
Caddy



Caddy, tasarımındaki şık detayları ve standartları 
yükselten donanımıyla konforu, teknolojiyi ve 
güvenliği aynı anda yaşatıyor.

Caddy.
Bildiklerinizin çok ötesinde.



Caddy, Volkswagen’in yeni tasarım dilini tüm ayrıcalıklarıyla 
size hissettiriyor. Keskinleşen çizgiler ve çok daha belirgin 
hatlar Caddy’ye dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Alçaltılmış yan aynaları, genişleyen ön ve alt ızgarası, 
arka rüzgarlığı, tavan rayları ve belirginleşen arka 
stop lambalarıyla Caddy yine çıtayı yükseltiyor.

Gözlerinizi 
ondan alamayacaksınız.



Tüm ailenin çıktığı en heyecanlı yolculuklar, DSG teknolojisiyle 
kesintisiz sürüş keyfi veriyor.

Caddy, DSG otomatik şanzımanıyla çevreci ve konforlu. 6 ileri 
DSG şanzıman, klasik otomatik şanzımana oranla daha az yakıt 
tüketirken, rahat ve seri kullanımıyla çok daha yüksek bir 
sürüş performansı yaşatıyor. 

Volkswagen tarafından geliştirilmiş olan 6 ileri DSG otomatik 
şanzıman, milisaniyeler içinde vites değişimi yaparak aracın 
kesintisiz hızlanmasını sağlıyor ve sarsıntısız vites değiştirme 
imkanı sunuyor.

Onunlayken kimse 
yolculuk bitsin istemez. 



Her yönden çekici.
Caddy, yepyeni yolculuklara kapılarını açıyor, size keyifli anlar yaşatıyor.



İç güzelliğine de hayran 
kalacaksınız.

Caddy’nin göz alıcı iç tasarımı sizi büyüleyecek. Yenilenen 
direksiyonu konforunuzu artırıyor, birinci sınıf işçilikle 
baştan aşağı değişen ön konsol yolculuklarınıza şıklık katıyor.

Yeni radyo sistemi:
Yolculuklar şimdi daha renkli. Caddy’de her şey sürüş keyfinizi 
artırmak için düşünüldü.

Caddy’nin renkli 5” dokunmatik ekranı sayesinde hem araç bilgilerini 
takip edebilir hem de radyoyu kontrol edebilirsiniz. Sistem; MP3 ve WMA 
uyumlu CD çaları, harici SD kart/AUX-in/USB desteğiyle size istediğiniz 
kaynaktan müzik dinleme keyfi sunuyor. Ayrıca Bluetooth özelliği sayesinde 
cep telefonunuzdaki veya tabletlerinizdeki müziklere erişebilir ve telefon 
görüşmelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Üfleçlere şık bir görünüm kazandıran dekoratif yatay şerit ve 
modern bir yaklaşımla yenilenen klimatronik klima, konforla 
estetiği bir arada sunuyor.

Konforu, yolculuklarınıza 
yeni anlamlar katıyor. 





Caddy Trendline.
Caddy Trendline, sizi ailece keyifli ve konforlu yolculuklara davet ediyor.

Caddy Trendline Standart Donanımlar:
• Otomatik Start-Stop sistemi
• Klimatik klima
• Arka park mesafe sensörü
• 5” renkli dokunmatik ekran Composition Colour radyo 
  (MP3, WMA uyumlu CD çalarlı)
• USB, AUX-in ve SD kart girişi
• Bluetooth
• Yol bilgisayarı 
• Otomatik yanan farlar
• Yağmur sensörü
• Eve geliş - evden çıkış aydınlatma sistemi
• Otomatik kararan iç dikiz aynası
• Deri kaplı radyo kumandalı direksiyon
• Deri kaplı vites topuzu ve el freni 
• Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu
• Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon
• Servotronik direksiyon
• Elektrik kumandalı ve sıkışmayı önleyen akıllı ön camlar 
• Gövde rengi, dolgulu, geri dönüşümlü tamponlar 
• Elektrik kumandalı, ısıtmalı yan aynalar 

Cortina Gloss dekoratif şerit Klimatik klima Composition Colour radyo 



Caddy Comfortline.
Konforu keyif veriyor, benzersiz özellikleri büyülüyor.

