
Výkon

kW / k Cena bez DPH Cena s DPH Cena  bez DPH Cena s DPH

....Q421 Kombi 1.5 l TSI 6-st. 84 / 114 20 840 €                25 008 €            23 570 €                28 284 €            

....2421 Kombi 2.0 l TDI 6-st.  75 / 102 22 350 €                26 820 €            25 160 €                30 192 €            

Všetky motorizácie spĺňajú emisný štandard EU6d-ISC-FCM (AP)

Všetky uvedené ceny/zľavy sú len odporúčané ceny/zľavy pre klienta v € s DPH a majú len informatívny a nezáväzný charakter. 

*Voliteľná výbava

Zobrazené modely sú len ilustračné a môžu sa líšiť v jednotlivých detailoch výbavy.

Importér si vyhradzuje právo zmeny obsahu a cien. Každú objednávku odporúčame konzultovať vopred na oddelení DISPO. Platí od: 01.04.2021

**Dodatočné cenové zvýhodnenie platí pre vybrané modely a predstavuje odporúčanú minimálnu výšku zľavy, vrátane DPH, kalkulovanú z nezáväznej maloobchodnej 

odporúčanej ceny uvedenej v cenníku importéra. Predmetné cenové zvýhodnenie je možné si uplatniť iba u autorizovaných predajcov VW Úžitkové vozidlá, ktorí sa zúčastňujú 

predmetnej akcie, a to až do ukončenia akcie alebo do vypredania zvýhodnených modelov.

Podrobnosti o ponuke modelov, ich konečných cenách, špecifikáciách, dostupnosti, dodacích podmienkach a uvedených doplnkových službách vám poskytne váš autorizovaný 

predajca Volkswagen Úžitkové vozidlá.

Vybrané modely v akcii PROFI (klimatizácia Climatic, parkovacie senzory vzadu)                                                                              

so zľavou už od 1.600 € bez DPH / 1.920 € s DPH** (v závislosti od jednotlivých modelov).

Volkswagen Caddy 5 Kombi

                                          Cenník vozidiel pre modelový rok 2023

Caddy MAXI (5 miestne) SBJC....Caddy KR (5 miestne) SBBC....

www.vwuzitkove.sk

Model
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•

MSR - elektronická regulácia krútiaceho momentu, EDL- elektronická uzávierka diferenciálu •

"Lane Assist" - asistent udržania v jazdnom pruhu •

Trojbodové bezpečnostné pásy, kontola zapnutia bezpečnostného pásu, systém rozpoznania únavy vodiča •

Airbag vodiča a spolujazdca s možnoťou deaktivácie airbagu spolujazdca, bočné a hlavové airbagy vpredu •

Autonómny systém brzdenia Front Assist s detekciou chodcov a cyklistov •

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané •

Automatické ovládanie svetlometov so samostatným denním svietením •

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre všetkých pasažierov •

Imobilizér,Servotronic - elektromechanický posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti •

Multifunkčný Display PLUS •

Multifunkčná kamera vpredu, svetelný senzor •

Núdzové volanie eCall •

Zdvojené halogénové svetlomety (H7) •

Kontrola tlaku v pneumatikách •

Štart/stop s rekuperáciou brzdnej energie a pneu s nízkym valivým odporom, predhrev motora, elektrický (iba TDI) •

Platforma MQB, predná náprava McPherson so stabilizátorom, zadná náprava: Panhardská tyč ovládaná vlečnými ramenami •

•

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách •

Rezervné koleso z ocele (4MOTION sada na opravu pneu) •

Bočné posuvné dvere vpravo, (posuvné dvere vľavo za vodičom séria pre Maxi) •

Zadné krídlové dvere s vyhrievaným zadným oknom a stieračom •

Príprava na strešné lyžiny / strešný nosič •

Vyhrievané zadné okno so stieračom •

Determálne sklá, bočné okná kabíny pevné •

Čierne kryty vonkajších zrkadiel a kľučky dverí , strieborná lišta posuvných dverí, nelakované nárazníky •

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie (2x skladateľný kľúč na DO) •

Rádio  "Audio" - 6,5" dotykový farebný TFT displej, 2 reproduktory, Bluetooth •

Multifunkčný volant •

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča •

Tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti •

Odkladací priestor nad hlavou po celej šírke kabíny, 2 madlá •

•

Slnečné clony s vreckami na dokumenty na strane vodiča •

Elektricky ovládané okná •

Otvárateľná skrinka pred spolujazdcom, 12 V zásuvka v batožinovom priestore •

•

Kobercová podlaha v kabíne, plastové obloženie dverí v kabíne vodiča a spolujazdca, komfortný obklad bočných stien •

