
Vanaf nu
bestelbaar

De nieuwe Caddy Cargo



De Caddy 
 Wegens succes vernieuwd

De nieuwe Caddy Cargo

De Volkswagen Caddy is al jaren de nummer 
1 bedrijfswagen van de hardwerkende 
vakman. Iedere dag worden met de Caddy 
duizenden klussen met succes geklaard.  
Om deze succesverhalen in de toekomst 
voort te zetten, ontwikkelden we een 
volledig nieuwe Caddy. De Caddy Cargo. 
Nooit eerder hebben we zoveel vernieuwd. 
Van nieuwe motoren tot bredere schuifdeuren, 
van nieuwe assistentiesystemen tot digitale 
cockpit. Zelfs de garantie hebben we 
verlengd naar 4 jaar. De nieuwe Caddy is 
vanaf nu te bestellen.

https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen/caddy/de-nieuwe-caddy.html


 Laadruimte en motoren
Vernieuwd

Innovatieve transportoplossingen

   Diverse scheidingswanden en vloerbedekkingen  
Optioneel met 230V aansluiting NIEUW

  LED-verlichting in de laadruimte1) 

 Aparte vergrendeling van de laadruimte1) NIEUW

 Achterdeuren zonder ruit standaard leverbaar NIEUW

  Ruimere schuifdeurbreedte Caddy Cargo Maxi,  
o.a. geschikt voor Europallets NIEUW

Nieuwe normen

  Modern design met gebruik van duurzame materialen:  
toekomstbestendig NIEUW 

  Tot 771 kg laadvermogen

  Efficiënte TSI- en TDI-motoren NIEUW

  Twee SCR-katalysatoren met twin-dosing2) NIEUW

https://www.vwbedrijfswagens.nl/nl/modellen/caddy/de-nieuwe-caddy.html


Werkplek
Vernieuwd

Perfecte werkplek voor de bestuurder

  Moderne rijhulpsystemen voor de bestuurder, waaronder de  
manoeuvreer-assistent voor aanhangers ´Trailer Assist 1́) 3) 4) en  
Adaptive Cruise Control ACC 2.0 met ‘Stop and Go’ functie1) 4) 5) NIEUW

 Armleuningen voor bestuurders- en bijrijdersstoel1) NIEUW 

 ErgoComfort-stoelen1) inclusief elektrische 4-traps lendesteun NIEUW 

 Paneel1) op de opklapbare passagiersstoel, inclusief tafelfunctie NIEUW 

 Sterke stoelbekleding in robuuste kleurstelling NIEUW

 Veel aflegvakken en opbergmogelijkheden NIEUW

Nog digitaler, nog meer connected

 Standaard 6,5” touchscreen NIEUW

  App Connect standaard bij de Comfort, of kies het navigatie-  
en multimediapakket met draadloos App Connect NIEUW

  Digital Cockpit en infotainmentscherm (tot wel 10”) zorgt  
voor duidelijke en contrastrijke beelden op het display NIEUW



Afmetingen6) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Laadruimte
Volume in m3 
Breedte x hoogte in mm

3,1
1.614 x 1.272

3,7
1.614 x 1.275

Schuifdeur
Breedte x hoogte in mm

 
6958)/703 x 1.096 8368)/846 x 1.096

Achterdeur/klep
Breedte x hoogte in mm 1.234 x 1.122/1.1307) 1.234 x 1.122/1.1307)

Draaicirkel 
in mm 11.400 12.100

Gewichten (in kg)

Laadvermogen tot 77110) nnb

Perm. trekgewicht tot 1.50011) tot 1.50011)

Max. dakbelasting tot 100 tot 100

Technische gegevensCaddy Cargo Caddy Cargo Maxi Afmetingen in mm6)

Configureer nu de nieuwe Caddy Cargo

Wielbasis 2.755/2.970

Voertuiglengte 4.500/4.853
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Laadruimte9) met scheidingswand  
op laadvloerniveau 1.797/2.150
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KH6 Climatic airconditioning ● ● ● ●

