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Yeni Caddy 
Hayatın sürprizlerine hazır 

Hayattan keyif al, Yeni Caddy’le yola çık. Sen de 
bu çok sevilen çok yönlü aracın daha fazla dijital 
fonksiyon, konfor ve esneklik sunan 5. nesliyle 
tanış.  

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 03Yeni Caddy



Yeni Caddy
Sınıfının en çok tercih edilen aracı şimdi birçok 
özellik eklenerek yenilendi. 

Ultra dijital ve tamamen entegre.
Yüksek çözünürlüklü “Dijital Gösterge Paneli”1), 
25,4 cm’ye kadar (10 inç) dokunmatik ekranlı bilgi 
eğlence sistemleri2) ve ana fonksiyonlar için kısayollar.

Yarı otonom sürüş
ACC 2.0 da dahil olmak üzere en son nesil sürücü 
asistan sistemleri2), 3), 4), Acil Durum Asistanı 
“Emergency Assist” ile birlikte gelen 
“Travel Assist”2), 3), 4), Römork Dengeleme Sistemi 
“Trailer Assist”2), 3) ve Arka Trafik Uyarısı “Rear Traffic 
Alert” ile birlikte gelen Şerit Değiştirme Asistanı 
“Side Assist”2), 3).

Modern tasarım
Petek görünümlü yeni ve çarpıcı ön kısım; dinamik ve 
net çizgiler, daha düşük sürtünme katsayısı elde etmek 
için bir dizi yenilik. 

Üç yeni donanım paketi
Yeni Impression: Her ihtiyaca karşılık verir. 
Yeni Life: Sonsuz konfor. 
Yeni Style: Daha da şık tasarım. 

Daha düşük emisyon
Sıralı olarak dizilmiş iki adet SCR katalitik konvertör ve 
çoklu AdBlue® enjeksiyonu yeni motor ailesinin NOx 
emisyonlarını önemli oranda azaltıyor.5)

Hem özel hem ticari hayatınızda 
sizin yanınızda.  
Koltuk düzeniyle esnek kullanım 
olanağı sunan iç mekân ve birbirinden 
farklı birçok depolama seçeneği.

Premium sürüş konforu 
Elektrikli ve 4 yönlü bel destekli 
konforlu ergoComfort koltuklar2) ve 
son derece geniş iç hacim. 

Kanıtlanmış kalite
Dayanıklı malzemeler, mükemmel 
işçilik ve son derece güvenilir kusursuz 
motor.

1) Style donanımında standart olarak bulunmaktadır.     2) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak olan, ekstra ücrete tabi opsiyonel donanım.     3) Sistem eşikleri dahilinde.     4) Yalnızca çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir.     5) Yalnızca TDI motorlar için mevcuttur. 
Satıştaki araçlar görsellerdekinden farklı özellikler taşıyabilir.     Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.      Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Her zamanki gibi 
esnek ve her 
zamankinden daha 
yenilikçi
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Kutlamaya değer

İçindekiler

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.
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1) Style donanımında standart olarak bulunmaktadır. 

Her şey 
gözünüzün 
önünde

Yeni Caddy tüm özelliklerini geniş bir dijital 
ekran vasıtasıyla sergiliyor. Yüksek 
çözünürlüklü Dijital Gösterge Paneli1) 
sürücüye tüm gerekli bilgileri sunan
iki adet büyük ekrana sahip.

09Yeni Caddy – Dijitalleşme ve bağlantı



01 Harekete duyarlı kontrol "Gesture Control" YENİ 
02 10 inç ekranlı navigasyon sistemi1) YENİ

03 Sesle kontrol1) 
04 Kablosuz şarj fonksiyonu1)

Yeni Caddy’de dijital gelişimi ilk elden deneyimleyin. 
Ve bunu parmak uçlarınızla yapın. Yeni Caddy’nin dokunmatik 
ekranları akıllı telefonlar gibi parmak hareketinizi algılar. Bu yolla 
navigasyonu, multimedya fonksiyonlarını ve klimayı kontrol 
edebilirsiniz. “Discover Pro”1) navigasyon sisteminin 25,4 cm'lik 
(10 inç) bilgi eğlence ekranıyla birlikte gelen Dijital Gösterge Paneli2) 
sayesinde birçok ekstra özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz. 

Yüksek çözünürlüklü 26 cm'lik (10,25 inç) Dijital Gösterge Paneli2) 
ekranı, navigasyon haritasının üç boyutlu halini takip etmek ve 
o anki sürüş bilgilerinizi ya da akıllı telefonunuzun medya 
kütüphanesini görüntülemek için mükemmeldir. Çalma listeniz 
arasında gezinmek, sonraki arayacağınız kişiyi kontak listeniz 
arasından seçmek ya da kişisel sürücü asistan sistemlerinizi 
devreye sokmak için çok fonksiyonlu direksiyonun üzerindeki 
tuşları kullanabilirsiniz. Artık bir yandan kullanırken, yeni 
Caddy’nizle konuşabilirsiniz. Gelen aramaları cevaplamak, bir radyo 
kanalı seçmek ya da navigasyondan gideceğiniz yeri belirlemek için 
sesinizi kullanın. Klima sistemi bile sözünüzü dinleyecektir1).

