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De Caddy

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen 
mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe 
WLTP testmethode. Vraag de dealer 
naar de CO2 emissiewaarden van het 
door jou gewenste voertuig.



Perfect voor het 
dagelijks leven.
Met z’n tweeën winkelen, met z’n vijven op vakantie, een partijtje  

voor zeven kinderen: de Caddy neemt het leven zoals het komt. 

Betrouwbaar, flexibel, comfortabel en zuinig. Een heel bijzondere  

auto dus - en de perfecte allrounder.

 

Onderscheidend design.

Hoe je het ook bekijkt, de Caddy maakt indruk. Met z’n scherpe, 

nauwkeurige en dynamische lijnen en een hele reeks van 

onderscheidende kenmerken. Neem nu de achterkant met opvallende 

spoiler of kijk eens naar het sportieve design van de voorkant:  

die imponeert alleen al met de chromen strepen (maximaal vier).  

Opvallend zijn ook het ontwerp van de buitenspiegels, de koplampen  

en de heldere contouren van de achterlichten. Samen geven ze de auto 

een vleugje bijzondere klasse. Maar de Caddy blijft vooral zichzelf:  

een prachtige, veelzijdige en praktische auto voor het hele gezin.

01

01   De achterlichten zijn optioneel verkrijgbaar met donker getint glas.   MU
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Ruimte om te  
ontspannen.
Interieur van de hoogste kwaliteit.

Neem plaats. In deze auto tref je tot maar liefst zeven 

comfortabele stoelen, een hoogwaardig afgewerkt 

dashboard en optioneel een multifunctioneel lederen 

stuurwiel. Het luxe dashboard is ingelegd met 

een decoratieve afwerking. Natuurlijk zijn er ook 

diverse bekerhouders en praktische opbergvakken, 

bijvoorbeeld in de middenconsole.

01

01   Er is een ruime plafondconsole boven de voorstoelen, waarin grotere 
voorwerpen vervoerd kunnen worden.   S
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De Caddy Maxi. 
Voor een gezelschap van zeven. 

Met genoeg ruimte voor al hun spullen.

In de Caddy Maxi vind je zoveel luxe als een auto maar 

kan bieden. Hij is 47 centimeter langer dan de normale 

versie. In de 7-zitter1 merk je dat vooral aan de ruime 

achterbank en de bagageruimte. Voor passagiers 

betekent dat handig in- en uitstappen via twee extra 

brede schuifdeuren2 (afb. 01) én ruim voldoende 

hoofd- en beenruimte. Met 530 liter laadruimte3 

biedt de Caddy Maxi meer dan genoeg plaats voor 

bijvoorbeeld sportspullen.

01

07De Caddy - De Caddy Maxi1) Standaard in de Caddy Maxi Trendline. 2) Standaard in de Caddy Trendline. 3) Aantal liters van toepassing tot de hoogte van de hoedenplank.
Afbeelding bevat opties tegen meerprijs. Neem contact op met jouw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Elke dag biedt  
nieuwe uitdagingen.
Interieur met opvouwbare, dubbel opvouwbare en uitneembare stoelen.

Werkdagen, zondagen, feestdagen. Elke dag is anders. Daarom zijn de 

stoelen op de tweede zitrij van de Caddy opvouwbaar, dubbel opvouwbaar 

en zelfs uitneembaar (afb. 01-03). Zo creëer je alle ruimte die je nodig hebt 

als je gaat winkelen of verhuizen. De lage laaddrempel en de gelijkmatige 

belasting van het oppervlak maken het laden en lossen heel eenvoudig. 

Uniek in dit interieur is dat zelfs de passagiersstoel opvouwbaar is (afb. 04). 

Door de rugleuning helemaal naar beneden te vouwen, vergroot je de 

laadruimte tot maximaal 3,01 meter1.

