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Přehled akčních modelů

Cargo

Modelový kód Motor Výkon kW (k) Pohon Převodovka Palivo Emise CO2 (g/km) Průměrná spotřeba
paliva (l/100 km)

Celková hmotnost Cena Kč s DPH/cena Kč bez DPH

SBAA34W1 2,0 TDI 55 (75) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 117 4.4 2220 kg 482 790
399 000

SBAA24W1 2,0 TDI 75 (102) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 119 4.5 2220 kg 540 597
446 774

SBAA54W1 2,0 TDI 90 (122) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 119 4.5 2220 kg 573 075
473 616

SBAA55W1 2,0 TDI 90 (122) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 120 4.6 2250 kg 635 014
524 805
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Přehled modelů

Cargo

Model Motor Výkon kW (k) Pohon Převodovka Palivo Emise CO2 (g/km) Průměrná spotřeba
paliva (l/100 km)

Celková hmotnost Cena Kč s DPH/cena Kč bez DPH

SBAA34W0 2,0 TDI 55 (75) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 117 4.4 2220 kg 580 785
479 988

SBAA24W0 2,0 TDI 75 (102) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 119 4.5 2220 kg 639 842
528 795

SBAA54W0 2,0 TDI 90 (122) Přední pohon Manuální 6 st. Diesel 119 4.5 2220 kg 673 019
556 214

SBAA55W0 2,0 TDI 90 (122) Přední pohon Aut. DSG7 Diesel 120 4.6 2250 kg 736 291
608 505
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Sériová výbava

Kód Ca
rg

o

Asistenční systémy řidiče
Tempomat s funkcí omezovače 8T6 ●1

Multifunkční kožený volant 2FD ●1
Audio/Navigace

Rádio "Composition Audio":
– 6,5" barevný displej
– 2 reproduktory
– telefonní rozhraní bluetooth

Z42 ●

Airbag řidiče a spolujezdce:
– možnost deaktivace airbagu spolujezdce

4UF ●

Asistent rozpoznání únavy řidiče EM1 ●

Automatický spínač denního svícení 9C7 ●

eCall NZ2 ●

eCall pro "Composition Audio":
– e-Sim
– We Connect

R20 ●

Halogenové přední světlomety H7 8ID ●

Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce 9P3 ●

Bezpečnost

Servotronic:
– servořízení závislé na jízdní rychlosti

1N3 ●

Emisní norma EURO 6d-ISC-FCM 4BJ ●
Blue Motion

Start-Stop 7L6 ●

Elektrické stahování oken řidiče a spolujezdce 111 ●
Dveře a okna

Zadní křídlové dveře neprosklené 3RD ●

2 funkční klíče 8QJ ●
Elektrika

Panel přístrojů:
– ukazatel rychlosti
– ukazatel ujeté vzdálenosti
– otáčkoměr
– ukazatel paliva
– čas

U5A ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
– bez bezpečnostní pojistky

4I2 ●

Elektronický imobilizér 7AA ●

Funkční výbava

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná:
– elektricky nastavitelná

6XC ●

Klimatizace/Topení
Poloautomatická klimatizace:
– elektronicky ovládaná klimatizace v prostoru řidiče KH6 ●

16" kola ocelová, černá C0E ●
Kola/Pneumatiky

Celoplošné kryty kol 1NC ●

● = série
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Sériová výbava

Kód Ca
rg

o

Plnohodnotné rezervní kolo ocelové 1G2 ●

Pneumatiky 205/60 R16 96H XL:
– s optimalizovaným valivým odporem

J68 ●

Potahy sedadel "Double Grid" N0L ●
Sedadla

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče 3L1 ●

Boční posuvné dveře vpravo 5R2 ●

Determální skla (zelená) QL3 ●

Kryty zpětných zrcátek černé:
– madlo a kliky dveří černé
– stříbrná lišta bočních posuvných dveří