02

03

04

Kontrolü kolay fonksiyonlar 01

1) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak ek ücrete tabi opsiyonel donanım.     2) Style donanımında standart olarak bulunmaktadır.     Satıştaki araçlar görsellerdekinden farklı olabilir.     Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir. 
Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 11Yeni Caddy – Dijitalleşme ve bağlantı



Herkes için keyifli 

Yeni Caddy her zaman her şeye yeter. 
Gündelik kullanıma uygun olduğu gibi 
boş zamanlarınızda farklı aktivitelere katılırken 
ve hatta spora giderken de onu keyifle 
kullanabilirsiniz. İşe giderken de, tatile giderken de. 
Şehirdeki alışveriş turlarınızda, kır gezilerinizde 
ve daha birçok yerde. 

Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 13Yeni Caddy – Esneklik ve fonksiyonellik



Macera başlasın

Kayar kapıları açın ve hayatınızın macerasını yaşamak için aracınızın 
içine atlayın. Yeni Caddy mükemmel bir yol arkadaşıdır, gündelik 
hayatınıza kolaylıkla uyum sağlar. İkinci sıradaki çift parçalı koltuk 
kolayca katlanabilir, hatta tamamen çıkarılabilir. Bunun yanı sıra 
ikili koltuk ve tekli koltuk birbirinden bağımsız olarak çıkarılabilir. 
Bu da büyük alışverişlerinizde aldığınız her şeyi ve hatta küçük boy 
mobilyalarınızı taşımak için bol bol yer kazanmanızı sağlar.

01  Katlanabilir ve çıkarılabilir koltuklar
02 İki adet kayar kapı 

Ek ücrete tabi opsiyonel donanım. İleriki bir tarihte sunulacaktır.

01

02
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Geri Görüş Kamerası 
“Rear View”.1), 2)

Park ederken ya da park yerinden 
çıkarken park mesafe sensörleri 
veya şerit değiştirme sistemi bir 
engel tespit ederse fren uygular. 

Şerit Değiştirme Asistanı  
“Side Assist”.1), 2) YENİ

İlgili dış aynadaki LED ışık ünitesi, 
arkadan yaklaşan ya da kör noktada 
kalan araçlar hakkında sürücüyü 
uyarır. 

Acil Durum Asistanı 
“Emergency Assist”.1), 2) YENİ 

Sürücü kendini pek iyi 
hissetmediğinde ona yardımcı olur, 
yolculuğun daha güvenli geçmesini 
sağlar. Hareketsizliğe tepki olarak 
sistem, önce titreşimli bir ikaz sesi 
yayar, sonra da güvenli bir fren 
manevrası yapar.

Karşı direksiyon manevrası 
destekli şeritte tutma sistemi 
Şerit Takip Asistanı 
“Lane Assist”.2), 5)

Çok fonksiyonlu bir kamera 
yardımıyla sürücünün gittiği 
şeridi tespit eder ve karşı 
direksiyon manevrasıyla 
60 km/sa üzeri hızlarda şeritten 
istemsiz çıkışları engellemeye 
yardımcı olur. 

Arka Çapraz Trafik Uyarısı”.1), 2)  
YENİ

Park alanından geri geri çıkarken 
sistem aracın arkasındaki yolu izler, 
yaklaşan nesneleri tespit eder ve 
gerektiğinde otomatik frenleme 
yaparak olası çarpışmaları önler.

“Stop and Go” Fonksiyonlu 
Adaptif Hız Sabitleyici ACC 2.0.1), 2), 4) 
YENİ 

Öndeki araçla aranızda olması 
gereken mesafeyi korur, trafikte 
ya da şehir içinin yoğunluğunda 
kısa bir süreliğine deaktif hale 
getirildiğinde aracı yeniden 
çalıştırır.

Römork manevra sistemi 
“Römork Asistanı”.1), 2), 3) YENİ 

Dikey bir park alanından geri geri 
çıkarken römorku daha kolay 
yönlendirmenizi ve geri vitesteyken 
olabilecek en iyi şekilde hareket 
etmenizi sağlar. 

Acil Durum Asistanı 
“Emergency Assist”li 
“Travel Assist”.1), 2), 4) YENİ 

ACC 2.0, “Şerit Asistanı”, ve 
Acil Durum Asistanı 
“Emergency Assist”in fonksiyonları, 
uzun yolculuklarda rahat etmenizi 
sağlamak için bir araya geldi.

1) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak ek ücrete tabi opsiyonel donanım.     2) Sistem eşikleri dahilinde.     3) İleriki bir tarihte sunulacaktır.     4) Yalnızca çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir.     5) Sürücü, asistan sistemlerinin güvenli bir yolculuk için yeterli olmadığını unutmamalı, 
aracı en güvenli ve dikkatli şekilde kullanmanın kendi sorumluluğu olduğunu bilmelidir.     6) Yalnızca uyumlu bir bilgi eğlence sistemiyle birlikte kullanılabilir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Şehir İçi Acil Frenleme Özellikli 
“Front Assist”. YENİ

Yayaları, bisikletlileri ve sürücüyle 
aynı yöne giden araçları tespit eder, 
sürücüyü tehlikeli durumlara karşı 
uyarır. Eğer sürücü zamanında 
tepki vermezse sistem otomatik 
frenlemeyle cevap verir ve hatta 
eğer tehlikeli bir sürüş durumu 
varsa kaçınma manevrası bile 
yapabilir. 

