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TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
-  Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami  

be išankstinio informavimo. 
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. 
-  Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 01.04.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

CARGO
Modelio kodas Variklis Galia kW / AG Pavarų dėžė Kaina € su PVM Akcinė kaina € su PVM Ieguvums € su PVM

CARGO
PROFI 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 25 521 21 369 4 152 Ribotas skaičius

SBAAQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 23 840

SBAAQ5 1.5 TSI 84 / 114 7DSG 26 276

SBAA34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 23 508

SBAA24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 25 762

SBAA54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 26 941

SBAA55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 29 349

SBAA59 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 4Motion 30 176

CARGO MAXI
SBHAQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 25 539

SBHA24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 27 344

SBHA54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 28 611

SBHA55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 31 019

SBHA59 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 4Motion 31 846
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KOMBI

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
-  Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami  

be išankstinio informavimo. 
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. 
-  Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 01.04.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelio kodas Variklis Galia kW / AG Pavarų dėžė Kaina € su PVM Akcinė kaina € su PVM Ieguvums € su PVM

KOMBI
PROFI 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 30 855 24 994 5 861 Ribotas skaičius

PROFI 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 33 109 26 222 6 887 Ribotas skaičius

SBBCQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 28 985

SBBC34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 28 535

SBBC24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 30 789

KOMBI MAXI
SBJCQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 31 571

SBJC24 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 33 374
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CADDY

TSI Benzininis tiesioginio įpurškimo variklis
TDI Turbodyzelinis tiesioginio įpurškimo variklis
4Motion „4Motion“ visų ratų pavara
DSG Dviejų sankabų automatinė pavarų dėžė
MAN Mechaninė pavarų dėžė

Atkreipkite dėmesį:
-  Nurodytos kainos, papildomos įrangos komplektacija bei diapazonas yra tik informacinio pobūdžio ir gali būti keičiami  

be išankstinio informavimo. 
- Papildomos įrangos kainos galioja tik pateikus bazinio modelio kainininką. 
-  Nurodytos kainos neapima registracijos mokesčio, priimto Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos 

mokesčio įstatyme 2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690 ir įsigaliojusio nuo 2020 m. liepos 1 d. 
- Kainininkas išleistas 01.04.2022. Visi ankstesni konkretaus modelio kainininkai laikomi netekę galios.

Modelio kodas Variklis Galia kW / AG Pavarų dėžė Kaina € su PVM Akcinė kaina € su PVM Ieguvums € su PVM

CADDY
FAMILY 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 39 952 31 431 8 521 Ribotas skaičius

SBBTQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 29 481

SBBTQ5 1.5 TSI 84 / 114 7DSG 31 812

SBBT34 2.0 TDI 55 / 75 6MAN 29 035

SBBT24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 31 289

SBBT54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 32 557

SBBT55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 34 887

SBBT59 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 4Motion 35 791

CADDY MAXI
SBJTQ4 1.5 TSI 84 / 114 6MAN 31 707

SBJTQ5 1.5 TSI 84 / 114 7DSG 34 037

SBJT24 2.0 TDI 75 / 102 6MAN 33 427

SBJT54 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 34 695

SBJT55 2.0 TDI 90 / 122 7DSG 37 025

SBJT59 2.0 TDI 90 / 122 6MAN 4Motion 37 929



Caddy

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. www.volkswagen.lt 5

Specialus modelis 
Caddy Profi

Cargo
2.0 TDI 55 kW / 75 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 25 521 €

Akcijos kaina 21 369 €

Sutaupote Eur su PVM 4 152 €

Kombi
2.0 TDI 55 kW / 75 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 30 855 €

Akcijos kaina 24 994 €

Sutaupote Eur su PVM 5 861 €

Kombi
2.0 TDI 75 kW / 102 Ag, 6G

Kaina EUR su PVM 33 109 €

Akcijos kaina 26 222 €

Sutaupote Eur su PVM 6 887 €

Specialaus modelio įranga, įtraukta į kainą Cargo Kombi

Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės 3RE ●

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai 6XN ● ●

Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena, apsauga nuo nutempimo ir centriniu užraktu su atskiru vairuotojo durelių atrakinimu 7AL ● ●

Oro kondicionavimo sistema KH6 ● ●

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

ZW6C ● ●

Ribotas skaičius
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Specialus modelis 
Caddy Family

Family Ribotas skaičius
2.0 TDI 90 kW / 122 Ag, 7DSG - Trendline

Kaina EUR su PVM 39 952 €

Akcijos kaina 31 431 €

Sutaupote Eur su PVM 8 521 €

Specialaus modelio įranga, įtraukta į kainą
Kėbulo spalva dažyti bamperiai 2J1

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2

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

7AL

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2

Pagrindiniai LED žibintai su atskirais gabaritiniais dienos šviesos LED 
žibintais