6FA ●

Nárazníky v šedé barvě:
– přední a zadní plastový nárazník v šedé barvě

2JB ●

Příprava pro systém střešních nosníků:
– bez podélných střešních nosníků (hagusů)
– kotvící body pro připevnění příčných střešních nosníků

3S6 ●

Vnější výbava

Tepelně izolující přední sklo 4GF ●

2 držáky nápojů ve středové konzole 3D2 ●

Boční obložení v nákladovém prostoru 5DC ●

Dělicí přepážka bez okna 3CF ●

Kobercová krytina v kabině řidiče 5AD ●

Obložení dveří plastové:
– integrovaná plastová opěrka

3LD ●

Osvětlení nákladového prostoru:
– 1 lampa

9CU ●

Otevřená odkládací přihrádka 4Z1 ●

Přední výdechy, černý mat 6LG ●

Vnitřní výbava

Sluneční clony pro pasažery vpředu:
– kapsa na cloně řidiče
– bez kosmetického zrcátka

6DE ●

Záruka/servis
Prodloužená záruka výrobce 2+2 /200 000:
– 2 + 2 roky / 200 000 km
– platí co nastane dříve
– záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
– nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)

EJ5 ●

15" kotoučové brzdy vpředu 1ZE ●2

15" kotoučové brzdy vzadu 1KE ●

16" kotoučové brzdy vpředu 1ZK ●3

Ostatní

Registrace N1 5EV ●

● = série
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Sériová výbava

Poznámky
1) Platí pouze pro motorizace SBAA55W0, SBAA55W1

2) Neplatí pro motorizace SBAA54W0, SBAA54W1, SBAA55W0, SBAA55W1

3) Neplatí pro motorizace SBAA24W0, SBAA24W1, SBAA34W0, SBAA34W1

● = série
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Adaptivní tempomat ACC P3P ○ 13 228 16 006

Asistenční systémy "Travel Assist":
– multifunkční kamera
– Digital Cockpit
– digitální příjem rádia
– asistent odbočení vlevo
– centrální zamykání s dálkovým ovládáním a bezklíčkovým zapalováním
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
– kryty vnějších zpětných zrcátek černé, madlo a kliky dveří lakované v barvě vozu, stříbrná lišta bočních posuvných dveří
– vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná, nastavitelná, vyhřívaná
– Park Assist a Parkpilot vpředu a vzadu
– asistent pro změnu jízdního pruhu "Side Assist"
– asistent udržení jízdního pruhu Lane Assist s Emergency Assist
– systém nouzového brždění Front Assist s funkcí sledování chodců a cyklistů
– adaptivní tempomat ACC

ZAN ○1 70 536 85 349

○1 9 322 11 280Front Assist s asist. odbočení vlevo:
– systém nouzového brždění Front Assist s funkcí sledování chodců a cyklistů
– asistent odpočení vlevo
– multifunkční kamera
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
– multifunkční ukazatel "PLUS"

ZAQ
○2 13 523 16 363

○1 9 092 11 001Lane Assist:
– systém varování při opuštění jízdního pruhu
– multifunkční kamera
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
– multifunkční ukazatel "PLUS"

ZAR
○2 13 359 16 164

Light Assist:
– automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru

8G1 ○ 3 512 4 250

Paket "Světla a výhled": - automatický spínač světlometů, trvalé svícení
– dešťový senzor
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

PL5 ○ 6 171 7 467

Park Assist a parkpilot vpředu a vzadu 7X5 ○ 16 936 20 493

Parkpilot vpředu a vzadu 7X2 ○ 11 882 14 377

Parkpilot vzadu 7X1 ○ 8 600 10 406

Systém rozpoznávání dopravních značek:
– identifikace a zobrazení dopravních značek relevantních dle dopravní situace na displeji navigace

QR9 ○ 7 155 8 658

Tempomat s omezovačem rychlosti 8T6 ○2 7 188 8 697

Asistenční systémy řidiče

Trailer Assist I:
– asistent pro couvání s přívěsem
– parkpilot vzadu

8A7 ○ 14 573 17 633

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Trailer Assist II:
– asistent pro couvání s přívěsem
– parkpilot vpředu a vzadu