Yola daha hâkim bir sürücü olmanıza 
yardım eder

17Yeni Caddy – Sürücü asistan sistemleri



02 Geliştirilmiş emisyon kontrolü. YENİ Yenilikçi çift püskürtme 
sistemi, TDI motordan yayılan NOx emisyon miktarını bir önceki 
modeldekine kıyasla hayli azaltmıştır. Bu, sıralı olarak dizilmiş 
iki adet SCR katalitik konvertörün AdBlue® enjeksiyonuyla 
elde edilmiştir.

01 Çift kavramalı şanzıman (DSG).1) Yeni Caddy adaptif 7 vitesli çift 
kavramalı şanzımanla alınabilir. DSG, çekiş gücü kesilmeden vitesin 
otomatik olarak pürüzsüz bir şekilde değiştirilmesini sağladığı gibi 
kendini de sürücünün sürüş stiline uyarlar. Aynı zamanda 
direksiyondaki kulakçıkları kullanarak vitesi büyütüp küçültmeniz 
mümkün olur.  

Her gün güçlü 

01

02

1) Ekstra ücrete tabi opsiyonel donanım. Her motor seçeneği için geçerli değildir.     Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.      Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

2.0 TDI 122 PS motor
6 ileri manuel/7 ileri DSG şanzımanıyla 1600-2500 dv/dk aralığında 320 Nm’lik tork 
üretiyor. 2750-4400 dv/dk aralığında 122 PS'lik maksimum gücünü korurken uzun 
mesafeli sürüşleri de keyfe dönüştürüyor.

2500

1600

320 Nm

4400

2750

122 PS

19Yeni Caddy – Sürüş teknolojileri



Hepimiz birbirimizden 
biraz farklı değil miyiz?  

Hiç kimsenin ihtiyaçları ve zevkleri birbiriyle 
aynı değildir. İşte bu yüzden Yeni Caddy 
üç farklı donanım paketine sahip: Impression, 
Life ve Style.

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 21Yeni Caddy – Donanımlar



Mobil oyun odası

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Yeni Impression – Çocuklar için bol bol yer var.   

Topu aldık mı? Bisikleti sığar mı? Komşunun 

çocuğuna da yer var mı? Hepsinin ve daha 

fazlasının cevabı evet, çünkü Yeni Caddy’de 

her şeye yer var. Yen Caddy güvenlik önlemleriyle 

annelerin içini rahatlatırken, geniş bagaj hacmiyle de 

babaların kalbini kazanıyor. Kısacası Yeni Caddy 

çocuklu aileler için mükemmel bir seçim.

23Yeni Caddy – Impression



01  Yolcu bölümünde katlanır masalar1)

02  Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı 
yan aynalar

01

02

Yeni Impression Donanımları 

Özellikler Elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı 
yan aynalar
Çok fonksiyonlu, servotronik deri 
direksiyon (DSG için vites değiştirme 
kulakçıkları ile) YENİ

Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”1), 2)

Hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici
Yorgunluk tespit sistemi
Şehir İçi Acil Frenleme Özellikli 
"Front Assist"1), 2) YENİ

Arka park sensörü
Elektromekanik park freni ve Auto Hold
Elektrikli çocuk kilidi YENİ

Opsiyonel 
ekipmanlar

Kör nokta algılama ile Şerit Değiştirme 
Asistanı "Side Assist"2) YENİ

7 vitesli çift kavramalı şanzıman (DSG)
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi YENİ

Çocuklar yerlerinde oturmayı pek sevmezler. Kapı 
açık, kapı kapalı, ışık açık, ışık kapalı, müziğin sesi 
yüksek, müziğin sesi kısık! Yeni Impression ise yolda 
tüm aileye eşlik etmeye hazır! Güvenlik ise her 
zamanki gibi en büyük önceliğimiz. Bu sağlam ve 
çok yönlü aracın tüm sıralarındaki dış koltuklarda 
perde hava yastıklarının standart olarak gelmesinin 
sebebi de bu. Şehir İçi Acil Frenleme Sistemi ile 
birlikte gelen “Front Assist”2) ve araç şeritten dışarı 
çıkmaya başlarsa sürücüyü uyarmak için kontra 
tekniği desteği sunan Şerit Takip Asistanı 
“Lane Assist”2), 3) ekstra konfor sunuyor. 

1) Sistem eşikleri dahilinde.     2) Sürücü, asistan sistemlerinin güvenli bir yolculuk için yeterli olmadığını unutmamalı, aracı en güvenli ve dikkatli şekilde kullanmanın kendi sorumluluğu olduğunu bilmelidir.
Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 25Yeni Caddy – Impression



Yeni Life – Konforun hareketli hali. 

Boş zaman etkinlikleri boş alan ister. Outdoor sporu 

sevenler bunu çok iyi bilirler. Köpek taşıma kutularını, 

yamaç paraşütlerini ve dağ bisikletlerini küçük 

bagaj alanlarına yerleştirmek oldukça zordur. 

Eğer konforunuz için de biraz yer kalsın istiyorsanız 

yeni Life tam size göre. O boş zamanlarınızda doğayı 

keşfetmenizi sağlayacak en mükemmel yol. 