8IY

Kombinuoti galiniai LED žibintai 8SK

Oro kondicionavimo sistema KH6

Žiemos paketas

– Šildomos priekinės sėdynės 
– Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo 
skysčio baku 
– Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

ZW6

"Radijas „Composition“ 

– 20,96 cm (8,25 col.) spalvotas jutiklinis ekranas 
– 6 garsiakalbiai 
– 2 USB sąsajos (C tipo) centriniame valdymo skydelyje priekyje 
– Mobiliojo telefono sąsaja

Z44

Specialaus modelio papildoma įranga
„App Connect“ funkcija 9WT 187 €

Galinio vaizdo kamera KA2 299 €

Ribotas skaičius
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Cargo Kombi CaddyIšorės įranga
Juodi išorinių veidrodėlių korpusai ir durų rankenos, sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis ● ●

Juoda spalva dažyti išorinių veidrodėlių korpusai ir kėbulo spalvos durų rankenos, sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis ●

Elektra valdomi išoriniai veidrodėliai ● ●

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai ●

Pilki bamperiai ● ● ●

Galinės durys be langų angų, asimetrinis padalijimas ●

Galinis dangtis su lango anga / šildomas galinis langas ● ●

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje ● ● ●

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje ●

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje - Maxi Kombi ●

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

● ● ●

4 plieniniai ratlankiai 6.5J x 17 / padangos 215/55 R17, mažas pasipriešinimas riedėjimui / ratų gaubtai - Maxi 4Motion ● ●



Bazinė įranga
Caddy

Aktualiausią informaciją galite gauti pas visus Volkswagen atstovas ir partnerius Lietuvoje. www.volkswagen.lt 8

Cargo Kombi CaddyVidaus 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

● ●

Dvivietė vientisa sėdynė (nulenkiama) trečioje sėdynių eilėje - tik Maxi ●
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Cargo Kombi CaddySaugumo 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 ● ●

Daugiafunkcis vairas - tik DSG ●

Padangų slėgio stebėjimo sistema ● ●

H7 dvigubi halogeniniai priekiniai žibintai ● ● ●

Skambinimo skubios pagalbos numeriu sistema „eCall“ ● ● ●

Eismo juostos išlaikymo sistema „Lane Assist“ ● ●

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 ● ●

Pastovaus greičio palaikymo sistema - tik DSG ●

Elektrinis papildomas oro šildytuvas (ne TSI) ● ● ●

Elektroniniu būdu reguliuojama šildymo sistema ● ● ●
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Cargo Kombi CaddyFunkcinė įranga
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 (ne 4Motion) ● ● ●

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

2 garsiakalbiai ● ●

6 garsiakalbiai ●

Mobiliojo telefono sąsaja ● ● ●

Automobilio literatūra lietuvių kalba ● ● ●

4 metų arba 120 000 km garantija ● ● ●
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVMIšorės įranga

Kėbulo spalva dažyti bamperiai 2J1 ○ ○ ○ 253

Juoda spalva dažyti išorinių veidrodėlių korpusai, kėbulo spalvos durų rankenos ir sidabro spalvos slankiųjų durų bėgelis                 6FF ○ ● 134

Juodos spalvos stogo bėgeliai 3S2 ○ ○ ○ 219

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje 5Q2 ○ ○ ● 495

Slankiosios durys krovinių / keleivių skyriaus kairėje pusėje su pritraukimu elektra                       5Q7 ○ ○ 668

5Q7 ○ 160

Slankiosios durys krovinių / keleivių skyriaus dešinėje pusėje su pritraukimu elektra                    5R7 ○ ○ 173

5R7 ○ 160

Galinis dangtis su lango anga 3RC ○ 212

Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės 3RE ○ 146

3RE ○ ○ 206

Fiksuotas panoraminis stiklinis stoglangis 3FG ○ 1 019

Bagažinės durys su langu ir pritraukimu elektra 3RJ ○ 369

3RJ ○ ○ 160
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVMSaugumo įranga

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

7AL ○ ○ ○ 388

Signalizacijos sistema su vidaus stebėjimu, autonomine sirena ir apsauga nuo nutempimo 7AS ○ ○ ○ 388

Parkavimo atstumo davikliai gale 7X1 ○ ○ ○ 422

Parkavimo sensoriai priekyje ir gale 7X2 ○ ○ ○ 583

"Park Assist" sistema su parkavimo atstumo davikliais priekyje ir gale            7X5 ○ ○ ○ 831

Galinio vaizdo kamera KA2 ○ ○ ○ 305

Pagrindiniai LED žibintai su atskirais gabaritiniais dienos šviesos LED žibintais         8IY ○ ○ ○ 853