01

02

03 04
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Ruimte voor alles.
Zeven zitplaatsen1. Of tot 3.030 liter laadvolume. Als het aan ons ligt kan het altijd flexibeler. Daarom is de achterbank 

in de Caddy opvouwbaar en kan hij zelfs in z’n geheel worden verwijderd. De stoelen in de tweede zitrij zijn dubbel 

opvouwbaar. Dit biedt talloze mogelijkheden om het interieur aan te passen: laat je fantasie de vrije loop!

Als tweezitter heeft de nieuwe Caddy een 
indrukwekkend laadvolume van maar liefst  
3.030 liter. En zelfs nog meer als de bijrijdersstoel  
is neergeklapt. Ideaal voor veel bagage.

De tweede zitrij is verdeeld in de verhouding van 2/3 en 1/3.  
Dit biedt volop individuele gebruiksmogelijkheden.

Met de rugleuningen van de tweede rij neergeklapt
ontstaat er een laadruimte van 2.852 liter.

De 3-zitsbank biedt vier ISOFIX-bevestigingspunten
voor kinderzitjes bij de buitenste zitplaatsen.

De Caddy Maxi is 47 cm langer en biedt extra 
laadruimte van 340 liter2 voor jouw bagage.

Stoelen

Stoelen

Stoelen Stoelen Stoelen1

11De Caddy - Variëteit en stoel indelingen1) Standaard in de Caddy Maxi Trendline. 2) Aantal liters van toepassing tot de hoogte van de hoedenplank.  
Neem contact op met jouw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.



Betere connectiviteit 
dankzij onze 
infotainment-systemen.
Uitstekende radio- en navigatiesystemen en mobiele online services.

We hebben de Caddy zo ontworpen dat je er graag tijd in wil doorbrengen. Uitgerust met 

de nieuwste generatie van hoogwaardige radio- en navigatiesystemen, die je alleen al 

zullen aanspreken om hun eenvoudige bediening en uitmuntende geluidskwaliteit. Je kunt 

gemakkelijk jouw smartphone of tablet aansluiten op het systeem. De optionele dienst  

Car-Net App-Connect spiegelt geselecteerde apps op het touchscreen van het radio-  

of navigatiesysteem.
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01   Radiosysteem Composition Audio. Het systeem bestaat uit een  
TFT-monochroom display, 2 x 20 watt output met vier luidsprekers,  
en SD-kaartslot, een AUX-IN-aansluiting en een USB-poort.   S

02   Radio- en multimediasysteem ‘Composition Colour’. Het systeem 
bestaat uit een kleurendisplay van 12,7 cm (5 inch), een CD-speler (MP3 
en WMA) 4 x 20 watt output met zes luidsprekers, een SD-kaartslot, 
een AUX-IN-aansluiting en een dual tuner met phase diversity voor een 
optimale ontvangst. Een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoon is 
optioneel beschikbaar.   MU

03   Radio- en multimediasysteem ‘Composition Media’. Het systeem 
bestaat uit een TFT-kleurendisplay van 16,1 cm (6,33 inch), een 
touchscreen met bewegingssensor, een CD-speler (MP3 en WMA), 4x20 
watt output met zes luidsprekers, een dual tuner met phase diversity 
voor een optimale ontvangst, een SD-kaartslot, een AUX-IN-aansluiting, 
een USB-poort en een Bluetooth-verbinding voor mobiele telefoons.  
De mobiele online service Car-Net App-Connect is optioneel beschikbaar 
voor dit radiosysteem1).   MU

04   Navigatie-, radio-, en multimediasysteem ‘Discover Media’. 
Naast alle functies van het radiosysteem Composition Media, heeft dit 
systeem een tweede geïntegreerde SDkaartslot met een SD-kaart met 
kaartgegevens. Gratis updates voor de geïnstalleerde kaarten van Europa 
zijn verkrijgbaar bij Volkswagen MapCare via de website van Volkswagen. 
Door de optionele mobiele online diensten van Car-Net Cuide & Inform 
kun je altijd actuele informatie ontvangen.   MU