Caddy Comfortline, üstün özellikleriyle size unutmayacağınız yolculuklar sunuyor.
 

Caddy Comfortline Donanımlar:
(Trendline donanıma ek olarak)

• Hız sabitleyici
• Klimatronik klima
• Yüksekliği ayarlanabilir ön yolcu koltuğu
• Orta konsol yükseklik ve konum ayarı
• Koltuk arkası servis masaları
• 15” alüminyum alaşımlı jant
• Çift reflektörlü halojen farlar
• Karartılmış arka camlar
• Tavan rayları
• Gövde rengi yan koruma çıtaları

Dark Silver Brushed dekoratif şerit Klimatronik Klima Composition Colour radyo



Caddy Exclusive.
Üstün özellikleriyle işinize, şık detaylarıyla ailenize çok yakışacak.

Caddy Exclusive Donanımlar:
(Comfortline donanıma ek olarak)*

• Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları
• Karartılmış arka stoplar
• Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma
• 6.33” renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo
• Geri görüş kamerası
• Elektrikli katlanabilir aynalar
• Köşe aydınlatmalı ön sis farları

Linearus dekoratif şerit*Koltuk arkası servis masaları Exclusive donanımında bulunmamaktadır. Klimatronik Klima Composition Media radyo



BlueMotion 
Teknolojisi 
Tüm Yeni Caddy modellerinde bulunan 
BlueMotion teknolojisiyle yolculuklarınız 
artık daha ekonomik. Kırmızı ışıkta veya 
yoğun trafikte araç durduğunda, motorun 
çalışmasını da durduran Otomatik Start-Stop 
sistemi sayesinde şehir içinde yakıt tasarrufu 
sağlayabilirsiniz.

• Otomatik Start-Stop sistemi
• Fren enerjisi geri kazanım sistemi

2900 - 4000 d/d aralığında   
102 PS güç:
Daha düşük devirde maksimum beygir 
gücüne ulaşarak daha seri ve atak sürüş 
imkanı sunuyor.

1300 - 2800 d/d aralığında  
250 Nm tork:
Geniş bir devir aralığında, vites değiştirmek 
zorunda kalmadan yüksek performansla 
yükünüzü taşıyabilmenize imkan veriyor.

2.0 TDI BMT 102 PS motor

İşiniz için üstün performans.

4000
29002800

1300

250 Nm

102 PS

Yeni Caddy, yüksek teknolojili yeni motoruyla
%20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor.

%20
yakıt

tasarrufu

Yorgunluk tespit sistemi
Artık yorgunluk anında sizi uyaran bir 
yardımcınız var. Caddy’deki bu sistem ile 
sürüş hareketlerindeki yorgunluk tespit edilir, 
yolculuğa ara verilmesi konusunda
hem görsel hem de sesli olarak uyarı verilir.

En büyük keyif,
güvenle yolculuk etmektir.
Ailenizin ve sizin güvenliğinizi sağlayan tüm teknolojiler Caddy’de. Standart ESP özelliğiyle, 

en keskin virajlarda dahi aracınız dengede kalırken, yokuş yukarı kalkış yardımı özelliğiyle  

en dik rampalarda bile rahat edersiniz. Bir Caddy sahibiyseniz hiçbir yol koşulu sizi etkilemez. 

Güvenle yola çıkıp, güvenle eve dönersiniz.

ESP (Viraj dengeleme sistemi)

ESP, virajlar ve ani manevralar gibi aracın dengesini bozacak durumlarda, hassas sensörleri 

sayesinde otomatik olarak devreye girerek aracın yoldan çıkmasını veya savrulmasını 

önleyen önemli bir aktif güvenlik sistemidir. Yolun eğim ve kayganlık durumuna göre, her 

tekerlek için milisaniyeler içerisinde ayrı ayrı frenleme yaparak aracın dengede kalmasını 

sağlar. Direksiyon hakimiyetini artırarak, yüksek hızlarda dahi tam kontrol sunar.

Hill holder (Yokuş yukarı kalkış yardımı)

Yokuşta aracınızın kayma stresi tarihe karışıyor. Hill holder ile ayağınızı fren pedalından 

kaldırsanız bile araç kısa bir süre frenleme yapmaya devam eder. Kullanım rahatlığı 

sağlayan yokuş yukarı kalkış yardımı, aynı zamanda debriyajın da ömrünü uzatır.

ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi)

ABS, aracınızın her türlü yol koşulunda güvenle durmasını sağlar. Özellikle ani fren 

gerektiren durumlarda ABS devreye girer, tekerleklerin kilitlenmesini sağlar ve aracın 

hakimiyetini kaybetmenizi engeller.

BAS (Fren yardımcısı)

BAS, acil fren gerektiren durumlarda frenlere destek sağlayan bir sistemdir. Ani frenleme 

yapmak zorunda kaldığınızda frenleme etkisini artırır, böylece fren mesafeniz kısalır.

EBC (Motor fren kontrol sistemi)

EBC, vites küçülttüğünüz ya da aniden gaz kestiğiniz durumlarda, kısa süreli olarak motor 

devrini yükseltir, böylece aracınız öne doğru yığılmaz. Sürüş keyfiniz kesilmeden devam 

eder.

Dört tekerlekte disk fren (Ön diskler havalandırma kanallı)

Ön ve arka viraj denge çubukları

Virajlarda aracın gövdesini yola paralel hale getirerek viraj dışına yatma eğilimini azaltır. 

Sürüş güvenliğiniz en üst düzeye çıkar.

Yükseklik ve derinlik ayarlı, çarpışma anında katlanabilen teleskopik direksiyon 

Gündüz farları 

Çarpışma anında katlanabilen fren ve debriyaj pedalı

2 adet Isofix çocuk koltuğu sabitleyici

Vites değiştirme önerisi

Arka park mesafe sensörü

İkincil çarpışma önleme asistanı
Bazen en büyük risk, olası bir çarpışmadan 
sonra yaşananlardır. Caddy’deki iki bağımsız 
sensör, olası bir çarpışmanın derecesini 
algılar ve aracı frenler, hızını 10 km/s’e kadar 
düşürür.
 



CADDY

Donanım Özellikleri

Caddy Trendline Caddy ExclusiveCaddy Comfortline

( • ) Standart ( ○  ) Opsiyonel

GÜVENLİK

ESP (Viraj dengeleme sistemi) • • •
Yokuş yukarı kalkış yardımı • • •
ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) • • •
ASR (Anti patinaj sistemi) • • •
EBC (Motor fren kontrol sistemi) • • •
BAS (Fren yardımcısı) • • •
Yorgunluk tespit sistemi • • •
İkincil çarpışma önleme asistanı • • •
Lastik basınç göstergesi • • •
Sürücü, yolcu ve yan hava yastıkları (yolcu hava yastığı kontak anahtarıyla devre dışı bırakılabilir) • • •
Ön ve arka viraj denge çubukları • • •
Dört tekerlekte disk fren (ön diskler havalandırma kanallı) • • •
Gündüz sürüş farları ve 3. stop lambası • • •
Çarpışma anında katlanabilen teleskopik direksiyon • • •
Çarpışma anında katlanabilen debriyaj ve fren pedalları • • •
Tüm koltuklarda 3 noktalı emniyet kemeri • • •
Elektronik immobilizer • • •
Arka sıra, dış koltuklarda (Isofix) çocuk koltuğu sabitleyiciler • • •
Kayar kapılarda çocuk kilidi • • •
Kapı iç koruyucu çelik barlar • • •
Sürücü emniyet kemeri uyarısı • • •
DIŞ DONANIM   

Gövde rengi, dolgulu, geri dönüşümlü tamponlar • • •
Elektrik kumandalı, ısıtmalı yan aynalar • • -
Elektrikli katlanabilen, kumandalı ve ısıtmalı yan aynalar - - •
Gövde rengi kapı kolları ve yan aynalar • • •
Gövde rengi yan koruma çıtaları - • •
Yukarı doğru tek parça açılan bagaj kapağı • • •
Sağ ve sol kayar kapı • • •
Gizli kayar kapı rayları • • •
Yükseklik ayarlı halojen farlar • - -
Yükseklik ayarlı çift reflektörlü halojen farlar - • -
Bi-Xenon farlar ve LED gündüz sürüş farları  - - •
Karartılmış arka stoplar - - •
Ön sis farları • • -
Köşe aydınlatmalı ön sis farları - - •
Tek sıra krom kaplı ön panjur çıtası • - -
Üç sıralı krom kaplı ön panjur çıtası - • •
Karartılmış arka camlar - • •
15" Jant kapağı • - -
15" Caloundra alüminyum alaşımlı jant - • •
Tavan rayları - • •