Doğayla uyumlu

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 27Yeni Caddy – Life



Yeni Life Donanımları

Özellikler 16 inç “Vienna” alaşım jantlar YENİ

Elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı ve 
katlanabilir yan aynalar YENİ

Siyah tavan rayları
“Trialog” koltuk döşemesi YENİ

Tavanda baş üstü eşya gözü
Katlanabilir ön yolcu koltuğu
Sürücü koltuğu ve ön yolcu 
koltuklarında bel desteği
Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi 
"Air Care Climatronic"
Anahtarsız çalıştırma özelliği YENİ

Opsiyonel 
donanım

230 V soket YENİ

“Emergency Assist”li 
“Travel Assist” 1), 2), 3) YENİ

Dijital Gösterge Paneli YENİ

25,4 cm'lik (10 inç) renkli dokunmatik 
ekranlı Discover Media navigasyon 
sistemi YENİ

Anahtarsız giriş ve çalıştırma “Keyless 
Advanced” YENİ

05

01 Tavanda baş üstü eşya gözü 
02 ACC 2.0’lı, “Lane Assist” ve 
 “Emergency Assist”li “Travel Assist”1), 2), 3) YENİ

03 Ön koltukların altında çekmeceler 
04 H7 halojen farlar
05 Bagaj bölümü

01

02

03

04

Günübirlik gezilerden keyif almanızı sağlayacak her şeyi 
koyabilecek kadar yer Life’ta. Arka koltukları katlayarak 
kullanışlı bir yükleme bölümü elde edin. Bu şekilde, şişme 
bir kano, iki kürek ve büyükçe bir piknik sepetine yetip de 
artacak kadar yer elde etmiş olacaksınız. Suyun üzerinde 
macera dolu bir günden sonra eve huzurlu bir şekilde 
döneceksiniz. Adaptif Hız Sabitleyici ACC 2.0’ı1), 2), 3) Şerit 
Takip Asistanı “Lane Assist”le2), 4) birleştiren “Travel 
Assist”1), 2), 3), rahat bir yolculuk yapmanızı sağlar. Adaptif 
şerit ortalama da şeritten çıkmanızı engelleyecek 
özelliklerden biridir. 

1) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak olan ekstra ücrete tabi opsiyonel donanım.     2) Sistem eşikleri dahilinde.     3) Yalnızca çift kavramalı şanzımanla (DSG) birlikte gelmektedir. 
4) Sürücü, asistan sistemlerinin güvenli bir yolculuk için yeterli olmadığını unutmamalı, aracı en güvenli ve dikkatli şekilde kullanmanın kendi sorumluluğu olduğunu bilmelidir. 29Yeni Caddy – Life



Gelecek nesil 
Style

Yeni Style – Şık ve modern. 

Bazen tek önemli olan, kendi tarzınıza sahip 

olmaktır. Kaç yaşınızda olursanız olun... Hoş 

görünen bir profil, dikkat çeken bir yüz, birkaç 

estetik dokunuş... Hadi yarışa! Yeni Style tüm bu 

anlattıklarımızın mükemmel bir örneği.

Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz. 31Yeni Caddy – Style



Yeni Style Donanımları

Özellikler 17 inç "Colombo" alaşımlı jantlar
LED ön farlar YENİ

LED stop lambaları YENİ

Krom şeritli ön ızgara YENİ

Yanlarda ve arkada krom şeritler YENİ

Gümüş rengi tavan rayları
Dijital Gösterge Paneli YENİ

Çok fonksiyonlu deri direksiyon
Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi 
"Air Care Climatronic"
Anahtarsız giriş ve 
çalıştırma özelliği YENİ

“ArtVelours Microfleece” koltuk döşemesi
230 V soket
Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma
Isıtmalı ön cam ve ön cam yıkama 
fıskiyeleri

Opsiyonel
donanım

25,4 cm'lik (10 inç) renkli dokunmatik 
ekranlı “Discover Pro” navigasyon 
sistemi YENİ

01  Şehir İçi Acil Frenleme ile birlikte gelen  
“Front Assist” ve yaya ile bisikletlileri 
görüntüleme özelliği1), 2)  YENİ

02 Çok fonksiyonlu deri direksiyon
03 Karartılmış arka camlar
04  18 inçlik “Monterosso” alaşımlı jantlar1) YENİ

 02

03

04

Yeni Style, yeni özelliklerle var olan ve çok sevilen 
özellikleri şık bir şekilde bir araya getiriyor. Aracın popüler 
konsepti, kusursuz işçiliği ve etkileyici esnekliği Caddy’de 
daha önce hiç görülmemiş özelliklerle birleşiyor. 
“Dijital Gösterge Paneli” ve 24,5 cm'lik (10 inç) renkli 
dokunmatik ekranlı “Discover Pro” navigasyon1) 
sistemine sahip Innovision Cockpit de bunlardan biri. 
LED ön farlar, LED stop lambaları, gümüş rengi tavan 
rayıyla birlikte önde, yanda ve arkada krom şeritler 
standart özellikler arasında olup Yeni Caddy’li hayatınızın 
mükemmel son rötuşlarını oluşturuyor. 

01

1) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak olan ekstra ücrete tabi opsiyonel donanım.     2) Sistem eşikleri dahilinde. Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete tabidir. 33Yeni Caddy – Style
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Metalik Renkler

Opak Renkler

Sedefli Renk

Renkler

*Style modelinde siyah kapı rayları ile birlikte gelmektedir.