8A8 ○ 17 855 21 605

Trailer Assist III:
– asistent pro couvání s přívěsem
– park assist

8A9 ○ 22 910 27 721

Zpětná kamera, dynamické vodicí linky KA2 ○ 6 203 7 506

App Connect 9WT ○ 4 098 4 959

App Connect / WLAN 9WJ ○ 3 807 4 606

Digitální příjem rádia (DAB+) QV3 ○ 4 923 5 957

Hlasové ovládání QH1 ○ 5 055 6 117

Navigace "Discover Media":
– 10" barevný dotykový display
– 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
– 4 reproduktory vpředu
– odkládací schránka s víkem u spolujezdce (osvětlená, uzamykatelná)
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb
– telefonní rozhraní bluetooth

Z49R26 ○ 33 102 40 053

Navigace "Discover Media Plus":
– 10" barevný dotykový display
– 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
– 4 reproduktory vpředu
– odkládací schránka s víkem u spolujezdce (osvětlená, uzamykatelná)
– možnost připojení k internetu
– funkce Streaming & Internet
– eCall
– We Connect Plus 1 rok, poté možnost dokoupení služeb

Z58R26 ○ 36 154 43 746

○1 53 222 64 399

Audio/Navigace

Navigace "Discover Pro":
– 10" barevný dotykový display
– 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
– 4 reproduktory
– odkládací schránka s víkem u spolujezdce (osvětlená, uzamykatelná)
– WLAN / App-Connect
– telefonní rozhraní "Comfort" (induktivní připojení telefonu na anténu rádia, induktivní dobíjení, kompatibilní s vybranými

typy mobilních telefonů)
– hlasové ovládání
– možnost připojení k internetu
– funkce Streaming & Internet
– multifunkční volant
– We Connect Plus 3 roky, poté možnost dokoupení služeb

Z60R27
○2 54 732 66 226

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Rádio "Composition":
– 8,25" barevný displej
– 2x USB typ C (kompatibilní s iPod/iPhone/iPad)
– 4 reproduktory
– telefonní rozhraní bluetooth

Z51R22 ○ 9 994 12 093

Telefonní rozhraní "Comfort":
– induktivní připojení telefonu na anténu rádia, induktivní dobíjení (kompatibilní s vybranými typy mobilních telefonů)

9IJ ○ 7 352 8 896

Boční a hlavové airbagy, centr. airbag:
– pro řidiče a spolujezdce

6C2 ○ 10 306 12 470

Boční a hlavové airbagy vpředu:
– pro řidiče a spolujezdce

4X3 ○ 7 713 9 333

LED světla vzadu 8SK ○ 3 873 4 686

○1 3 512 4 250Light Assist:
– automatické přepínání mezi dálkovými a potkávacími světlomety dle provozu v protisměru
– multifunkční kamera
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

ZAS
○2 9 158 11 081

Mlhové světlomety se stat.přisvěcováním:
– statické přisvěcování do zatáček

8WH ○ 6 729 8 142

Posilovač řízení pro hendikepované:
– snadné ovládání s vyšší efektivitou
– pro osoby s tělesným postižením

1N5 ○ 1 937 2 344

Side Assist:
– asistent pro změnu jízdního pruhu
– upozorňuje na vozidla v okolních jízdních pruzích
– asistent pro vyparkování

7Y1 ○ 9 026 10 921

Bezpečnost

Vnitřní zpětné zrcátko, zaclonitelné 4L2 ○ Bez příplatku Bez příplatku

Boční posuvné dveře vlevo 5Q2 ○ 10 077 12 193

Okno zadních dveří bez vyhřívání:
– okno bez vyhřívání a bez stěrače

4HM ○ Bez příplatku Bez příplatku

Okno zadních dveří vyhřívané:
– okno vyhřívané se stěračem a s ostřikovačem

ZE6 ○ 1 182 1 430

Paket "Okna" pro křídlové dveře:
– celkové prosklení nákladového prostoru pevnými okny
– stěrač zadního okna s ostřikovačem
– zadní křídlové dveře prosklené
– vyhřívané zadní okno