Kombinuoti galiniai LED žibintai 8SK ○ ○ ○ 190

Priekiniai rūko žibintai su posūkių šviesomis 8WH ○ ○ ○ 330

Persirikiavimo į kitą eismo juostą asistentas "Side Assist" su aklosios zonos stebėjimu ir įspėjimu apie galinį eismą      7Y1 ○ ○ ○ 443

Padangų slėgio stebėjimo sistema 7K1 ○ ● ● 70

Vidaus įranga
Guminė grindų danga keleivių / krovinių skyriuje 5BS ○ 159

Guminė grindų danga keleivių / krovinių skyriuje - Maxi 5BS ○ 230

Guminė grindų danga kabinoje ir keleivių / krovinių skyriuje ZU7 ○ ○ 241

Guminė grindų danga kabinoje ir keleivių / krovinių skyriuje - Maxi ZU7 ○ ○ 311

Bagažo skyriaus dangtis, ištraukiamas ir nuimamas 3U2 ○ ● 77

Stalčius po kairiąja priekine sėdyne QN1 ○ ○ ○ 47
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVMVidaus įranga

Priekinių sėdynių aukščio reguliavimas 3L3 ○ ○ ○ 172

Daugiafunkcis vairas 2FB ○ ● ● 75

Oda apvyniotas daugiafunkcis vairas

– Oda aptrauktas daugiafunkcis vairas (su DSG pavarų perjungimo svirtelėmis) 
– Oda aptraukta pavarų perjungimo svirtis

P3M ○ ○ 202

P3M ○ 142

„AGR“ „ergoComfort“ sėdynė kairėje, dešinėje – sėdynė su rankiniu būdu valdoma juosmens atrama ir aukščio reguliavimo funkcija  

– Priekinės sėdynės su aukščio reguliavimo funkcija, sėdynės pagalvėlės pakreipimo ir gylio reguliavimo funkcija kairėje sėdynėje

– Keturiomis kryptimis elektra reguliuojama juosmens atrama kairėje ir elektra reguliuojama juosmens atrama dešinėje

PZ1 ○ ○ 330

Sėdynių apmušalai iš tvirto audeklo "Robusta" N1C ○ 53

Funkcinė įranga
Stacionarus priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema) 1D1 ○ ○ ○ 652

Nuimamas ir užrakinamas priekabos kablys (su priekabos stabilizavimo sistema) 1D2 ○ ○ ○ 921

Pastovaus greičio palaikymo sistema 8T6 ○ ● ● 353

Daugiafunkcis ekranas „Plus“ 9S5 ○ ● ● 128

Kelių spalvų skaitmeninis prietaisų skydelis „Digital Cockpit“ 7J2 ○ 662

7J2 ○ ○ 535

Oro kondicionavimo sistema - TDI KH6 ○ ○ ○ 1 156

Oro kondicionavimo sistema - TSI KH6 ○ ○ ○ 1 534
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVMFunkcinė įranga

Žiemos paketas

– Šildomos priekinės sėdynės 
– Stiklų apiplovimo skysčio lygio indikacija su padidintu apiplovimo skysčio baku 
– Šildomi priekinio stiklo apiplovimo purkštukai

ZW6 ○ ○ ○ 466

Elektra valdomi ir šildomi išoriniai veidrodėliai 6XN ○ ○ ● 106

„App Connect“ funkcija 9WT ○ ○ ○ 186

"Radijas „Composition“ 
– 20,96 cm (8,25 col.) spalvotas jutiklinis ekranas 
– 6 garsiakalbiai 
– 2 USB-C įkrovimo lizdai centriniame valdymo skydelyje priekyje 
– Mobiliojo telefono sąsaja

Z44 ○ 269

Z44 ○ 286

Radijas „Ready 2 Discover“
– 25,4 cm (10 col.) spalvotas jutiklinis ekranas
– 4 garsiakalbiai
– 2 USB-C įkrovimo lizdai centriniame valdymo skydelyje priekyje
– Apšviečiama pirštinių dėtuvė su užrakinamu dangteliu                
– Navigacijos sistemos paruošimas
– Mobiliojo telefono sąsaja

Z45 ○ 895

Radijas „Composition Media“
– 25,4 cm (10 col.) spalvotas jutiklinis ekranas   
– 6 garsiakalbiai 
– 2 USB-C įkrovimo lizdai centriniame valdymo skydelyje priekyje                    
– Navigacijos sistemos paruošimas 
– Mobiliojo telefono sąsaja