Sayfalardaki renkler boyaların gerçek renklerini yansıtmamakta olup yalnızca 
fikir verme amaçlıdır.     Görseldeki donanımlar opsiyonel olup ek ücrete 
tabidir.     Standart donanım ve opsiyonel özellikler hakkında detaylı bilgiyi 
Volkswagen Yetkili Satıcılarından alabilirsiniz.

Renkler

Opak Renkler

01 Şeker Beyazı

02 Vişne Kırmızısı

Metalik Renkler

03 Refleks Gümüş

04  Mojave Beji

05  Azul Mavisi YENİ

06  Altın Yeşili YENİ

07 Fortana Kırmızısı* YENİ

08 İndiyum Gri*

09  Bakır Sarısı YENİ

10 Yıldız Mavisi*

Sedefli Renk

11 Sedefli Siyah*
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Ölçüler

*Style modelinde     **Arka yolcu koltukları çıkarılmış halde / dik halde
- 12 yıl paslanmazlık, 2 yıl sınırsız kilometre araç ve 3 yıl boya garantisine sahiptir.
- Yakıt tüketim değerleri Avrupa Birliği 715/2007/EC direktifine göre verilmiştir. 

Koltuk Döşemeleri Teknik Özellikler

01 02 03

Jantlar

17" 0316" 01 02

Donanım Impression Life Style

01 “Double Grid” koltuk döşemesi YENİ S — —

02 “Trialog” koltuk döşemesi YENİ — S —

03 “ArtVelours Microfleece” koltuk döşemesi YENİ — — S

Donanım Impression Life Style

01  Impression 6.5 J x 16 jant kapaklı çelik jant. 
205/60 R 16

S — —

02  Life 6.5 J x 16 “Vienna” alüminyum alaşımlı 
jantlar. 205/60 R 16

— S —

03  Style 6.5 J x 17 “Colombo” alüminyum alaşımlı 
jantlar. 215/55 R 17

— — S

1913

11
85
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Ölçüler Impression, 
Life, Style

Yük bölümü genişliği (mm) 1185

Yerden yükseklik (motor korumasının 
altından ölçülmüştür) (mm)

144

Yükleme eşiği (mm) 562

Araç yüksekliği / tavan rayları dahil / 
anten dahil (mm)

1798 / 1832 /
1833

Yük bölümü yüksekliği (mm) 1200

Yük, bagaj bölümü uzunluğu ön koltukların 
arkasından/arka yolcu koltukları arkasından (mm)

1913 / 1100

Yaklaşma ve ayrılma açısı(0) 14,2 / 19,3

Rampa açısı(0) 12,9

Araç genişliği / yan aynalar dahil (mm) 1855 / 2100

Yan kayar kapı genişlik x yükseklik (mm) 701x1072

Bagaj kapağı genişlik x yükseklik (mm) 1185 / 1122

Yükleme hacmi arka yolcu koltukları 
çıkarılmış halde/dik halde (mm)

2556 / 1213

Dönüş dairesi çapı (m) 11,4

2755

2.0 TDI 122 PS

Motor

Motor cinsi Dizel (Euro 6d-ISC-FCM)

Motor hacmi 1968 cc

Silindir sayısı 4

Azami güç 122 PS (90kW) @ 2750 - 4400 dev/dak

Azami tork 320 Nm @ 1600 - 2500 dv/dk

Çap x strok 81 mm x 95,5 mm

Sıkıştırma oranı 16.0 : 1

Hava besleme Değişken geometrili turbo (VTG), intercooler

Aktarma Organları

Çekiş tipi Önden çekiş

Manuel şanzıman 
vites oranları

6 ileri, manuel, senkromeçli                                                     
    1.       2.        3.        4.        5.       6.       R                                           

 3,75  2,10  1,28  0,88  0,67  0,51  3,58

Otomatik şanzıman 
vites oranları

7 ileri, DSG otomatik
1.        2.       3.        4.        5.       6.        7.      R     

 3,58   2,75  1,68   0,89  0,68  0,72  0,56  2,9

Yakıt Deposu ve 
Elektrik Sistemleri

Alternatör 140 A / 180A*

Akü 70Ah 420A

Enjeksiyon tipi
Turbocharger’lı Common Rail enjeksiyon 

sistemi, doğrudan enjeksiyon

Yakıt deposu 50 lt

AdBlue® yakıt deposu 15 lt

2.0 TDI  122 PS

Süspansiyon

Ön MacPherson süspansiyonlu ön aks

Arka Panhard rotlu ve helezon yaylı rijit arka aks

Direksiyon
Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, 

servotronik direksiyon

Frenler
Ön ve arka disk fren 

(ön diskler havalandırma kanallı)

Jantlar 6.5J x 16 - 6.5J x 17*

Lastikler 205/60 R16 - 215/55 R17*

Yakıt Tüketimi ve 
Performans Manuel DSG Otomatik

Azami hız 187 km/sa 186 km/sa

0-100 km/sa ivmelenme 11,2 sn 11,4 sn

Şehir içi (lt/100 km) 5,9 - 6,1 5,5 - 5,7 

Şehir dışı (lt/100 km) 3,5 - 4,2 3,8 - 4,4

Birleşik (lt/100 km) 4,2 - 4,9 4,4 - 4,9

CO₂ birleşik (g/km) 116 - 129 116 - 129

Ağırlıklar Manuel DSG Otomatik

Yolcu kapasitesi 4+1

Azami yüklü ağırlık 2400 kg 2425 kg

Boş ağırlık 1546 kg 1576 kg

Taşıma kapasitesi 854 kg 849 kg

Ön aks kapasitesi 1130 kg 1170 kg

Arka aks kapasitesi 1325 kg 1320 kg

Treyler ağırlığı, 
frenli-frensiz

1500 - 750 kg 1500 - 750 kg

Azami çekme ağırlığı 3900 kg 3925 kg

Yükleme hacmi 2556 / 1213 lt**



05 “Composition Audio” radyo sistemi. 
16,5 cm (6,5 inç) renkli dokunmatik ekrana ve dört 
adede kadar çıkarılabilen hoparlöre sahip bu sistem, 
bir adet entegre USB-C port ve Bluetooth'lu mobil 
telefon hazırlığı ile geliyor.