ZF3 ○ 19 004 22 995

Dveře a okna

Paket "Okna" pro výklopné dveře:
– celkové prosklení nákladového prostoru pevnými okny
– stěrač zadního okna s ostřikovačem
– zadní výklopné dveře prosklené
– vyhřívané zadní okno

ZF1 ○ 20 317 24 584

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Tónovaná okna:
– boční skla v kabině řidiče pohlcující teplné záření
– tónovaná okna v nákladovém prosotru a zadních dveřích

QC1 ○ 4 891 5 918

Vyhřívané čelní sklo:
– vrstvené sklo s vyhříváním

4GX ○ 4 333 5 243

Zadní křídlové dveře prosklené 3RE ○ 2 987 3 614

Zadní výklopné dveře prosklené 3RC ○ 4 300 5 203

12V elektrická zásuvka na palubní desce 7B3 ○ 985 1 192

12V elektrická zásuvka vpředu a zavazadlovém prostoru 7B6 ○ 1 411 1 707

12V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru 7B2 ○ 525 635

4 funkční klíče 8QM ○ 1 280 1 549

Digital Cockpit 7J2 ○ 13 457 16 283

LED diodové světlomety vpředu:
– automatické nastavení výšky světel
– LED diodové denní svícení
– LED diodové světlomety vpředu
– LED diodové světlomety pro špatné počasí s funkcí přisvěcování do zatáček

ZAP ○ 25 044 30 303

Multifunkční ukazatel "Plus":
– černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi (obsahuje 4 měřící přístroje)

9S5 ○ 2 593 3 138

Příprava pro druhou baterii 8FV ○ 394 477

Příprava pro rozhraní pro úpravce IS9 ○ 263 318

Rozhraní pro připojení úpravců IS2 ○ 10 044 12 153

Rozhraní pro připojení úpravců IS4 ○ 7 779 9 413

Vnější zpětná zrcátka:
– elektricky sklopná
– nastavitelná
– vyhřívaná

6XP ○ 5 547 6 712

Zásuvka 230 V v prostoru řidiče:
– s funkcí dobíjení
– funkční i při vypnutém motoru
– s měničem napětí

9Z3 ○ 3 906 4 726

Zesílená baterie NY2 ○ 1 331 1 611

Zesílená baterie a alternátor NY1 ○ 4 025 4 870

Elektrika

Zesílený alternátor NY3 ○ 2 697 3 263

Funkční výbava
Alarm s ochranou vnitřního prostoru I:
– houkačka
– senzor naklonění vozu

7AS ○ 7 910 9 571

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Alarm s ochranou vnitřního prostoru II:
– centrální zamykání s možností odemčení pouze dveří řidiče
– houkačka
– senzor naklonění vozu

7AL ○ 7 910 9 571

Asistenční systémy:
– asistent rozpoznání únavy řidiče
– multifunkční kamera vpředu
– multifunkční volant
– vnitřní zpětné zrcátko zaclonitelné
– boční a hlavové airbagy vpředu
– systém varování při opuštění jízdního "Lane Assist"
– kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu (nepřímé měření)
– parkpilot vzadu
– systém nouzového brždění Front Assist
– tempomat s funkcí omezovače rychlosti
– multifunkční ukazatel "Plus"

Z3I ○ 43 129 52 186

Keyless entry/start & Safelock:
– centrální zamykání s funkcí bezklíčkového zamykání a odemykání
– bezklíčkové zapalování
– funkce Safelock (automatické uzamčení vozidla po rozjezdu)

4K6 ○ 8 993 10 882

Keyless start:
– centrální zamykání
– bezklíčkové zapalování

4I7 ○ 2 593 3 138

Keyless start & Safelock:
– centrální zamykání
– bezklíčkové zapalování
– funkce Safelock (automatické uzamčení vozidla po rozjezdu)

