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Jaunais Caddy
100 % jaunums un tomēr 100 % Caddy
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Jaunais Caddy Cargo

 � Savā klasē populārākais piegādes 

transportlīdzeklis pilsētvidē

 � Īpaši izstrādāts kravu pārvadājumiem

 � Izvirza jaunus standartus efektivitātes 

un ilgnoturības jomā

 � MQB platforma 

Novatoriski transporta risinājumi

 � Pirmoreiz pēc standarta pieejamas 

aizmugurējo spārnu durvis bez logiem

 � Lielāks slīdošo durvju platums, 

piemērotas, teiksim, eiropaletēm

 � Elektriski darbināmas bagāžas nodalījuma 

vāks un elektriska pievilkšanās 

sistēma slīdošajām durvīm

 � Gaismas diožu apgaismojums kravas nodalījumā

Jauna un uzlabota autovadītāja darbvieta

 � Roku balsti vadītāja un priekšējā 

pasažiera sēdeklim

 � Mūsdienīgas palīdzības sistēmas autovadītājam, 

piemēram, piekabes manevrēšanas sistēma 

“Trailer Assist” un Adaptīvā kruīza kontrole

 � AGR ergoComfort sēdekļi ar tādām funkcijām 

kā jostas vietas  atbalstu, kam ir 4 iestatījumi

Jaunais Caddy Cargo
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Jaunais Caddy

Jaunais Caddy

 � Daudzi vēl neredzēti īpašie papildinājumi

 � Gluži jauns transportlīdzeklis saskaņā ar 

pasažieru automašīnu standartiem

 � Savā klasē populārākais universālis

 � MQB platforma 

 � Bagāžas nodalījuma vāks ar lielu logu

 � Skaidras, dinamiskas līnijas

Uzlabots brauciena komforts

 � Panorāmas jumts

 � AGR ergoComfort sēdekļi ar plašām 

regulēšanas opcijām, iekļaujot jostas 

vietas atbalstu, kam ir 4 iestatījumi

 � Daudz vietas ikvienam

 � Mūsdienīgas autovadītāja palīgsistēmas

 � “KESSY” bezatslēgas aizslēgšanas 

un iedarbināšanas sistēma

 � Elektriski darbināmas bagāžas nodalījuma 

vāks un elektriska pievilkšanās 

sistēma slīdošajām durvīm



Caddy
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Tehniskie dati

Izmēri Caddy Cargo
Kravas nodalījums 
Tilpums m3 
Platums x augstums mm

3.1 
1,614 x 1,272

Slīdošās durvis 
Platums x augstums mm 695/703 x 1,096

Aizmugurējo spārnu durvis / 
bagāžas nodalījuma vāks 
Platums x augstums mm 1,234 x 1,122/1,130

Pagrieziena loks 
mm 11,400

Svars

Kravnesība līdz 674

Jumta maksimālā slodze līdz 100
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Cenas
Caddy
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Modeļa kods Dzinējs Jauda  Kw / Zs Pārnesumkārba Cena € ar PVN

CARGO
SBAA34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 21 075

SBAA24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 23 220

SBAA54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 24 425

SBAA55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 26 716

KOMBI
SBBC34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 25 955

SBBC24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 28 100

CADDY
SBBT34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 26 378

SBBT24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 28 523

SBBT54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 29 729

SBBT55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 31 946

TSI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes benzīna dzinējs
TDI Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
4Motion 4Motion pilnpiedziņa
DSG Divsajūgu automātiskā pārnesumkārba
MAN Manuālā pārnesumkārba

Jūsu ievērībai:
- Uzrādītās cenas, komplektācijas un papildaprīkojuma klāsts ir informatīva rakstura un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildaprīkojuma cenas ir derīgas tikai kopā ar bāzes modeļa cenu.
- Uzrādītajā cenā ar PVN nav iekļauts jaunu automašīnu reģistrācijas un CO2 nodoklis.
- Šī cenu lapa ir izdota 05.10.2020., visas iepriekš izdotās konkretā modeļa cenu lapas nav spēkā



Bāzes aprīkojums
Caddy
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Cargo Kombi CaddyEksterjers
Melns ārējo spoguļu korpuss un durvju rokturi, slīdošo durvju sliede sudraba krāsā ● ●

Melns, krāsots ārējo spoguļu korpuss, durvju rokturi virsbūves krāsā un slīdošo durvju sliede sudraba krāsā ●

Ārējie spoguļi, elektriski regulējami ● ●

Ārējie spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi ●

Pelēki buferi ● ● ●

Aizmugurējās sānu durvis bez logiem, asimetrisks sadalījums ●

Aizmugurējās durvis ar logu/apsildāms aizmugurējais logs ● ●

Sānu slīddurvis pasažieru salona labajā pusē ● ● ●

Sānu slīddurvis pasažieru salona kreisajā pusē ●

Sānu logi pasažieru salona abās pusēs ● ●

4 tērauda riteņi 6.5J x 16, melni / riepas 205/60 R16 96H XL zema rites pretestība / diski ● ● ●