06 “Composition Colour” radyo sistemi. 
“Composition Audio” radyo sisteminin 
fonksiyonlarının yanı sıra 20,9 cm'lik (8,25 inç) renkli 
dokunmatik ekrana, altı adet hoparlöre, orta konsolda 
iki adet USB-C porta ve Bluetooth'lu mobil telefon 
hazırlığına sahip.

07 “Ready 2 Discover” radyo sistemi. 
“Composition Colour” radyo sisteminin 
fonksiyonlarının yanı sıra 25,4 cm'lik (10 inç) renkli 
dokunmatik ekrana ve akıllı telefon entegre etme 
özelliğine sahip. 

05

06

07

04

01 01 Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar. Araç 
kilitli haldeyken uzaktan kumandayı kullanarak 
otomatik olarak katlanır. 

02 Çok fonksiyonlu deri direksiyon. Tam anlamıyla 
kullanıcı dostu olan bu direksiyon, deri kaplaması 
nedeniyle de dokunduğunuzda hoş bir his verir. 
Radyo, navigasyon sistemi, cep telefonu ve 
hız sabitleyici sistem de dahil olmak üzere birçok 
özelliği kumanda etmek için düğmeleri kullanabilirsiniz. 
Çift kavramalı otomatik şanzımanlı (DSG) araçlar, 
uyumlu vites değişimi sunabilmek için vites 
değiştirme kulakçıklarına sahiptir. 

03 Direkt erişim tuşları modülü. Bu modül 
ikaz lambaları tuşlarının çevresine yerleştirilmiş olup 
sürücü asistan sistemleri, havalandırma fonksiyonları 
ve park asistan sistemleri gibi ana fonksiyonlara kolay 
ulaşım için kısayollar sunar. Bu modül “Composition”dan 
sonraki tüm radyo sistemlerine yüklenmiş olarak 
gelmektedir.

Işık & görüş fonksiyonları modülü. Farları ve ısıtmalı 
ön camı kontrol etmeye yarayan çeşitli fonksiyonlar 
gösterge panelinin ya da Dijital Gösterge Paneli’nin2) 
solunda kalan merkezi kontrol modülünde 
gruplandırılmıştır. 

Lineer tavan modülü. LED iç aydınlatma dokunmatik 
olarak kontrol edilebilir. Ön yolcu hava yastığı tuşu ve 
acil çağrı sistemi eCall tuşu modül içinde kolayca 
ulaşılabilecek bir yerdedir. 

04 ergoComfort koltuk (AGR). Aktion Gesunder 
Rucken (AGR) e.V.3) tarafından verilen sırt dostu 
sertifikasına sahip olan koltuk, omurgayı destekleyici 
birçok farklı ayara sahiptir. ergoComfort, koltuk 
uzunluğunu, yüksekliğini, derinliğini ve eğimini; 
sırtınızı dayadığınız arkalığı ve kafalığı 
ayarlayabilmenizi sağladığı gibi 4 yöne elektrikli 
ayarlanabilen bel desteği sunar. 

03

02

S: Standart donanım    O: Opsiyonel donanım (Temmuz 2021 tarihinden itibaren sunulacaktır.)

Donanım Impression Life Style

Dış Dizayn

Gövde rengi tamponlar S S S

Siyah renkli yan aynalar YENİ S S S

Gövde rengi kapı kolları S S S

2 krom şeritli ön ızgara YENİ - S S

Yanlarda ve arkada krom şeritler YENİ - - S

Panoramik cam tavan YENİ - O O

Tavan çıtası hazırlığı S - -

Siyah tavan çıtaları - S -

Gümüş rengi tavan çıtaları - - S

Yükseklik ayarlı çift reflektörlü H7 halojen farlar  S S -

Yardımcı aydınlatma sistemine sahip dinamik LED
ön farlar ve dönüş farları YENİ 

O O S

LED stop lambaları YENİ O O S

Elektrikli, ısıtmalı yan aynalar S - -

Elektrikli, katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar YENİ - S S

Çelik stepne S S S

Ön Yolcu Bölümü

Saklama gözlerine sahip ön konsol ve aydınlatmalı 
torpido gözü YENİ 

S S S

Ön konsolda mat çerçeveler YENİ  S - -

Ön konsolda krom çerçeveler YENİ  - S S

Çok fonksiyonlu, servotronik deri direksiyon
(DSG için vites değiştirme kulakçıkları ile)