Spraakbediening van media (Voice Control) (geen afbeelding). Meer 
comfort en veiligheid dankzij het spraakbesturingssysteem. Je kunt de 
telefoon, het navigatiesysteem en de radio bedienen zonder de handen 
van het stuur te nemen. Verder kun je vrijwel alle menu’s met jouw stem 
oproepen en ook alle notificaties kun je zien, terwijl je nog steeds op de 
weg let.   MU

05   Het multifunctionele lederen stuurwiel geeft de perfecte grip en 
is extreem gebruiksvriendelijk. De radio en het navigatiesysteem, jouw 
mobiele telefoon of de cruise control – alles bedien je moeiteloos vanaf 
het stuur.   MU

Het multifunctionele display (niet afgebeeld) toont actuele informatie, 
zoals de tijd, de resterende actieradius, buitentemperatuur, gemiddeld 
verbruik en beste versnelling om zo zuinig mogelijk te rijden.   S

06   Afstandsbediening voor radio- en multimediasysteem (Media 
Control). Sluit jouw smartphone of tablet aan om het navigatiesysteem 
Discover Media draadloos te kunnen bedienen op iedere plek in de auto. 
Of spiegel de route van Google maps op jouw mobiele device naar het 
TFT-scherm en navigeer vanaf de tweede of derde stoelrij.   MU

07   Telefoonvoorbereiding ‘Comfort’. Dit speciale compartiment voor 
jouw mobiele telefoon heeft een draadloze externe antenne-aansluiting 
om de ontvangst te optimaliseren. Het opladen gaat net zo makkelijk: de 
telefoon is simpelweg aangesloten op de USBpoort die zich in hetzelfde 
compartiment bevindt.   MU

Telefoonvoorbereiding voor radiosysteem (niet afgebeeld). 
Een draadloze Bluetooth-aansluiting zorgt ervoor dat je veilig 
telefoongesprekken voert via de microfoon en de luidsprekers. 
Afhankelijk van de uitrusting van jouw auto bedien je de telefoon met 
het Plus-multifunctionele display of het touch screen-display van het 
radiosysteem.   MU

1) Optioneel tegen meerprijs, in combinatie met het Composition Media-radiosysteem en het 
Discover Media-navigatiesysteem. Compatible met MirrorLinkTM, CarplayTM. Zorg ervoor dat 
jouw apparaat compatibel is met Car-Net App-Connect. De apps worden uitsluitend gebruikt via 
jouw mobiele telefoon. Let goed op de voorwaarden van het abonnement met betrekking tot 
dataverkeer. Meer informatie vind je op http://volkswagen-carnet.com/nl. Neem contact op met 
jouw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

01 0302
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De hoogste veiligheidseisen.
Het uitgebreide technologiepakket voor de Caddy.

Je wilt dat iedere rit even zorgeloos eindigt als hij begint. Daarom is de Caddy uitgerust met diverse 

veiligheidssystemen, die in gevaarlijke omstandigheden onmiddellijk worden geactiveerd als preventieve 

maatregel. Nieuw aan de standaard uitrusting is het automatische remsysteem na een botsing. Het Automatic 

Multi-Collision Braking System activeert na een aanrijding en remt af tot 10 km per uur om een tweede botsing 

te voorkomen of te verzachten. Mocht er toch een aanrijding volgen, dan heeft de Caddy Trendline hoofdairbags 

bij de buitenste zitplaatsen van de tweede stoelrij.

Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP).*
Dit voorkomt dat je in een slip raakt door automatisch 
bij te sturen op kritieke momenten.   S

 
Antiblokkeersysteem (ABS).*
ABS zorgt ervoor dat de wielen niet blokkeren 
waardoor je makkelijker kunt manoeuvreren.   S

 
Electronic differential lock.*
Verdeelt motorkracht om slipgevaar te voorkomen.   