4I6 ○ 2 987 3 614

Multifunkční kožený volant:
– multifukční kožený volant
– pádla pro ovládání automatické převodovky (tiptronic)
– kožené madlo řadicí páky

P3M ○2 4 136 5 005

Multifunkční volant 2FB ○ 1 510 1 827

○2 9 715 11 755Paket "City Drive":
– parkpilot vzadu
– multifunkční ukazatel "Plus" (černobílý LCD displej s rozšířenými funkcemi)
– multifunkční volant

ZAM
○1 18 315 22 161

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Paket "Comfort":
– klimatizace "Climatronic" s antialergenním filtrem
– multifunkční volant
– odjištění sklápění sedadla spolujezdce
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
– loketní opěrka pro sedadlo řidiče
– odkládací kapsa na opěradle sedadla řidiče
– odkládací schránka s víkem u spolujezdce (osvětlená, uzamykatelná)
– odkládací přihrádka pod stropem vozidla
– zásuvka 230V v prostoru řidiče (funkcí dobíjení, funkční i při vypnutém motoru, s měničem napětí)

Z3F ○ 16 464 19 921

Vnější zpětná zrcátka:
– elektricky nastavitelná
– vyhřívaná

6XN ○ 2 166 2 621

Zimní paket:
– vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce
– vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
– indikátor stavu kapaliny ostřikovačů

ZW6 ○ 11 619 14 059

Elektrický přihřívač motoru 7E6 ○ 3 807 4 606

Klimatizace "Climatronic":
– antialergenní filtr

9AK ○ 9 288 11 238

Paket "Cool & Sound":
– klimatizace "Climatronic" s antialergenním filtrem
– vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

P3N ○ 9 288 11 238

Klimatizace/Topení

Přídavné topení s dálkovým ovládáním 9M9 ○ 29 869 36 141

16" kola z lehké slitiny "Wien":
– stříbrná
– pneumatiky 205/60 R16 96H XL s optimalizovaným valivým odporem
– středové kryty kol

ZCD ○ 15 164 18 348

17" kola ocelová, stříbrná:
– pneumatiky 215/55 R17 98H XL s optimalizovaným valivým odporem

ZCI ○ Bez příplatku Bez příplatku

17" kola z lehké slitiny "Barahona":
– stříbrná
– pneumatiky 215/55 R17 98H XL s optimalizovaným valivým odporem
– středové kryty kol

ZCC ○ 25 306 30 620

17" kola z lehké slitiny "Colombo":
– černá
– pneumatiky 215/55 R17 98H XL s optimalizovaným valivým odporem
– středové kryty kol

ZCF ○ 28 392 34 354

Bezpečnostní šrouby proti odcizení 1PC ○ 558 675

Kola/Pneumatiky

Bez plnohodnotného rezervního kola:
– samolepicí dojezdová sada Tire set

$G2 ○ -2 363 -2 859

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Kontrola poklesu tlaku vzduchu v pneu:
– nepřímé měření tlaku v pneumatikách
– upozornění při změně tlaku

7K1 ○ 1 411 1 707

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách:
– přímé měření tlaku

7K3 ○ 2 527 3 058

Pneumatiky celoroční 205/60 R16 96H XL:
– s optimalizovaným valivým odporem

J69 ○ 3 512 4 250

Pneumatiky celoroční 215/55 R17 98H XL:
– s optimalizovaným valivým odporem

J74 ○ 4 103 4 965

Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru:
– tloušťka 10 mm
– s protiskluzovou úpravou
– voděodolná

YDB ○ 8 009 9 691

Gumová podlaha v kabině řidiče 5AC ○ 1 674 2 026

Gumová podlaha v nákladovém prostoru:
– bez obložení středové části mezi sedadly a přepážkou

5BS ○ 3 217 3 893

Koberečky v kabině řidiče 0TC ○ 1 280 1 549

Ochrana nákladové hrany, černá YFH ○ 3 610 4 368

Podlahová krytina

Ochrana nákladové hrany, stříbrná YFG ○ 3 610 4 368

Bederní opěrka řidiče, man. nastav.:
– bederní opěrka sedadla řidiče
– manuálně nastavitelná

