Az új Caddy

Az új Caddy
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Még több digitális rendszer,
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Az alapfelszereltség főbb jellemzői

Az új Kombi

Az új Caddy

Külső megjelenés

Külső megjelenés

Strukturált felületű lökhárító, külső tükörházak és ajtókilincsek

Strukturált felületű lökhárító, fekete külső tükörburkolatok, a járművel megegyező
színű ajtókilincsek

Az alapfelszereltség főbb jellemzői

16 colos acélkerekek dísztárcsákkal
Jobb oldali tolóajtó
Belső tér
Multifunkciós kormánykerék ÚJ
Tetőgaléria és számos további tárolóhely
„Double Grid” üléshuza ÚJ
Lehajtható, összecsukható és kivehető, 2/3:1/3 arányban osztott hármas üléssor
a második sorban
Teljes fedést biztosító burkolatok a vezetőfülkében és az utastérben ÚJ
LED-es belső világítás ÚJ
Működés
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ
Elektromos ablakemelők ÚJ
„Medium” kombinált műszerfal multifunkciós kijelzővel
16,5 cm-es (6,5 colos), Car-Menü kijelző ÚJ
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer7) és „Lane Assist” sávtartó rendszer7), 9) ÚJ
Biztonság
Elektromos gyermekbiztonsági rendszer ÚJ
eCall segélyhívó rendszer ÚJ
Függönylégzsák a vezetőfülkében és az utastérben ÚJ
Ülésfoglaltság érzékelő minden üléshez ÚJ
Fáradtságérzékelő rendszer
Biztonsági belső tükör, manuálisan tompítható
Maxi Kombi kivitelben is kapható.

Az alapfelszereltség főbb jellemzői

16 colos acélkerekek dísztárcsákkal
Bal és jobb oldali tolóajtó
Belső tér
Multifunkciós kormánykerék ÚJ
Tetőgaléria és számos további tárolóhely
„Double Grid” üléshuzat ÚJ
Lehajtható, összecsukható és kivehető, 2/3:1/3 arányban osztott hármas üléssor
a második sorban
Teljes fedést biztosító burkolatok a vezetőfülkében és az utastérben ÚJ
LED-es belső világítás ÚJ
Működés
Elektromosan állítható és fűthető külső tükrök ÚJ
Elektromos ablakemelők
„Medium” kombinált műszerfal multifunkciós kijelzővel
„Composition Audio” rádiórendszer 16,5 cm-es (6,5 colos) kijelzővel ÚJ
„Front Assist” környezetfigyelő rendszer7) és „Lane Assist” sávtartó rendszer7), 9) ÚJ
Biztonság
Elektromos gyermekbiztonsági rendszer ÚJ
eCall segélyhívó rendszer ÚJ
Függönylégzsák a vezetőfülkében és az utastérben ÚJ
Ülésfoglaltság érzékelő minden üléshez ÚJ
Fáradtságérzékelő rendszer
Biztonsági belső tükör, manuálisan tompítható
Maxi kivitelben is kapható.

Az új Life

Az új Style

Külső megjelenés

Külső megjelenés

H7 első fényszóró

LED-es első fényszórók és LED-es hátsó lámpák ÚJ

Hűtőrács két króm díszléccel

Hűtőrács két króm díszléccel, króm díszlécek oldalt és a jármű hátulján

16 colos „Wien” könnyűfém kerekek ragyogó ezüst színben ÚJ

17 colos Giallo Evros színű „Colombo” könnyűfém kerekek, tükörpolírozott felülettel ÚJ

Lökhárító és ajtókilincsek a jármű színére fényezve, a külső tükörburkolatok feketék

Sötétített üvegezésű utastér

Fekete tetősín

Ezüst tetősín

Belső tér

Belső tér

Multifunkciós kormánykerék

Bőr multifunkciós kormánykerék

Tetőgaléria és számos további tárolóhely

Tetőgaléria és számos további tárolóhely

„Trialog” üléshuzat ÚJ

Mikrovlies „Art Velours” üléshuzat ÚJ

Lehajtható, összecsukható és kivehető, 2/3:1/3 arányban osztott hármas üléssor
a második sorban

Lehajtható, összecsukható és kivehető, 2/3:1/3 arányban osztott hármas üléssor
a második sorban

Lehajtható asztalok pohártartóval és az első üléseken térképzsebbel

Lehajtható asztalok pohártartóval és az első üléseken térképzsebbel

Működés

Működés

Elektromosan állítható, fűthető és lehajtható külső tükrök

Elektromosan állítható, fűthető és lehajtható külső tükrök

Elektromos ablakemelők

Elektromos ablakemelők

„Medium” kombinált műszerfal multifunkciós kijelzővel

Digitális műszerfal ÚJ

„Composition” rádiórendszer 20,9 cm-es (8,25 colos) kijelzővel ÚJ

„Composition” rádiórendszer 20,9 cm-es (8,25 colos) kijelzővel ÚJ

C típusú USB interfész töltési és adatátviteli funkcióval ÚJ

C típusú USB interfész töltési és adatátviteli funkcióval ÚJ

Manuális klímaberendezés elektronikus szabályozással, por- és pollenszűrővel

2 zónás „Climatronic” klímaberendezés AirCare funkcióval

Az alapfelszereltség főbb jellemzői

„Front

Assist”7)

és „Lane

Assist”7), 9) ÚJ

Az alapfelszereltség főbb jellemzői

„Front Assist”7), „Lane Assist”7), 9) és első és hátsó ParkPilot parkolóradar ÚJ

We Connect mobil online szolgáltatások ÚJ

„Keyless Start” kulcs nélküli indítórendszer ÚJ

Biztonság

Biztonság

Elektromos gyermekbiztonsági rendszer ÚJ

Elektromos gyermekbiztonsági rendszer ÚJ

eCall segélyhívó rendszer ÚJ

eCall segélyhívó rendszer ÚJ

Ülésfoglaltság érzékelő

Ülésfoglaltság érzékelő

Maxi Life kivitelben is kapható.