S

 
Vervolgongevalreductiesysteem 
(Multi Collision Brake).*
Remt automatisch af na een aanrijding, met als 
doel een tweede aanrijding te voorkomen. Het 
Vervolgongevalreductiesysteem activeert als twee 
onafhankelijke sensoren een ongeval detecteren. Na 
een korte vertraging remt het voertuig gefaseerd af 
tot 10 km per uur. De bestuurder kan het remmen op 
ieder moment weer overnemen.   S

Aandrijfslipregeling (ASR).
Voorkomt wielspin.   S

 
Gordelalarm.
Als de gordels niet bevestigd zijn, waarschuwt het 
systeem niet alleen de bestuurder, maar ook de 
bijrijder met een visueel signaal zodra de motor  
start en met een geluidssignaal zodra de auto in 
beweging komt.   MU

 
Airbags.
De Caddy heeft standaard airbags voor de bestuurder 
en de bijrijder, evenals zij- en hoofdairbags. 
Standaard vanaf de Trendline-uitrusting zijn de 
airbags die de passagiers in de buitenste stoelen  
op de tweede stoelrij beschermen bij een botsing  
aan de zijkant.   S

*Binnen de grenzen van het systeem. Afbeelding bevat opties tegen meerprijs. 
Neem contact op met jouw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.Standaard S    Meeruitvoering MU    Brandstofverbruik in l/100 km: gecombineerd 6,0, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd 135. 17De Caddy - Veiligheidssystemen



Comfort 2.0 - de assistentiesystemen.
Iedere dag ontspannen achter het stuur.

De Caddy kan naar wens worden uitgerust met een reeks van innovatieve assistentiesystemen.  

Systemen die voortdurend jouw rijgedrag analyseren en dus kunnen ingrijpen als dat nodig is.1  

Daardoor zitten jij en jouw passagiers nog plezieriger in de auto.

1) Binnen de grenzen van het systeem. 
Neem contact op met jouw Volkswagen dealer voor meer informatie over de standaarduitrusting en beschikbare opties.

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise 

Control).1 ACC houdt niet alleen jouw snelheid in de 

gaten, maar ook die van jouw voorligger. Als de ruimte 

tot de auto voor je te klein wordt, past dit slimme 

systeem jouw snelheid automatisch aan. Zo hou je 

altijd veilig afstand. ACC wordt geleverd inclusief 

Front Assist. De ideale file-assistent en een slim 

veiligheidssysteem in het drukke stadsverkeer.   MU

Parkeerassistent ( Park Assist).1 De parkeerhulp 

‘Park Assist’ scant de omgeving met sensoren aan 

de bestuurders- en passagierszijde en helpt bij het 

inparkeren. Je hoeft alleen maar gas te geven en te 

remmen.   S

Grootlichtassistent ( Light Assist). Dimt automatisch 

jouw grootlicht bij tegemoetkomend- of voorliggend 

verkeer. Zo voorkom je dat andere weggebruikers 

verblind worden. Rijd je sneller dan 60 kilometer  

per uur of in complete duisternis, dan schakelt  

het systeem jouw grootlicht automatisch aan.  

De grootlichtassistent is alleen leverbaar in 

combinatie met het ‘Licht en zichtpakket’ en 

boordcomputer ‘Plus’.   MU

Mistlampen vóór met bochtenverlichting.  

De geïntegreerde mistlampen in de voorbumper 

zorgen voor zichtbaarheid en voor helder zicht op  

de weg.   MU

Vermoeidheidsherkenning.1 Detecteert vermoeidheid en waarschuwt de 
bestuurder met visuele en geluidssignalen.   MU

 
Remassistent. Registreert de snelheid waarmee het rempedaal wordt 
ingetrapt. Gebeurt het remmen in een reflex of noodsituatie, dan zorgt 
het systeem ervoor dat de remcapaciteit zo snel mogelijk volledig wordt 
ingezet.   S

 
Dagrijverlichting. Gaat aan zodra het contact wordt ingeschakeld om het 
risico van een ongeval overdag te beperken.   S

 
Hill Hold Assist. Zorgt ervoor dat de auto niet terugrolt op een helling 
en maakt het eenvoudiger om vanuit stilstand weg te rijden tegen de 
helling op.   S