Matné čierne výduchy ventilácie

LED osvetlenie v priestore pre posádku •

12V zásuvka v batožinovom priestore •

o

o

Platí od: 01.04.2021

•- sériová výbava , o -  príplatková výbava, -  - neponúka sa, o - povinné objednanie k akcii Profi * iba s manuálnou prevodovkou ** Iba s prevodovkou DSG

Akcia Profi

Manuálna klimatizácia Climatic s elektronickou reguláciou, peľový a prachový filter

Parkovacie senzory vzadu

3-miestna lavica v 2. rade sedadiel (sklopné, sklopné / vyklápacie, odnímateľné), ISOFIX a horný popruh na vonkajších sedadlách v 2. rade

Interiér - výbava kabíny (dvojmiestna - 2 samostatné sedadlá)

Interiér - výbava priestoru pre náklad / posádku

2X držiak na nápoje v stredovej konzole

Exteriér

Sériová výbava VW Caddy 5 Kombi

Bezpečnosť

ABS- antiblokovací systém, ASR - protipreklzový systém, ESP - elektronický stabilizačný program

Podvozok a technika

15",16" čierne oceľové kolesá, celoplošné kryty kolies (podľa motorizácie)

#Internal



bez DPH s DPH

EA3 Predĺžená záruka 2+1 (max 90 000km) 350 420

EA6 Predĺžená záruka 2+2 (max 120 000km) 590 708

EA9 Predĺžená záruka 2+3 (max 150 000km) 1 050 1 260

Z44 Rádio "Composition" - 8,25" dotykový farebný TFT displej, 2x USB typ C v stredovej konzole, Bluetooth, 6 reproduktorov 430 516

Z50 Rádio navigácia "Discover media" - 10" dotykový farebný TFT displej, 2x USB typ C v stredovej konzole, Bluetooth, 6 reproduktory 1 420 1 704

7J2 Digital Cockpit - digitálny prístrojový panel 510 612

9WT App-Connect 180 216

9WJ App-Connect / WLAN 180 216

QV3 Digitálny rádiopríjem (DAB+) 180 216

U9B 2X USB C v stredovej konzole 0 0

9IJ Rozhranie mobilného telefónu „Comfort“ s funkciou indukčného nabíjania 340 408

QR9 Sign Assist - systém rozpoznania dopravného značenia 330 396

7AL
Výstražný systém proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom, ochranou proti odtiahnutiu a centrálnym zamykaním so samostatným 
odomykaním dverí vodiča

370 444

7AS Výstražný systém proti krádeži s monitorovaním interiéru, záložným klaksónom a ochranou proti odtiahnutiu 370 444

4K6 Bezkľúčové centrálne zamykanie a odomykanie s funkciou Keyless Start so SAFELOCK 420 504

4I7 Centrálne zamykanie s funkciou Keyless Start bez SAFELOCK 120 144

4I6 Centrálne zamykanie so systémom Keyless Start a SAFELOCK 140 168

7X1 Parkovacie senzory vzadu (povinné objednanie k akcii Profi) 400 480

7X2 Parkovacie senzory vpredu a vzadu 550 660

7X5 "Park Assist"  a parkovacie senzory vpredu a vzadu vrátane asistenta bočnej ochrany vozidla 780 936

8A7 Systém manévrovania s prívesom "Trailer Assist", parkovacie senzory vzadu 680 732

8A8 Systém manévrovania s prívesom "Trailer Assist" , parkovacie senzory vpredu a vzadu 830 996

8A9 Systém manévrovania s prívesom "Trailer Assist" a parkovací asistent "Park Assist" 1 060 1 272

KA2 Cúvacia kamera "Rear View" 290 348

P3P Adaptívny tempomat ACC s obmedzovačom rýchlosti do 160 km/h 780 936

7K3 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (priame meranie) 50 60

8SK LED červené koncové svetlá 180 216

8IY LED hlavné svetlomety a samostatné LED svetlomety s denním svietením 800 960

8WH Svetlomety do hmly vpredu s aktívnou funkciou pri odbočovaní (Vozidlo s nelakovanými, šedými nárazníkmi pre všetky motorizácie) 310 372

P3M Multifunkčný volant potiahnutý kožou, kožou potiahnutá hlavica riadiacej páky (Nie pre DSG) 200 240