7P5 ○ 1 969 2 382

Bederní opěrky vpředu, man. nastav.:
– bederní opěrka sedadla řidiče a spolujezdce
– manuálně nastavitelné

7P4 ○ 3 742 4 528

Loketní opěrka pro sedadlo řidiče 4S2 ○ 1 050 1 271

Loketní opěrky řidiče a spolujezdce 4S1 ○ 2 068 2 502

Odjištění sklápění sedadla spolujezdce 3H2 ○ 3 873 4 686

Odkládací zásuvka pod sedadlem vlevo:
– odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče

QN1 ○ 952 1 152

Odkládací zásuvka pod sedadlem vpravo:
– odkládací zásuvka pod sedadlem spolujezdce

QN2 ○ 952 1 152

Odkládací zásuvky pod sedadly vpředu:
– odkládací zásuvka pod sedadlem řidiče a spolujezdce

QN3 ○ 2 166 2 621

Potahy sedadel "Double Grid" $0L ○ Bez příplatku Bez příplatku

Potahy z robustní látky "Robusta" N1C ○ 1 083 1 310

Sedadla

Potahy z umělé kůže "Pure Diamond": N0C ○ 1 083 1 310

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Sedadla vpředu "ergoComfort":
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
– nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku sedadla řidiče a spolujezdce
– bederní opěrka řidiče a spolujezdce elektricky nastavitelná

PZ5 ○ 9 486 11 478

Sedadla vpředu výškově nastavitelná:
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

3L3 ○ 3 512 4 250

Sedadlo řidiče "ergoComfort":
– výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
– nastavitelný sklon sedáku a hloubka sedáku sedadla řidiče
– bederní opěrka řidiče elektricky nastavitelná
– bederní opěrka spolujezdce manuálně nastavitelná

PZ1 ○ 6 729 8 142

Boční posuvné dveře vlevo, servo:
– boční posuvné dveře vlevo se servodovíráním

5Q7 ○ 13 589 16 443

Boční posuvné dveře vpravo, servo:
– boční posuvné dveře vpravo se servodovíráním

5R7 ○ 3 249 3 931

Kryty zpětných zrcátek černě lakované:
– madla a kliky dveří v barvě vozu
– stříbrná lišta bočních posuvných dveří

6FF ○ 2 724 3 296

Nárazníky lakované v barvě vozu 2J1 ○ 5 153 6 235

Vnější výbava

Zadní výklopné dveře prosklené, servo:
– servodovírání

3RJ ○ 7 516 9 094

Dělicí přepážka s oknem 3CG ○ 2 888 3 494
Vnitřní výbava

Sluneční clony s kosmetickým zrcátkem:
– pro řidiče a spolujezdce
– bez kapsy

5XR ○ 263 318

Záruka/servis
Prodloužená záruka výrobce 2+3/200 000:
– 2 + 3 roky / 200 000 km
– platí co nastane dříve
– prodloužení sériové záruky o jeden rok, limit km zůstává beze změny
– záruka se vztahuje na vozidlo ve stavu, ve kterém opouští výrobní závod
– nevztahuje se na součásti vozu, které byly na vozidlo namontovány nebo umístěny dodatečně (úpravy, příslušenství)
– v prvních 2 letech platí záruka bez omezení počtu km, ve 3.-5. roce s omezením max. 200 000km, podle toho, co nastane

dříve

EJ8 ○ 7 034 8 511

Bez označení modelu 0NA ○ Bez příplatku Bez příplatku

Odkládací kapsa na opěradle sedadla řidiče 4U4 ○ 492 595

Odkládací přihrádka pod stropem vozu 7N1 ○ 2 921 3 534

Odkládací schránka s víkem u spolujezdce:
– osvětlená a uzamykatelná

4Z3 ○ 1 083 1 310

Odpadkový koš QE4 ○ 263 318

Ostatní

Příprava pro tažné zařízení:
– včetně stabilizace přívěsu

1D7 ○ 5 153 6 235

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Spodní kryt motoru a převodovky:
– plastový