Maxi Style kivitelben is kapható.

Kiadás: 2020. október
A változtatások és tévedések jogát fenntartjuk.
1) Csak TDI-motorokhoz elérhető. 2) Az új Maxi, Maxi Life és az új Maxi Style kivitelekben az alapfelszereltség része. Extra felszereltség felár ellenében az új Kombi, az új Maxi
Kombi, az új Caddy, az új Life és az új Style kivitelekben. 3) Felár ellenében rendelhető extra felszereltség. 4) A független Aktion Gesunder Rücken e.V. („Kampány az egészséges
gerincért”) egyesület „Geprüft & empfohlen“, azaz „Ellenőrzött & ajánlott” védjegyével ellátott termék. 5) Csak a „Discover Media” vagy a „Discover Pro” navigációs rendszerrel
együtt rendelhető. 6) Az aktív We Connect Plus szolgáltatás futamidejének lejártakor meghosszabbítás esetén felár ellenében. 7) A rendszer határain belül. 8) Csak a DSG
kettős tengelykapcsolós váltóval együtt elérhető. 9) A járművezetőnek mindig készen kell állnia az asszisztensrendszer felülbírálására és nem mentesül azon felelőssége alól,
hogy a járművet körültekintően vezesse. 10) Ez az opció későbbi időpontban rendelhető. A képek a felár ellenében rendelhető extra felszereltséget ábrázolják. Az anyagok
ábrázolása eltérhet.
Az új Caddy motorizáltságtól és felszereltségtől függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,6-5,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-151 g/km.
A katalógusban szereplő járművek egy része feláras extra felszereltséget tartalmaz. A felszereltségekkel és a műszaki adatokkal kapcsolatos minden adat a német piaci jellemzőkre
vonatkozik, és megfelel a nyomtatás időpontjában rendelkezésre álló ismereteknek. Az országspecifikus eltérésekről az Ön Volkswagen márkakereskedője szívesen nyújt tájékoztatást.
Változtatások joga fenntartva. A DSG® és a 4MOTION® a Volkswagen AG, illetve a Volkswagen Csoport németországi és más országokbeli vállalatainak bejegyzett márkavédjegyei.
Az a tény, hogy ebben a katalógusban nem szerepel ® jelzés egy megnevezés mellett, nem jelenti azt, hogy a megnevezés nem bejegyzett márkavédjegy, és/vagy hogy a megnevezés
a Volkswagen AG előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül is használható. A Volkswagen gondoskodik a használt autók visszavételéről és hasznosításáról. Így minden Volkswagen
hasznosítható, és a jogi követelmények teljesítése esetén ingyenesen visszaadható. További információkat Volkswagen márkakereskedőjénél, a vwh.hu webhelyen és a Német
Szövetségi Köztársaságban ingyenesen hívható 0800 - VOLKSWAGEN (0800 - 86 55 79 24 36) telefonszámon kaphat.
A We Connect mobil online szolgáltatások használata integrált internetkapcsolaton keresztül lehetséges. Az ezzel kapcsolatos, Európán belül felmerülő adatköltségeket a hálózati
lefedettség keretein belül, a „Streaming és internet”- szolgáltatások kivételével a Volkswagen AG viseli. A „Streaming és internet”-szolgáltatások és a wifihotspotok használatához
díjköteles adatcsomagokat lehet vásárolni a „Cubic Telecom” külső mobilszolgáltatón keresztül, amelyek a hálózati lefedettséggel rendelkező területeken számos európai országban
felhasználhatóak. Az árakról és a támogatott országokról a vw.cubictelecom.com webhelyen talál további információt. Alternatívaként lehetőség van a webrádió, hibridrádió és
médiastreamelés használatára egy wifihotspotként működtethető mobilkészüléken (pl. okostelefonon) keresztül. Ebben az esetben a megfelelő szolgáltatások csak már meglévő
vagy külön az Ön és az Ön mobiltelefon-szolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződéssel, és csak a mindenkori mobilhálózat lefedettségén belül érhetők el.
Az interneten keresztül fogadott adatcsomagok kapcsán az Ön mindenkori mobilszolgáltatásának díjszabásától függően és különösen külföldi használat során további költségek
(pl. roamingdíjak) merülhetnek fel. Az ingyenes We Connect-alkalmazás használatához szükség van egy okostelefonra megfelelő iOS- vagy Android-rendszerrel és egy adatforgalommal
rendelkező SIM-kártyával, valamint egy már meglévő vagy külön az Ön és az Ön mobilszolgáltatója között megkötendő mobilszolgáltatási szerződésre. A csomagokban leírt We
Connect és We Connect Plus egyes szolgáltatásainak elérhetősége országonként eltérhet. A szolgáltatások a mindenkori megállapodás szerinti szerződéses időszak idejére állnak
rendelkezésre, és a szerződés időtartama alatt tartalmilag változhatnak, illetve megszűnhetnek. További információkat a vwh.hu webhelyen és a Volkswagen Haszonjárművek
márkakereskedőktől kaphat. A mobildíjszabási feltételekkel kapcsolatos információkért forduljon a mobilszolgáltatójához.