PL5
Balík "Svetlá a viditeľnosť": Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné, automatická aktivácia stretávacích svetlometov,stierače s cyklovačom a 
dažďovým senzorom

290 348

7Y1 Side Assist - asistent zmeny jazdného pruhu (sleduje vozidlá v mŕtvom uhle) a asistent pre vyparkovanie vozidla 420 504

ZAT Balík "Balík LED" LED Predné svetlomety a svetlomety do zlého počasia aktívnou funkciou pri odbočovaní 1 160 1 392

8G1 "Light Assist" - automatické prepínanie medzi stretávacími/diaľkovými svetlometmi 170 204

5R7 Posuvné dvere vpravo v nákladovom priestore / priestore pre cestujúcich so západkou napájania - s dovieraním 170 204

5Q2 Posuvné dvere vľavo v nákladovom priestore / priestore pre cestujúcich 470 564

5Q7 Posuvné dvere vľavo v nákladovom priestore / priestore pre cestujúcich so západkou napájania - s dovieraním 630 756

5Q7 Posuvné dvere vľavo v nákladovom priestore / priestore pre cestujúcich so západkou napájania - s dovieraním (cena pre Maxi) 150 180

3RJ Zadné výklopné dvere so servodovieraním 150 180

$RB Zadné výklopné dvere s oknom -140 -168

KH6 Climatic - manuálna klimatizácia, cena pre TSI (povinné objednanie k akcii Profi) 1 440 1 728

9AK Air Care Climatronic - 2-zónová automatická klimatizácia, antialergický filter 1 780 2 136

3JC Komfortné vetranie priestoru pre cestujúcich s vetracími otvormi v strope priestoru pre cestujúcich 270 324

9M9 Nezávislé vodné kúrenie s rádiovým diaľkovým ovládaním 1 380 1 656

ZW6 Balík "Winter" - vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače predných svetiel, vyhrievané dýzy ostrekovačov, ukazovateľ čistiacej kvapaliny 440 528

ZCI Oceľové kolesá 6,5Jx17, strieborné, pneu. 215/55 R17 570 684

ZCH Oceľové kolesá 6,5J x16, čierne, pneu 205/60 R16 90 108

ZCD Disky z ľahkých zliatin "Wien" 6,5J x 16, pneu. 205/60 R16 780 936

ZCK Oceľové kolesá 6,5Jx16, strieborné, pneu. 205/5560 R16 90 108

ZCE Disky z ľahkých zliatin "Monterosso" 7J x 18, čierne, pneu. 225/45 R18 2 010 2 412

ZCF Disky z ľahkých zliatin "Colombo", 6,5J x 17, pneu. 215/55 R17 1 390 1 416

ZCC Disky z ľahkých zliatin "Barahona", 6,5J x 17, pneu. 215/55 R17 1 250 1 260

1G3 Plnohodnotné rezervné koleso z ľahkých zliatin (nie pre 4MOTION) 250 300

1PC Poistné skrutky na kolesá z ľahkých zliatin 30 36

4GX Determálne čelné sklo, elektricky vyhrievané 200 240

ZF5 Paket "výklopné okná" - ľavé a pravé výklopné okno v priestore pre cestujúcich 200 240

5XR Slnečné clony so zrkadlom na strane vodiča a spolujazdca 20 24

QC1 Stmavené zadné okná v nákladnom priestore 230 276

Dôležité upozornenie : Importér si vyhradzuje právo zmeny výbav a cien, každú objednávku vopred konzultujte na oddelení DISPO. Platí od: 01.04.2021

Klimatizácia / kúrenie

Kolesá / Pneumatiky / Podvozok

Okná

Cenník voliteľnej výbavy - VW Caddy 5 Kombi

Rádiá / navigácia

Bezpečnosť  / Asistenčné systémy

Dvere

Predĺžená továrenská záruka

Obj. kód                                                   Popis
Cena v EUR
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Cena v EUR Cena v EUR

bez DPH s DPH

0TD Koberce vpredu a vzadu 100 120

ZU7 Gumová podlaha v kabíne vodiča a pristore pre pasažierov/nákladný priestor 230 276

ZU7 Gumová podlaha v kabíne vodiča a pristore pre pasažierov/nákladný priestor (cena pre Maxi) 300 360