Interjers
Gumijas grīdas segums vadītāja kabīnē ●

Tekstilmateriāla grīdas segums ● ●

Viduskonsole ar 2 glāžu turētāju ● ● ●

Kreisā sēdekļa augstuma regulēšana, manuāla ● ● ●

Starpsiena (pilna izmēra) bez loga ●

Salona apdare "Double Grid" ● ● ●

Trīsvietīgs sēdeklis otrajā rindā (nolokāms, nolokāms/sagāžams, izņemams), ISOFIX un augšējais stiprinājums pie otrās rindas ārējiem sēdekļiem ● ●
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Cargo Kombi CaddyDrošība
Gaisa drošības spilvens vadītājam un blakussēdētājam

- blakussēdētāja deaktivizējams

● ● ●

Sānu un aizkarveida drošības spilveni vadītāja un priekšējā pasažiera vietā, aizkarveida drošības spilveni pie ārējiem sēdekļiem aizmugurējā rindā, 
centrālais drošības spilvens priekšā 

● ●

Servotronic (ātrumjutīgs stūres pastiprinātājs) ● ● ●

Multifunkcionāla stūre ●

Riepu spiediena kontroles sistēma ● ●

H7 dubultie halogēna lukturi ● ● ●

Ārkārtas izsaukumu sistēma ● ● ●

Auto. Ārkārtas bremzēšanas sistēma Front Assist ar kājāmgājēju un riteņbraucēju uzraudzību ● ●



Bāzes aprīkojums
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Cargo Kombi CaddyFunkcionalitāte
Centrālā atslēga ar radio tālvadības pulti un centrālās atslēgas vadību 

- 2 salokāmas tālvadības pultis-atslēgas

● ● ●

Kruīza kontrole ● ●

Papildu elektrisks gaisa sildītājs ● ● ●

Apsildes sistēma ar elektronisku vadību ● ● ●

Multifunkcionāls displejs Plus ● ●

Start-stop sistēma ar reģeneratīvo bremzēšanu ● ● ●

Aizmugurējo durvju stikla apskalošana un mazgāšana ● ●

Pilna izmēra rezerves ritenis ● ● ●

Radio Composition Audio ar 16,51 cm (6,5 collu) krāsu skārienekrānu ● ● ●

2 skaļruņi ● ●

4 skaļruņi ●

Mobilā tālruņa saskarne ● ● ●

Joslas ievērošanas sistēma Lane Assist ● ●

Servisa rokasgrāmata latviešu valodā ● ● ●

4 gadu vai 120 000 km nobraukuma garantija ● ● ●



Papildaprīkojums
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Kods Cargo Kombi Caddy
Cena €  
ar PVNEksterjers

Metāliska virsbūves krāsa ○ ○ ○ 645

Virsbūves krāsā nokrāsoti buferi 2J1 ○ ○ ○ 242

Melns, krāsots ārējo spoguļu korpuss, durvju rokturi virsbūves krāsā un slīdošo durvju sliede sudraba krāsā 6FF ○ ○ 128

Melni jumta reliņi 3S2 ○ ○ ○ 208

Sānu slīddurvis kreisajā pusē 5Q2 ○ ○ ● 473

Slīdošās durvis kravas/pasažieru nodalījuma kreisajā pusē ar elektrisko pievilkšanās sistēmu
5Q7

○ ○ 638

○ 153

Slīdošās durvis kravas/pasažieru nodalījuma labajā pusē ar elektrisko pievilkšanās sistēmu
5R7

○ ○ 165

○ 153

Paceļamas aizmugurējās durvis ar logu 3RC ○ 202

Aizmugurējās divviru durvis (asimetriski sadalītas) ar logiem 3RE ○ 140

○ ○ 197

Fiksēts panorāmas veida stikla jumts 3FG ○ 974

Aizmugurējās durvis ar logu un elektrisko aizturēšanas sistēmu 
3RJ

○ 353

○ ○ 153



Papildaprīkojums
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Kods Cargo Kombi Caddy
Cena €  
ar PVNDrošība

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar iekšējo monitoru, rezerves signāltauri, aizsardzību pret vilkšanu un centrālo bloķēšanas 
sistēmu ar atsevišķu vadītāja durvju atslēgšanu

7AL ○ ○ ○ 372

Pretaizdzīšanas signalizācijas sistēma ar iekšējo uzraudzību, rezerves signāltauri un aizsardzību pret vilkšanu 7AS ○ ○ ○ 372

Stāvvietā novietošanas sensori, aizmugurē 7X1 ○ ○ ○ 404

Attāluma vadība, novietojot transportlīdzekli stāvvietā, priekšā un aizmugurē 7X2 ○ ○ ○ 558

Palīdzība un attāluma vadība, novietojot transportlīdzekli stāvvietā, priekšā un aizmugurē 7X5 ○ ○ ○ 796