 
Bandencontrole (tyre leak indicator). Waarschuwt als de bandendruk 
afwijkt en geeft een melding aan de bestuurder als het tijd is om de 
bandendruk te controleren.   S

 
Cruise control inclusief snelheidsbegrenzing.1 Vanaf 30 km per uur geeft 
dit systeem automatisch gas bij of remt af bij bergop en bergaf rijden en 
begrenst de snelheid bij een door de bestuurder ingegeven snelheid.   S

Parkeersensoren (Park Distance Control).1 Zendt 
geluidssignalen uit bij het detecteren van obstakels 
achter het voertuig bij achteruit rijden en laat ook op 
het scherm zien wat de afstand van de obstakels is.   
MU

Achteruitrijcamera (Rear View).1 Maakt parkeren 
veel eenvoudiger door het gebied achter de auto 
te laten zien op het display van de radio of het 
navigatiesysteem. De richtlijnen ondersteunen bij het 
sturen. De achteruitrijcamera is alleen beschikbaar in 
combinatie met een achterklep.   MU
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01   Dashboard. Het luxe dashboard-paneel met de decoratieve afwerking Cortina Gloss is voorzien van een 
afsluitbaar handschoenenkastje. De stoelbekleding Kutamo past perfect in dit interieur.

02   Radiosysteem Composition Audio. Via de geïntegreerde USB-poort sluit je jouw smartphone aan.

03   Elektrische ramen. Met een druk op de knop opent en sluit je de ramen.

Kleine veranderingen maken  
een groot verschil.
Mag het iets meer zijn? De Caddy maakt een onvergetelijke indruk met zijn oog voor detail. Het exterieur 

kenmerkt zich door spiegelbehuizing in carrosserie kleur. Een extra schuifdeur aan de kant van de bestuurder 

maakt het in- en uitstappen nog eenvoudiger. De standaard hoofdairbags aan de buitenkanten van de tweede 

stoelrij bieden meer veiligheid aan de passagiers achterin.

01

02

03
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Lakken.

01 Candy White unilak   S

02 Cherry Red unilak   MU

03 Reflex Silver metallic lak   MU

04 Chestnut Brown metallic lak   MU

05 Sandstrom Yellow  metallic lak   MU

06 Bamboo Garden Green metallic lak   MU

07 Viper Green metallic lak   MU

08 Indium Grey metallic lak   MU

09 Starlight Blue metallic lak   MU

10 Acapulco Blue metallic lak   MU

11 Deep Black pareleffect lak   MU
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Velgen.
Banden met geoptimaliseerde rolweerstand.

Alle Caddy modellen met de laatste generatie  

motoren zijn standaard voorzien van 

brandstofbesparende zomerbanden. Deze zijn  

gemaakt van een speciaal rubbermengsel dat 

vervorming tijdens het rijden tegengaat. 

Afhankelijk van de snelheid vermindert hierdoor  

het brandstofverbruik.

01 15-inch stalen velg met wieldoppen   S

02 16-inch stalen velg met wieldoppen   S

03 16-inch lichtmetalen velgen Fortaleza   MU

01

02 03

Stoelbekleding 
en decorinleg.

01 Stoelbekleding Kutamo Moonrock Titanium Black   S

02 Decorinleg Dark Silver Brushed   S 01
02
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Volkswagen webcare op Twitter en Facebook
Dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur (ook in het weekend) staat ons webcareteam voor je klaar. 
Het team luistert naar suggesties, beantwoordt vragen en lost problemen op.

Genoemde CO2 emissiewaarden kunnen mogelijk afwijken i.v.m. de nieuwe WLTP 
testmethode. Vraag de dealer naar de CO2 emissiewaarden van het door jou 
gewenste voertuig.  

Wijzigingen voorbehouden. De gegevens over de leveringsmogelijkheden, uitvoeringen, 
prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op 
de stand van zaken ten tijde van de druk. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. 
TDI ® is in Duitsland en andere landen een geregistreerd merk van de Volkswagen Groep.
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