Z46 ○ 777

Z46 ○ 731
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVMFunkcinė įranga

Navigacijos sistema „Discover Media“

– 25,4 cm (10 col.) spalvotas jutiklinis ekranas

– 4 garsiakalbiai

– 2 USB-C įkrovimo lizdai centriniame valdymo skydelyje priekyje       

– Apšviečiama pirštinių dėtuvė su užrakinamu dangteliu    

– Mobiliojo telefono sąsaja

Z49 ○ 1 470

Navigacijos sistema „Discover Media“

– 25,4 cm (10 col.) spalvotas jutiklinis ekranas

– 6 garsiakalbiai

– 2 USB-C įkrovimo lizdai centriniame valdymo skydelyje priekyje                      

– Mobiliojo telefono sąsaja

Z50 ○ 1 352

Z50 ○ 1 367
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVM

Kėbulo spalvų pasiūla

Kėbulo spalva
Candy White B4B4 ○ 0

B4B4 ○ ○ 239

Cherry Red 4B4B ○ ○ ○ 156

Luminous Orange E3E3 ○ ○ ○ 0

Pure Grey J2J2 ○ ○ ○ 0
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVM

Kėbulo spalvų pasiūla

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Copper Bronze Metallic 5A5A ○ ○ ○ 674

Costa Azul Metallic 3K3K ○ ○ ○ 674

Fortana Red Metallic I9I9 ○ ○ ○ 674

Golden Green Metallic 7C7C ○ ○ ○ 674

Indium Grey Metallic X3X3 ○ ○ ○ 674
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVM

Kėbulo spalvų pasiūla

„Metallic“ arba „pearlescent“ kėbulo spalva
Mojave Beige Metallic 1B1B ○ ○ ○ 674

Reflex Silver Metallic 8E8E ○ ○ ○ 674

Starlight Blue Metallic 3S3S ○ ○ ○ 674

Deep Black Pearlescent 2T2T ○ ○ ○ 674
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Kodas Cargo Kombi Caddy
Kaina €  
su PVM

Ratlankiai

Lengvojo lydinio ratlankiai ir padangos
"Wien" R16

 - 205/60 R16 padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui

ZCD ○ ○ ○ 745

"Barahona" bR17

- 215/55 R17padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui

ZCC ○ ○ ○ 1 244

"Colombo" R17

- 215/55 R17padangos su žemu pasipriešinimu riedėjimui

ZCF ○ ○ ○ 1 395
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Matmenys Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi
B1/B2 Krovinių skyriaus plotis, min./maks. (mm) 1,230/1,614

H1 Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga) (mm) 160 159

H2 Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (mm) 586 589

H3/H4/H5 Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/su antenos pagrindu (pasirinktinai) (mm) 1,819/1,853/1,856 1,823/1,859/1,860

H6 Pakrovimo aukštis/su grindų danga (pasirinktinai) (mm) 1,259/1,256 1,264/1,261

L1 Krovinių skyriaus grindų ilgis (mm) 1,797 2,150

W1/W2 Iškyšos kampas, priekyje/gale (°) 16.8/ 18.7 16.6/16.1

W3 Išilginio pravažumo kampas (°) 14.0 13.0

Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis (mm) 695 x 1,096 836/1,096

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 3.7

Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai (m) 11.4 12.1

Techniniai duomenys
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Matmenys Caddy Kombi Caddy Kombi Maxi
B1 Krovinių arba bagažo skyriaus plotis, min./maks. 1,185

H1 Prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga) (mm) 144 143

H2 Pakrovimo slenksčio auštis nuo kelio dangos (mm) 562 563

H3/H4/H5 Automobilio aukštis/įskaitant stogo bėgelius (pasirinktinai)/su antenos pagrindu (pasirinktinai) (mm) 1,798/1,832/1,833 1,800/1,836/1,835

H6 Pakrovimo aukštis 1,200 1,211

L1/L2/L3 Krovinių arba bagažo skyriaus grindų ilgis, už 1/2/3 sėdynių eilės (pasirinktinai) 1,913/1,100/317 2,265/1,452/629

W1/W2 Iškyšos kampas, priekyje/gale (°) 14.2/ 19.3 14.7/15.9

W3 Išilginio pravažumo kampas (°) 12.9 11.8

Automobilio plotis/su išoriniais veidrodžiais 1,855/2,100

Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis (mm) 701 x 1,072 844 x 1,072

Galinė anga, su galiniu dangčiu/su sąvarinėmis durimis (pasirinktinai), plotis x aukštis (mm) 1,185 x 1,122/1,185 x 1,098

Krovinių arba bagažo skyriaus tūris už 1 sėdynių eilės (2 sėdynių eilė išmontuota), maks./už 2 sėdynių eilės, 
maks./už 3 sėdynių eilės** iki atlošo viršutinio krašto (l)

2,556/ 1,213/191 3,105/1,720/446

Minimalus apsisukimo skersmuo, apytiksliai (m) 11.4 12.1

Techniniai duomenys