S S S

Aydınlatma kontrol tuşları YENİ  S S S

Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu S S S

Katlanabilir sırtlıklı ön yolcu koltuğu YENİ  O S S

Bel destek ayarlı sürücü ve ön yolcu koltuğu O S S

Sürücü koltuğu için 4 yöne elektrikli ayarlanabilen
bel desteği

O O S

"AGR" sertifikalı ergoComfort sürücü koltuğu YENİ  O O S

Sürücü koltuğu altında çekmece O S -

Ön yolcu koltuğu altında çekmece O S S

Donanım Impression Life Style

Ön Yolcu Bölümü

Tavanda baş üstü eşya gözü
(cam tavanlı modellerde mevcut değil)

S S S

Orta konsolda 2 adet bardaklık S S S

Yüksekliği ayarlanabilir orta kolçak ve eşya gözüne 
sahip orta konsol

O S S

Çok işlevli gösterge paneli (Plus) S S -

10,25" Dijital gösterge paneli YENİ  O O S

Halı taban kaplaması S S S

LED iç aydınlatmalar YENİ  S S S

Ön konsolda 12 V soket S S S

Bilgi Eğlence Sistemleri

6,5" Composition Audio radyo YENİ  S - -

8,25" Composition Colour radyo YENİ  O S S

Bluetooth'lu mobil telefon hazırlığı S S S

App-Connect O O O

Ön konsolda şarj işlevine sahip USB-C soketi YENİ  S - -

Ön konsolda şarj ve veri işlevine sahip 
2 adet USB-C soketi YENİ 

- S S

Orta konsolun arkasında şarj ve veri işlevine sahip 
2 adet USB-C soketi YENİ 

- S S

4 adet hoparlör S - -

6 adet hoparlör - S S
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06

05

05 Eşya indirme/bindirme pervaz koruması.1) 
Güçlü plastik şerit, eşya yüklerken ya da indirirken 
çamurluğu çizilmelere karşı korur. Siyahı ve çelik 
renklisi mevcuttur. 

06 Çıkarılabilir çeki demiri.1) Kilitlenebilir çeki 
demirini kullanmadığınızda kolayca yerinden 
çıkarabilirsiniz. Bu da küçük park alanı gibi yerlerde 
daha kolay manevra yapmanızı sağlar. Sabit çeki 
demiri gibi o da maksimum 1500 kg'lık bir römork 
ağırlığına uygun şekilde tasarlanmıştır ve römork 
stabilizasyonu özelliğiyle donatılmıştır.

02 04

01 03

01 Giysi askısı. Yolcu bölümündeki iki pratik giysi 
askısına giysilerinizi asabilirsiniz. 

02 Katlanabilir masalar. Ön koltuk arkalarında 
katlanabilir masalar bulunmaktadır. Bu masalar, 
ikinci koltuk sırasında oturan yolculara kolayca 
erişebilecekleri bir alan ve entegre bardak tutucu 
sağlar.

Elektrik destekli bagaj kapağı. Elektrik destekli bagaj 
kapağı fonksiyonu, kapağı kilide birkaç milimetre 
daha yaklaştırarak güvenli bir şekilde kilitlenmesini 
sağlar.

03 Camlı arka kanat kapıları.1) Tavana kadar gelen 
kanat kapıları maksimum 180°lik açıyla 2/3’e 1/3 
oranında bölünür. Daha uzun eşyalarınızı taşımak 
isterseniz açık olan kapıları ayrı ayrı kilitleyebilirsiniz.

04 Bagaj bölümü örtüsü, katlanabilir. Katlanabilir 
stor örtü sayesinde bagaj bölümündeki eşyalarınızı 
meraklı gözlerden saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman 
bu örtüyü çıkarabilirsiniz.

S: Standart donanım    O: Opsiyonel donanım (Temmuz 2021 tarihinden itibaren sunulacaktır.)1) Temmuz 2021’den itibaren sunulacak olan ekstra ücrete tabi opsiyonel donanım.

Donanım Impression Life Style

Arka Yolcu Bölümü

Sağ ve sol sürgülü kapı S S S

Ön koltukların arkasında katlanır masalar ve 
bardak tutucu

- S S

2-1 parçalı, sırtlık ayarlı, katlanabilir ve 
çıkarılabilir arka üçlü koltuk

S S S

230 V soket O O S

Halı taban kaplaması S S S

LED iç aydınlatmalar S S S

Bagaj Bölümü

Camlı bagaj kapağı S S S

Elektrik destekli bagaj kapağı - O S

Arka cam sileceği ve yıkama sistemi S S S

12 V soket S S S

LED aydınlatma YENİ - - S

4 adet yük kancası S S S

Katlanabilir ve çıkarılabilir bagaj bölmesi kapağı S S S

Donanım Impression Life Style

Sürücü Destek Sistemleri

Otomatik Start-Stop sistemi ve 
fren enerjisi geri kazanımı

S S S

Otomatik yanan farlar S S S

Adaptif hız sabitleme sistemi "ACC 2.0"  O O O

Şehir içi acil frenleme desteği "Front Assist" YENİ S S S

Hız sınırlayıcı içeren hız sabitleyici S S S

Kör nokta algılama ile şerit değiştirme asistanı 
”Side Assist“ YENİ

O O S

Şerit takip asistanı S S S

Arka park sensörü S S S

Ön park sensörü O S S

Geri görüş kamerası O O S

Park Assist V3.0 kendi kendine park sistemi O O S

Gündüz sürüş farları S - -

Eve geliş - evden çıkış fonksiyonuna sahip gündüz 
sürüş farları

- S S

Uzun far asistanı O O O

Yorgunluk tespit sistemi S S S

Yağmur sensörü O S S

Lastik basınç göstergesi S S S

Elektromekanik park freni ve Auto Hold S S S

Isıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri O O S

41Yeni Caddy – Donanım



04

04

A

B

04 Isı yalıtımlı camlar (A). 
Aracın içindeki sıcaklığı önemli derecede düşürür. 

Karartılmış arka camlar (B). 
Yolcu bölümündeki karartılmış camlar arkada yolculuk edenleri meraklı gözlerden korur. 

