
Specialus modelis
Naujasis „Caddy“ Profi

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing 
Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 18 428 EUR su 
PVM vertės automobilį ir pradinė įmoka, mokama pardavėjui 
būtų 15% (2 764 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., 
likutinė vertė 40% (7371 EUR), ridos apribojimas – 18 000 
km per metus , metinė kintama palūkanų norma – 2,10 % (kai 
kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mėn. EURIBOR – 0 %, 
marža – 2,10 %), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 
– 250,00 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 1474,20 EUR, 
bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2,60 %, 
mėnesio įmoka – 158,62EUR/mėn., bendra vartojimo kredito 
gavėjo mokama suma – 17 164,62 EUR. Sudarant lizingo 
sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto 
draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti 
vartojimo kreditą.

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing 
Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 21 531 EUR su 
PVM vertės automobilį ir pradinė įmoka, mokama pardavėjui 
būtų 15% (3230 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., 
likutinė vertė 42% (9043 EUR), ridos apribojimas – 18 000 
km per metus , metinė kintama palūkanų norma – 2,10 % (kai 
kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mėn. EURIBOR – 0 %, 
marža – 2,10 %), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 
– 250,00 EUR, bendra vartojimo kredito kaina – 1702,16 EUR, 
bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2,52 %, 
mėnesio įmoka – 178,50 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito 
gavėjo mokama suma – 20 076,12 EUR. Sudarant lizingo 
sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto 
draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti 
vartojimo kreditą.

Volkswagen Leasing pasiūlymą teikia SIA Citadele Leasing 
Lietuvos filialas. Jeigu lizingu įsigytumėte 22 418 EUR su 
PVM vertės automobilį ir pradinė įmoka, mokama pardavėjui 
būtų 15% (3 363 EUR), lizingo sutarties terminas – 60 mėn., 
likutinė vertė 44% (9 863 EUR), ridos apribojimas – 18 000 
km per metus , metinė kintama palūkanų norma – 2,10 % (kai 
kintanti bazinė palūkanų norma yra 3 mėn. EURIBOR – 0 %, 
marža – 2,10 %), sutarties sudarymo (administravimo) mokestis 
– 250,00 EUR, bendra vartojimo kredito kaina –  1 784,67 
EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 2,47 %, 
mėnesio įmoka – 178,78 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito 
gavėjo mokama suma – 20 925,94 EUR. Sudarant lizingo 
sutartį gali būti numatyta pareiga sudaryti ir lizinguojamo turto 
draudimo sutartį. Šis pasiūlymas nėra įsipareigojimas suteikti 
vartojimo kreditą.

2.0 TDI 55 kW / 75 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 23 674 €

Sutaupote Eur su PVM 4785 €

Mėnesinė įmoka nuo 163 €

Akcijos kaina € 18 889 €

2.0 TDI 55 kW / 75 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 28 761 €

Sutaupote Eur su PVM 6796 €

Mėnesinė įmoka nuo 190 €

Akcijos kaina € 21 965 €

2.0 TDI 75 kW / 102 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 30 960 €

Sutaupote Eur su PVM 8085 €

Mėnesinė įmoka nuo 198 €

Akcijos kaina € 22 875 €

Cargo

Cargo

Kombi

Kombi

Kombi

Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės ●

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai  ● ●

Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo ir centriniu užraktu su 
atskiru vairuotojo durelių atrakinimu

● ●

Oro kondicionavimo sistema ● ●

Žiemos paketas
– Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės, atskirai valdomos
– Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio baku
– Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai        

● ●

Specialaus modelio įranga, įtraukta į kainą

Sutaupote Eur su PVM iki 

8085 €



Išorės įranga

Juodi išorinių veidrodėlių korpusai ir durų rankenos, sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis ● ●

Pilki bamperiai ● ●

Galinės durys be langų angų, asimetrinis padalijimas ●

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ● ●

Šoniniai langai (neatidaromi) krovinių/keleivių skyriaus kairėje ir dešinėje ●

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 16 / padangos 205/60 R16, mažas pasipriešinimas riedėjimui / ratų gaubtai ● ●

Vidaus įranga

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje ●

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje ●

Vidurinė konsolė su 2 gėrimų laikikliais ● ●

Kairiosios sėdynės aukščio reguliavimas, rankinis ● ●

Aukšta skiriamoji sienelė be lango ●

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Double Grid" ● ●

3 vietų suolas 2-oje sėdynių eilėje (atlenkiamas, atlenkiamas / atverčiamas, nuimamas), ISOFIX ir viršutinis  
diržo laikiklis prie kraštinių sėdynių 2-oje eilėje

●

Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės
- Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

● ●

Šoninė ir užuolaidinė saugos oro pagalvė vairuotojui ir priekyje sėdinčiam keleiviui, užuolaidinė saugos oro pagalvė 
kraštinėms sėdynėms gale, centrinė saugos oro pagalvė priekyje 

●

„Servotronic“  (priklausomai nuo greičio veikiantis vairo stiprintuvas)            ● ●

Daugiafunkcis vairas ●

Padangų slėgio stebėjimo sistema ●

H7 dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ●

Autonominė avarinio stabdymo sistema „Front Assist“ atpažįstanti pėsčiuosius ir dviratininkus ●

Funkcinė įranga

Centrinis užraktas su nuotolinio valdymo pultu ir centrinio užrakto sistemos valdikliai
– 2 nuotolinio valdymo atlenkiami raktai

● ●

Pastovaus greičio palaikymo sistema ●

Elektrinis papildomas oro šildytuvas (ne TSI) ● ●

Daugiafunkcis ekranas „Plus“ ●

„Start-Stop“ sistema su regeneracinio stabdymo funkcija                            ● ●

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu ●

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu ● ●

Radijo sistema „Composition Audio“ su 16,51 cm (6,5 col.) spalvotu jutikliniu ekranu ● ●

2 garsiakalbiai ● ●

Mobiliojo telefono sąsaja ● ●

Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“ ●

Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ●

4 metų arba 120 000 km garantija ● ●

Caddy bazinė įranga



Matmenys Caddy

B1/B2 Krovinių skyriaus plotis, min./maks.                                                                                             (mm) 1,230/1,614

H1 Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga)                                                                                  (mm) 160

H2 Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos                                                                             (mm) 586

H3/H4/H5 Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/ 
su antenos pagrindu (pasirinktinai)                                                                                              (mm)

1,819/1,853/ 
1,856

H6 Pakrovimo aukštis/su grindų danga (pasirinktinai)                                                                    (mm) 1,259/1,256

L1 Krovinių skyriaus grindų ilgis                                                                                                        (mm) 1,797

W1/W2 Iškyšos kampas, priekyje/gale                                                                                                            (°) 16.8/ 18.7

W3 Išilginio pravažumo kampas                                                                                                               (°) 14.0

Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis                                                                                  (mm) 695 x 1,096

Galinė anga, su sąvarinėmis durimis/ 
su galiniu dangčiu (pasirinktinai), plotis x aukštis                                                                       
(mm)

1,234 x 1,122/ 
1,234 x 1,130

Krovinių skyriaus tūris                                                                                                                       (m3) 3.1

Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai                                                                                 (m) 11.4

Caddy matmenys
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