CADDY Caddy Trendline Caddy ExclusiveCaddy Comfortline

KONFOR

Otomatik vites (6 ileri DSG seçeneği) o o o
Otomatik Start-Stop sistemi ve fren enerjisi geri kazanımı • • •
Klimatik klima • - -
Klimatronik klima - • •
Sürücü ve ön yolcu koltuk ısıtma - - •
Orta konsolda yolcu bölümü için üfleçler • • •
5" renkli dokunmatik ekran Composition Colour radyo (MP3, WMA uyumlu CD çalarlı) • • -
6,33" renkli dokunmatik ekran Composition Media radyo (MP3, WMA uyumlu CD çalarlı) - - •
USB, Aux-in ve SD kart girişi • • •
Bluetooth • • •
6 hoparlör • • •
Yol bilgisayarı • • •
Hız sabitleyici (Hız sınırlayıcı ile birlikte) - • •
Sol yan aynaya entegre radyo anteni • • •
Tabana entegre ergonomik gaz pedalı • • •
Elektrik kumandalı ve sıkışmayı önleyen akıllı ön camlar • • •
Çok fonksiyonlu uzaktan kumandalı merkezi kilit • • •
Uzaktan kumanda üzerinden bağımsız olarak kilitlenebilen bagaj kapağı • • •
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon • • •
Servotronik direksiyon • • •
Deri kaplı radyo kumandalı direksiyon • • •
Deri kaplı vites topuzu ve el freni • • •
Krom kaplı iç kapı kolları • • •
Soğutma özellikli kilitli ve ışıklı torpido gözü • • •
Otomatik yanan farlar  • • •
Yağmur sensörü • • •
Otomatik kararan iç dikiz aynası • • •
Eve geliş - evden çıkış aydınlatma sistemi • • •
Arka park mesafe sensörü • • •
Geri görüş kamerası - - •
Vites değiştirme önerisi • • •
2/3 parçalı, katlanabilir ve sökülebilir arka üçlü koltuk • • •
Sağ kayar kapıda açılır cam • • •
Yüksekliği ayarlanabilir sürücü koltuğu • • •
Yüksekliği ayarlanabilir ön yolcu koltuğu - • •
"Kutamo" koltuk kumaşı • - -
"Pandu" koltuk kumaşı - • •
"Cortina Gloss" dekoratif trim • - -
"Dark Silver Brushed" dekoratif trim - • -
"Linearus" dekoratif trim - - •
Kapaklı saklama gözlü orta konsol • • •
Orta konsol yükseklik ve konum ayarı - • •
Orta konsolda bardaklıklar 3 adet 3 adet 3 adet
Orta konsol arkasında ve bagajda 12V soket • • •
Koltuk arkasında servis masaları - • -
Yan kapıda ve ön panelde eşya gözleri ve cepleri • • •
Sürücü koltuğu üzerinde tavanda cep • • •
Rezistanslı arka cam • • •
Akıllı arka cam sileceği • • •
Yük bölümünde pandizot • • •
Sürücü ve yolcu güneşliklerinde makyaj aynaları • • •
Halı taban kaplaması • • •
Durdurucu mekanizmalı yakıt deposu kapağı • • •
Arka yolcu bölümü tabanında 2 adet eşya gözü • • •
Yük bölümünde 4 adet yük kancası • • •

Donanım özellikleri



Teknik Özellikler  

2.0 TDI SCR BMT 102 PS2.0 TDI SCR BMT 102 PSCADDYCADDY

Dizel (Euro 6)
1968 cc

4
102 PS (75 kW) @ 2900-4000 dev/dak DIN

250 Nm @ 1300-2800 dev/dak 
81 mm x 95,5 mm

16,2 : 1
Değişken geometrili turbo (VTG), intercooler

Önden çekiş
Tek kuru disk, çift ıslak kavrama (DSG)

