекција на замор на возачот
Сензор за притисок во гумите
Сензор за притисок во гумите, извршува директни
мерења НОВО
Електронска-паркинг сопирачка со Auto Hold
функција

•

Стандардна опрема

•

Опционална опрема

– Не е достапно

05 Заштита на прагот за товарање. Робусната
пластична лента го штити обоениот браник од
гребнатини при товарање и растоварање. Достапна
во црна бој и со изглед на не’рѓосувачки челик.

06 Рампа за велосипеди.6) Можете да ја користите
стабилната рампа за да фиксирате тешки
велосипеди или електрични велосипеди на носачот
за велосипеди.

06 “Premium”6) носач на велосипеди за куката за
влечење. Се навлекува одгоре на топката на куката
и овозможува транспорт со заштита од кражба на
два велосипеди со максимална тежина од 60 kg. За
да се ослободи, едноставно се притиснува лостот
со нога.

07 Демонтажна кука за влечење. Куката за
влечење која може да се заклучи може лесно да се
извади кога не се користи. Тоа го олеснува
маневрирањето, на пример во мали места за
паркирање. Како и фиксната кука, дизајнирана е за
максимална тежина на приколка од 1,500 kg
(сопрена) и опремена со стабилизација на
приколка.

Сет за носач за трет велосипед.6) Сетот ви
овозможува да транспортирате трет велосипед.
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01

Системи за безбедност и заштита
Електрична брава за заштита на деца НОВО
eCall систем за повик во итен случај НОВО
Систем за автоматско сопирање по судир
Електронска програма за стабилизација
Антиблокирачки систем за сопирање
Систем за контрола на тракција (ASR)
Електронска блокада на диференцијал (EDL)
Предни, странични, завесни и интерактивни
воздушни перничиња за возачот и совозачот
Завесни воздушни перничиња за надворешните
седишта во просторот за патници1)
Автоматски сигурносни појаси со три точки со
затегнувачи на појаси за возачот и совозачот и
појас за стомакот за возачот
Сензор за појаси на седишта, предни и задни
ISOFIX и top tether
Електронски имобилизатор
Алармен уред со контрола на патнички простор,
предупредувачка сирена и заштита од
одвлекување
SAFELOCK
Централно заклучувањесо две далечински
Систем за стартување без клуч“Keyless Start” НОВО
Систем за заклучување и стартување без клуч
“Keyless Access2) НОВО
Систем за заклучување и стартување без клуч
“Keyless Advanced”2) НОВО
Внатрешен ретровизор со рачно затемнување
Внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
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Климатизација и заштита од сонце
Мануелен клима уред со електронска контрола со
филтер за прав и честички
Автоматски дво-зонски клима уред “Climatronic” со
AirCare
Греење на седишта за возачот и совозачот
Комфорна вентилација во просторот за патници3)
НОВО

02

01 Предни, странични, завесни и интерактивни
воздушни перничиња. Новото Caddy е опремено со
едно предно воздушно перниче за возачот и едно
за совозачот. Интерактивните воздушни перничиња
спречуваат судир меѓу возачот и совозачот.
Завесните воздушни перничиња на сите патници
кои седат на надворешните седишта во возилото,
им нудат заштита во случај на страничен судир.
02 Систем за климатизација “Climatronic” со две
зони со AirCare. Целосно автоматскиот систем за
климатизација со филтер за алергени има неколку
сензори и ја одржува константна поставената
температура за возачот и совозачот.

03

03 Комфорна вентилација во просторот за патници.
Вентилаторот кој е вграден во кровот вовлекува
топол или ладен свеж воздух над инструментната
табла и го распределува преку пет решетки за
вентилација низ просторот за патници. Каде
достигнува до третиот ред седишта.
Систем за заклучување и стартување “Keyless
Advanced”.2) Пребарувањето на вашиот клуч за
автомобилот е минато. Системот за автоматско
заклучување и стартување значи дека клучот на
возилото може да остане во вашиот џеб кога
сакате да ги отворите вратите и да го стартувате
возилото.

Завесни воздушни перничиња исто и во третиот ред седишта во верзиите на Maxi. 2) Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. 4) Не е достапно заедно со панорамскиот сончев покрив. 4) За ги користите We Connect услугите, потребна ви е Volkswagen ID корисничка сметка
и мора да се најавите на We Connect со вашето корисничко име и лозинка. Дополнително, со Volkswagen ID мора онлајн да се склучи посебен We Connect или We Connect Plus договор. За We Connect Plus, имате 90 дена од предавањето на возилото за да го регистрирате возилото на portal.
volkswagen-we.com и да ги користите услугите за целосното времетраење на договорениот произволен период. Достапно само заедно со компатибилен infotainment систем. 5) Со дополнителен трошок штом измине почетниот период на We Connect Plus услугите. 6) Достапно само заедно со
пакетот Streaming & Internet.
1)
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03
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Климатизација и заштита од сонце (продолжено)
Помошен грејач на вода со далечински управувач
Штитници од сонце со џебови за билети и
огледала
Ветробранско стакло кое се загрева НОВО
Заден прозорец кој се загрева
Прозорци со топлинска изолација
Затемнети прозори во просторот за патници
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We Connect4) и We Connect Plus4), 5)
Повик при дефект НОВО
Автоматско известување за незгода НОВО
Статус на возилото
Врати и светла
Позиција на паркирање
Возни податоци
Закажување сервис
Извештај за состојбата на возилото
Wi-Fi Hotspot6) НОВО
Media стриминг6) НОВО
Интернет радио6) НОВО
Онлајн говорна контрола НОВО
Онлајн сообраќајни информации НОВО
Онлајн ажурирање мапи НОВО
Онлајн пребарување точки на интерес
Онлајн пресметување на рута
Онлајн внесување на дестинации
Бензински станици и станици за полнење
Места за паркирање
Далечинска контрола на вентилација7) НОВО
Онлајн помошен грејач7)
Известување за област
Онлајн аларм против кражби
Свирка & сигнали за вртење
Известување за брзина