Gaismas diožu priekšējie lukturi ar atsevišķu dienas gaitas gaismu 8IY ○ ○ ○ 816

Kombinētie aizmugurējie gaismas diožu lukturi 8SK ○ ○ ○ 182

Priekšējie miglas lukturi ar pagriezienu rādītājiem 8WH ○ ○ ○ 316

Joslas maiņas sistēmas malas palīdzība, iekļaujot neredzamās zonas monitoru un brīdinājumu par satiksmi aizmugurē 7Y1 ○ ○ ○ 424

Riepu spiediena kontroles sistēma 7K1 ○ ● ● 67

Interjers
Grīdas gumijas pārklājums kravas nodalījumā 5BS ○ 151

Gumijotas grīdas apdare vadītāja un pasažieru/kravas telpai ZU7 ○ ○ 230

Izvēršams un noņemams bagāžas nodalījuma pārklājums 3U2 ○ ● 74

Sīkbagāžas novietnes zem vadītāja sēdekļa QN1 ○ ○ ○ 45

Priekšējo sēdekļu augstuma regulēšana 3L3 ○ ○ ○ 165
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Kods Cargo Kombi Caddy
Cena €  
ar PVNInterjers

Multifunkcionāla stūre 2FB ○ ○ ● 71

Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari (standarts — ar pārslēgšanas lāpstiņām divsajūgu pārnesumkārbai DSG) 
2FD

○ ○ 165

○ 94

Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari

- Multifunkcionāla stūre ar ādas apdari (standarts — ar pārslēgšanas lāpstiņām divsajūgu pārnesumkārbai DSG) 

- Pārnesumu pārslēgšanas svira ar ādas apdari 

P3M
○ ○ 194

○ 136

“AGR” ergoComfort sēdeklis kreisajā pusē, sēdeklis labajā pusē ar manuālu jostas vietas atbalstu un augstuma regulēšanu 

- Priekšējie sēdekļi ar augstuma regulēšanu, sēdekļa sasvēršanu un dziļuma regulēšanu kreisās puses sēdeklim

- 4 virzienos elektriski regulējams jostas vietas atbalsts kreisajā pusē un elektriski regulējams jostas vietas atbalsts labajā pusē 

PZ1 ○ ○ 316

Izturīga sēdekļu apdare "Robusta" N1C ○ 51

Funkcionalitāte
Cietā piekabes sakabe (iekļaujot piekabes ripošanas stabilitātes programmu) 1D1 ○ ○ ○ 623

Noņemama/bloķējama piekabes sakabe (iekļaujot piekabes ripošanas stabilitātes programmu) 1D2 ○ ○ ○ 881

Kruīza kontrole 8T6 ○ ● ● 338

Multifunkcionāls displejs Plus 9S5 ○ ● ● 122

Daudzkrāsains digitālais mērinstrumentu panelis
7J2

○ 633

○ ○ 512

Gaisa kondicionēšanas sistēma KH6 ○ ○ ○ 1 104
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Kods Cargo Kombi Caddy
Cena €  
ar PVNFunkcionalitāte

Ziemas paka

- Sēdekļu sildītājs salona kreisās un labās puses sēdekļiem, vadāms atsevišķi

- Ārējie spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi

- Mazgāšanas šķidruma līmeņa indikators ar palielinātu mazgāšanas šķidruma tvertni

- Apsildītas mazgāšanas ierīces sprauslas priekšā 

ZW6 ○ ○ ○ 546

Radio Composition 

- 20,96 cm (8,25 collu) krāsu skārienekrāns

- 6 skaļruņi

- 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā

- Mobilā tālruņa saskarne 

Z44

○ 258

○ 319

Radio Ready 2 Discover

- 25,4 cm (10 collu) krāsu skārienekrāns

- 4 skaļruņi

- 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā

- Apgaismots sīkumu nodalījums ar bloķējamu vāku 

- Navigācijas sistēmas sagatavošana

- Mobilā tālruņa saskarne

Z45 ○ 856

Radio Composition Media

- 25,4 cm (10 collu) krāsu skārienekrāns 

- 6 skaļruņi

- 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā 

- Navigācijas sistēmas sagatavošana

- Mobilā tālruņa saskarne

Z46

○ 743

○ 745
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Kods Cargo Kombi Caddy
Cena €  
ar PVNFunkcionalitāte

Navigācijas sistēma Discover Media

- 25,4 cm (10 collu) krāsu skārienekrāns

- 4 skaļruņi

- 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā       

- Apgaismots sīkumu nodalījums ar bloķējamu vāku    

- Mobilā tālruņa saskarne

Z49 ○ 1 405

Navigācijas sistēma Discover Media

- 25,4 cm (10 collu) krāsu skārienekrāns 
- 6 skaļruņi 
- 2 USB saskarnes (C tips) vidus konsolē priekšā                       
- Mobilā tālruņa saskarne

Z50

○ 1 292

○ 1 354