1) Panoramik cam tavanla birlikte alınamaz. 

01 Ön, yan, perde ve orta hava yastıkları. 
Yeni Caddy’de sürücü ve yolcu için birer ön hava 
yastığı bulunmaktadır. Orta hava yastıkları sürücü ve 
ön yolcunun birbirine çarpmasını önler. Perde hava 
yastıkları ise, dış koltuklarda oturan tüm yolcuların 
yandan gelecek çarpmalardan korunmasını sağlar. 

02 Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi 
"Air Care Climatronic". Alerji filtreli tam otomatik 
havalandırma sistemi birçok sensöre sahiptir ve hem 
sürücü hem de öndeki yolcu için sıcaklığı sabit tutar. 

03 Yolcu bölümünde konforlu havalandırma.1) Tavana 
entegre üfleyici, sıcak ya da soğuk taze havayı kontrol 
panelinin üstünden içine çeker ve yolcu bölümündeki 
beş adet menfez aracılığıyla dağıtır. Dağıtılan hava 
arka yolcu koltuklarına kadar ulaşır. 

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi 
“Keyless Advanced”.1) Artık araba anahtarınızı 
aramanıza gerek kalmayacak. Otomatik giriş ve 
çalıştırma özelliği sayesinde, araç anahtarınız 
cebinizdeyken kapıları açıp aracınızı 
çalıştırabileceksiniz. 

03

02

01

S: Standart donanım    O: Opsiyonel donanım (Temmuz 2021 tarihinden itibaren sunulacaktır.)

Donanım Impression Life Style

Emniyet ve Güvenlik Sistemleri

Elektrikli çocuk kilidi YENİ S S S

Acil çağrı sistemi eCall YENİ S S S

İkincil çarpışma önleme asistanı S S S

ESP (Elektronik dengeleme programı) S S S

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) S S S

ASR (Antipatinaj sistemi) S S S

EDL (Elektronik diferansiyel kilidi) S S S

Sürücü ve yolcu için ön, yan, perde ve orta hava 
yastıkları

S S S

Arka yolcu bölümü dış koltukları için perde hava 
yastıkları

S S S

Sürücü ve ön yolcu koltuklarında 3 noktadan gergili 
emniyet kemerleri

S S S

Ön ve arka koltuklar için emniyet kemeri uyarısı S S S

Arka dış koltuklarda Isofix çocuk koltuğu 
sabitleyiciler

S S S

Uzaktan kumandalı 2 adet anahtar ve merkezi 
kilitleme özelliği 

S S S

Anahtarsız çalıştırma özelliği YENİ O S -

Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği YENİ O O S

Otomatik kararan iç dikiz aynası O S S

Donanım Impression Life Style

Klima ve Güneş Koruması

Toz ve polen filtresi içeren elektronik kontrollü 
manuel klima

S - -

Alerjen filtreli çift bölgeli klima sistemi 
”Air Care Climatronic“

- S S

Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma O O S

Arka yolcu bölümünde konforlu havalandırma 
(panoramik cam tavanda mevcut değil)

- S S

Sürücü ve yolcu güneşliklerinde bilet tutucu ve ayna S S S

Isıtmalı ön cam O O S

Arka cam rezistansı S S S

Karartılmış arka camlar O S S
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Volkswagen Ticari Araç aktif bir ürün geliştirme politikası izlemektedir. 
Bu nedenle Doğuş Otomotiv ve Volkswagen Ticari Araç; model, tasarım, 
renk, donanım, aksesuar ve teknik özellikler ile diğer tüm bilgileri önceden 
bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. 

Bu doküman basım tarihinden (Şubat 2021) sonra güncellenmiş 
olabilir. Doğuş Otomotiv ve/veya Volkswagen Ticari Araç tarafından ürünü 
tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak bir hak iddia 
edilemez. 

Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
aksesuar ve özel donanımlar içerebilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kâğıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık 
gösterebilir. 

Bazı ürün ve hizmetler ulusal ve AB yasaları veya iklim koşulları gereğince 
tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Volkswagen Ticari Araç ürünlerini satın 
alırken ulusal kanuni gereklilikler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 
bağlamda bilgi almak için lütfen Volkswagen Ticari Araç Yetkili Satıcılarıyla 
iletişime geçiniz. 

TDI® ve DSG®, Almanya’daki Volkswagen Grubu’na ait bir marka işaretleridir.

Volkswagen Türkiye Distribütörü Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 
bir Doğuş Grubu kuruluşudur. Tel: 444 89 24

www.vw.com.tr

facebook.com/vwticariarac instagram.com/volkswagenticariarac

Basım: Şubat 2021

Volkswagen Ticari Araç satış ve 
satış sonrası hizmetlerinden 
yararlanmak için
tek yapmanız gereken
mobil uygulamamızı indirmek.