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

4.111    2.118    1.185    0.816    0.625    4.00
6 ileri, DSG, otomatik

 1. 2. 3. 4. 5. 6. R 
3.462    1.905    1.125    0.756    0.763    0.622    3.987

 
140A

68 Ah 380A
Turbocharger’lı Common Rail enjeksiyon sistemi, doğrudan enjeksiyon

55 lt
9 lt

 
Bağımsız, McPherson süspansiyonlu, viraj denge çubuklu

Makaslı, sabit dingilli, amortisörlü, viraj denge çubuklu
Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik, servotronik direksiyon

Ön ve arka disk fren (ön diskler havalandırma kanallı)
6.0 J x 15

195/65R 15
Manuel DSG Otomatik

Manuel DSG Otomatik

12,9 sn
172 km/s 170 km/s

13 sn

4+1

750 / 2852 / 3030 lt

5.4 / 4.1 / 4.6 5.9 / 4.7 / 5.1

2244 kg
1382-1543 kg

701-862 kg
1150 kg
1230 kg

1500-720 kg
3700 kg

2280 kg
1417-1579 kg

701-863 kg
1170 kg
1250 kg

1500-740 kg
3780 kg

MOTOR
Motor cinsi
Motor hacmi
Silindir sayısı
Azami güç
Azami tork
Çap x strok
Sıkıştırma oranı
Hava besleme

AKTARMA ORGANLARI
Çekiş tipi
Debriyaj
Manuel Şanzıman Vites Oranları

Otomatik Şanzıman Vites Oranları

YAKIT DEPOSU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Alternatör
Akü
Enjeksiyon tipi
Yakıt deposu
AdBlue yakıt deposu

SÜSPANSİYON
Ön
Arka
Direksiyon
Frenler
Jantlar
Lastikler

YAKIT TÜKETİMİ - PERFORMANS
Azami hız
0-100 km/s ivmelenme
Yakıt tüketimi-Şehir içi/Şehir dışı/Birleşik (lt/100 km)

AĞIRLIKLAR
Yolcu kapasitesi
Azami yüklü ağırlık
Boş ağırlık
Taşıma kapasitesi
Ön aks kapasitesi
Arka aks kapasitesi
Treyler ağırlığı, frenli-frensiz
Azami çekme ağırlığı
Yükleme hacmi*

MOTOR
Motor cinsi
Motor hacmi
Silindir sayısı
Azami güç
Azami tork
Çap x strok
Sıkıştırma oranı
Hava besleme

AKTARMA ORGANLARI
Çekiş tipi
Debriyaj
Manuel Şanzıman Vites Oranları

Otomatik Şanzıman Vites Oranları

YAKIT DEPOSU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ
Alternatör
Akü
Enjeksiyon tipi
Yakıt deposu
AdBlue yakıt deposu

SÜSPANSİYON
Ön
Arka
Direksiyon
Frenler
Jantlar
Lastikler

YAKIT TÜKETİMİ - PERFORMANS
Azami hız
0-100 km/s ivmelenme
Yakıt tüketimi-Şehir içi/Şehir dışı/Birleşik (lt/100 km)

AĞIRLIKLAR
Yolcu kapasitesi
Azami yüklü ağırlık
Boş ağırlık
Taşıma kapasitesi
Ön aks kapasitesi
Arka aks kapasitesi
Treyler ağırlığı, frenli-frensiz
Azami çekme ağırlığı
Yükleme hacmi*

* Arka yolcu koltukları dik halde / katlanmış halde / çıkartılmış 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.

Teknik özellikler
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 701 mm

 1183 mm

 1086 mm

 1127 mm

Genişlik

Kayar kapı

Bagaj kapağı

Yükseklik



Trendline “Kutamo”
Titanium Black / Moonrock 
Koltuk Kumaşı

Comfortline ve Exclusive “Pandu”  
Titanium Black / Moonrock 
Koltuk Kumaşı

İndiyum gri Akapulko mavisi Mojave bejiYıldız mavisi

Bambu yeşiliKestane kahverengi Şeker portakalıRefleks gümüş Böğürtlen moru

Fıstık yeşili

Renk Seçenekleri

Şeker beyazı Vişne kırmızısı

Metalik Renkler

Opak Renkler

Sedefli Renkler

Sedefli siyah



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 (Nisan 2016) 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 kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık 
gösterebilmektedir. 

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 satıcıları ile 
iletişime geçiniz. 

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

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

facebook.com/vwticariarac
www.vw.com.tr

Basım: Nisan 2016