•

Стандардна опрема

•

Опционална опрема

– Не е достапно

04

03 Прозорци со топлинска изолација (A). Значајно
се намалува топлината во внатрешноста на
возилото. Затемнето стакло за приватност (B).
Темните прозорци во просторот за патници
овозможуваат висок степен на приватност.
04 We Connect Plus онлајн сообраќајни
информации.4), 5) Системот за онлајн сообраќајни
информации издава предупредувања за прекин во
сообраќајот, опасни зони или визуелни препреки и
автоматски пресметува алтернативни рути.
We Connect Plus Wi-Fi hotspot.4), 5) Вградениот WiFi hotspot е дел од пакетот Streaming & Internet и
поврзува до осум уреди преку стабилна интернет
врска. Податочните планови може да се купат
директно преку infotainment системот.
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Возилата прикажани во овој каталог може да се опремат со опции со дополнителна
доплата. Сите информации во врска со опремата и техничките податоци се врз основа
на карактеристиките на германскиот пазар и соодветствуваат со достапните познавања
во времето на печатење. На вашиот дилер на Volkswagen ќе му претставува
задоволство да ви овозможи детали за производите кои се достапни во вашата земја.
Подлежно на измени без известување. DSG® и 4MOTION® се регистрирани трговски
марки на Volkswagen ID и други компании во Групацијата Volkswagen во Германија и
други земји. Фактот што трговската марка не е прикажана со знак ® во овој документ
не може да се интерпретира да значи дека таа не е регистрирана трговска марка и/или
дена таа марка може да се користи без претходно одобрување во писмена форма од
Volkswagen ID. Volkswagen овозможува враќање и рециклирање на возилата со
завршен животен циклус. Како на пример, сите возила на Volkswagen може да се
рециклираат и, подлежно на исполнување на законските барања, може да се вратат
без надоместок. Дополнителни информации се достапни од вашиот дилер на
Volkswagen онлајн на www.volkswagen.com или во Германија преку бесплатниот
телефонски број 0800 – VOLKSWAGEN (0800 – 86 55 79 24 36).

Вашиот Volkswagen Комерцијални возила партнер

Користењето на We Connect мобилните онлајн услуги е можно само со вградена
интернет врска. Онаму каде е достапна мрежна покриеност, трошоците за податоци
настанати во тој контекст во рамките на Европа ги сноси Volkswagen ID, со исклучок на
услугите “Streaming & Internet”. За да ги користите услугите “Streaming & Internet” и
Wi-Fi hotspot-от, може да се купат пакети податоци преку надворешен партнер за
мобилни комуникации, “Cubic Telecom”, и да се користат во многу земји во Европа кои
имаат мрежна покриеност. Информации за цените и поддржаните земји се достапни на
vw.cubictelecom.com. Алтернативно, можно е да се користат интернет радио и
стриминг на медиуми преку мобилен уред (на пр. паметен телефон) кој е овозможен да
функционира како мобилен Wi-Fi hotspot. Во тој случај, соодветните услуги се
достапни само заедно со постоечки или посебно случен договор за мобилни услуги
меѓу вас и вашиот мобилен провајдер, и само онаму каде е достапна покриеност од
соодветната мобилна мрежа. Во зависност од вашата тарифа за мобилен телефон, со
примањето на податоци од интернет може да настанат дополнителни трошоци,
особено ако го користите телефонот во странство (на пр. трошоци за роаминг). За да
можете да ја користите бесплатната We Connect апликација, потребен ви е паметен
телефон со соодветен iOS или Android оперативен систем и SIM картичка со податочен
пакет како дел од постоечки договор за мобилен телефон меѓу вас и вашата компанија
за мобилни телефони или со договор кој е посебно склучен за оваа цел. Достапноста
на индивидуалните We Connect и We Connect Plus услуги опишани во пакетите може да
варира од земја до земја. Услугите се достапни за време на договорениот договорен
период и може да подлежат на измени или прекинување за времетраењето на
договорот. Посетете ја vwn.de/mod или контактирајте го вашиот дилер на Volkswagen
комерцијални возила за повеќе информации. Ве молиме контактирајте го вашиот
мрежен провајдер за информации во врска со вашата мобилна тарифа.