N0C Poťah sedadiel v koženke "Pure Diamond" 120 144

3U1 Kryt batožinového priestoru - plato (len pre Verziu Maxi) 200 240

3U2 Kryt batožinového priestoru odnímateľný (Nie pre Maxi) 80 96

3L3 Výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca 170 204

7P5 Bedrová opierka pre sedadlo vodiča, manuálne nastaviteľná 100 120

7P4 Bedrové opierky pre sedadlo vodiča a spolujazdca, manuálne nastaviteľné 180 216

3H2 Sklopné operadlo sedadla spolujazdca 0 0

ZJ5 Prípava na 3. rad sedadiel (nie pre 55 kW) 310 372

ZJ7 7-miestne prevedenie, 2 samostatné sedadlá v 3. rade sedadiel (nie pre 55 kW) 860 1 032

QN1 Odkladací priestor pod sedadlom vodiča 50 60

QN2 Odkladací priestor pod sedadlom spolujazdca 50 60

QN3 Odkladací priestor pod prednými sedadlami 100 120

6FF Čierne lakované kryty vonkajších zrkadiel, kľučky dverí vo farbe karosérie a strieborná lišta posuvných dverí 130 156

9CM LED osvetlenie nákladného priestoru pre pasažierov a LED umiestnené vo výklopných dverách 170 204

2J1 Lakované nárazníky vo farbe karosérie 240 288

7B6 12V zásuvka v otvorenom odkladacom priestore na palubnej doske a v batožinovom priestore 70 84

3CB Oddelenie batožinového priestoru sieťkou 190 228

3S2 Strešné lišty (čierne) 210 228

3S1 Strešné lišty (strieborné) 340 408

6XP Elektricky nastaviteľné, sklopné a vyhrievané spätné zrkadlá 260 312

4L6 Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné 130 156

0NA Bez označenia typu a motorizácie 0 0

5WH Príprava na deliacu stenu 70 84

1D7 Príprava pre ťažné zariadenie (kabeláž a nosník, uľahčuje neskoršiu domontáž) 240 288

1D1 Ťažné zariadenie pevné 620 744

1D2 Ťažné zariad. odnímateľné, uzamykateľné so stabilizáciou prívesu  870 1 044

NY2 Silnejšia batéria 60 72

NY3 Silnejší alternátor 130 156

NY1 Silnejšia batéria a silnejší alternátor 180 216

PG8 Zvýšená nosnosť (2400 kg) a registrácia vozidla ako N1 0 0

1SB Ochrana podvozka (kryt motora a prevodovky) - plastová, čierna 290 348

6A7 Hasiaci prístroj, kapacita 1 kg 60 72

1T3 Lekárnička a výstražný trojuholník 40 48

8QM Štyri kľúče na diaľkové ovládanie 60 72

YFB Strešný nosič priečny 230 276

9JC Fajčiarska výbava (zapaľovač + popolník) 30 36

IS4 Rozhranie pre externé použitie (určené pre prestavbárov) 360 432

YDE Balík "Anti Dirt" - ochranná fólia pred a za 2. radom sedadiel 260 312

QE4 Mobilný odpadkový kôš 20 24

Metalíza  640 768

Platí od: 01.04.2021

Cenník voliteľnej výbavy - VW Caddy 5 Kombi

Exteriér

Obj. kód                  Popis

Sedadlá

Podlahová krytina

Ostatné

Laky
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Interiér : Kombi farba interiéru

Poťahy sedadiel obj. kód

Laky

Základné laky obj. kód

Biela Candy B4B4

Oranžová Bright E3E3

Červená Cherry 4B4B

Sivá Pure J2J2

Špeciálne laky

Farby RAL a iné - na požiadanie * 9***

Metalizované laky

Strieborná Reflex metalíza * 8E8E

Sivá Indium metalíza * X3X3

Modrá Costa Azul metalíza * 3K3K

Bronzová Copper metalíza * 5A5A

Modrá Starlight metalíza * 3S3S

Červená Fortana metalíza * I9I9

Zelená Golden metalíza * 7C7C

Béžová Mojave metalíza * 1B1B

Laky s perleťovým efektom

Čierna Deep perleťová * 2T2T

* za príplatok

Platí od: 01.04.2021

BS CU

BS CU

BS CU
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BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

BS CU

Kombi

poťahy sedadiel / prístrojovka / podlaha

Látkové poťahy "Double Grid" (séria) BS čierna titán / Soul - Soul / čierna

*

VW Caddy 5 Kombi

Koženkové poťahy "Pure Diamond"                    

(len s N0C)
CU Soul / Soul - Soul / čierna

Kombinácie farieb
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