4Z3 Afsluitbaar dashboardkastje ● ● ● ●

7E6 Elektronische luchtverwarming (PTC) ● ● ● ●

Z42 Radio Composition Audio ● ● - -

4S2 Armleuning bestuurdersstoel ○ ● ● ●

7X1 Parkeerhulp achter ○ ● ● ●

2FB Multifunctioneel stuurwiel ○ ● ● -

8T6 Cruise control met snelheidsbegrenzer ○ ● ● -

Z51 Radio Composition Colour ○ ● ● ●

9WT App-Connect ○ ● ● ●

PL5 Licht & zicht pakket ○ ● ● ●

9S5 Instrumentenpaneel met multifunctioneel display ○ ○ ● -

ZCD Lichtmetalen velgen 16" (6,5 J x 16) 'Wien' ○ ○ ● -

2J1 Bumpers in carrosseriekleur ○ ○ ● ●

6FF Buitenspiegels in zwart gelakt, handgrepen in carrosseriekleur en schuifdeurrails in zilver ○ ○ ● ●

7P5 Lendensteun bestuurdersstoel (2-voudig) ○ ○ ● ●

7TD Decorinleg hoogglans - - ○ ●

6LH Luchtrooster met afwerking chrome - - ○ ●

P3P Adaptive cruise control met 'follow to stop' ○ ○ ○ ●

P3M/105 Multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel en versnellingspook ○ ○ ○ ●

ZCF Lichtmetalen velgen 17" (6,5 J x 17) 'Colombo' met zwarte accenten - - - ●

4K5 KESSY keyless entry & go ○ ○ ○ ●

ZAP LED koplampen incl. LED mistlampen en dynamische lichtbundelverstelling ○ ○ ○ ●

8SK LED achterlichten ○ ○ ○ ●

ZAR Assistentiepakket 'Lane Assist' ○ ○ ○ ●

7Y1 Side assist ○ ○ ○ ●

7J2/110 Digital cockpit - - ○ ●

6XP Elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare spiegels ○ ○ ○ ●

QV3 Digitale radio-ontvanger (DAB+) ○ ○ ○ ●

ZAQ Assistentiepakket 'Front Assist' ○ ○ ○ ●

4X3 Zij- en gordijnairbags voor bestuurder en bijrijder ○ ○ ○ ●

1ST Edition badge op zijschermen - - - ●

 standaard  optioneel –  niet leverbaar

De nieuwe Caddy Cargo 1ST Edition
Alle Caddy innovaties in één uitvoering, 
voor maar € 500 extra op de Style uitvoering

De uitvoering inhoud kan nog wijzigen. Kijk voor de laatste versie op vwbedrijfswagens.nl

Uitvoering



1) Speciale uitrusting tegen meerprijs. 2) Alleen beschikbaar voor TDI-motoren. 3) Wordt op een later tijdstip geïntroduceerd. 4) Binnen de grenzen van het systeem. 5) Alleen verkrijgbaar in combinatie met DSG versnellingsbak met dubbele koppeling.  
6) De hier opgegeven waarden kunnen door producttoleranties iets afwijken van de werkelijke waarden Getoonde auto is voorzien van meeruitvoeringen 7) Met dakantenne. 8) Met scheidingswand. 9) Gemeten op vloerhoogte.  
10) De toegestane extra lading is afhankelijk van de uitrusting. 11) De toelaatbare trekkracht is afhankelijk van de motor.

Op de foto zijn opties te zien die tegen meerprijs leverbaar zijn. De weergave van de materialen kan variëren. Voor meer informatie over WeConnect kijk op vwbedrijfswagens.nl

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.

Uitgave: Oktober 2020
Wijzigingen en fouten voorbehouden

vwbedrijfswagens.nl

De Caddy Cargo
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