1SB ○ 6 269 7 585

Střešní nosníky (hagusy) - černé 3S2 ○ 4 431 5 362

Střešní nosníky (hagusy) - stříbrné 3S1 ○ 7 254 8 777

Tažné zařízení odnímatelné,uzamykatelné:
– včetně stabilizace přívěsu

1D2 ○ 18 742 22 678

Tažné zařízení - pevné:
– včetně stabilizace přívěsu

1D1 ○ 13 260 16 045

Ukotvení dětské sedačky na sedadle spolujezdce 3A6 ○ 886 1 072

Zapalovač 12 V a popelník 9JC ○ 460 557

Servisní balíček "Service" 120 000km:
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále
pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého
prodejce.

$9E ○ 35 812 43 333

Servisní balíček "Service" 150 000km:
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále
pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého
prodejce.

$9F ○ 41 337 50 018

Servisní balíček "Service" 90 000km:
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále
pak doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility. Bližší informace žádejte u svého
prodejce.

$9D ○ 28 398 34 362

Servisní balíčky

Servisní balíček "ServicePlus" 120 000km
– platnost 5 let nebo 120 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s

výjimkou vyloučených servisních úkonů
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak
doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility

– jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové
destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový
systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9Q ○ 84 870 102 693

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Kód Ca
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Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Servisní balíček "ServicePlus" 150 000km
– platnost 5 let nebo 150 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s

výjimkou vyloučených servisních úkonů
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak
doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility

– jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové
destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový
systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9R ○ 108 157 130 870

Servisní balíček "ServicePlus" 90 000km
– platnost 5 let nebo 90 000 km (podle toho, co nastane dříve)
– kryje náklady spojené s prohlídkami vozidla dle předpisu výrobce a úkony vedoucí k zajištění provozuschopnosti vozidla s

výjimkou vyloučených servisních úkonů
– jedná se zejména o servisní prohlídky (QI6, QI8 - prodloužený / proměnlivý interval) a servisní prohlídky vozidla QI4 pevný

servisní interval (pouze pro CNG), včetně výměny motorového oleje, výměny filtrů, případně zapalovacích svíček, dále pak
doplnění motorového oleje mezi servisními intervaly a prodloužení záruky mobility

– jedná se o servisní práce na následujících částech vozidla: - výměna stírátek - spojka (běžné opotřebení spojky) - brzdové
destičky a brzdové kotouče - výměna rozvodového řemenu - výměna baterie - odpružení a tlumení - výfukový a palivový
systém - poloosy - řemeny - systém chlazení - drobný pomocný materiál Bližší informace žádejte u svého prodejce.

$9P ○ 59 064 71 467

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Výbava na přání

Poznámky
1) Platí pouze pro motorizace SBAA55W0, SBAA55W1

2) Neplatí pro motorizace SBAA55W0, SBAA55W1

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Přehled laků

Ca
rg

o

Cena Kč bez DPH Cena Kč s DPH

Bílá Candy B4B4 ○ Bez příplatku Bez příplatku

Oranžová E3E3 ○ Bez příplatku Bez příplatku

Šedá Pure J2J2 ○ Bez příplatku Bez příplatku

základní laky

Červená Kirsch 4B4B ○ 3 449 4 173

Zelená Golden metalíza 7C7C ○ 13 720 16 601

Béžová Mojave metalíza 1B1B ○ 13 720 16 601

Modrá Costa metalíza 3K3K ○ 13 720 16 601

Bronzová Copper metalíza 5A5A ○ 13 720 16 601

Červená Fortana metalíza I9I9 ○ 13 720 16 601

Modrá Starlight metalíza 3S3S ○ 13 720 16 601

Šedá Indium metalíza X3X3 ○ 13 720 16 601

metalické laky

Stříbrná Reflex metalíza 8E8E ○ 13 720 16 601

laky s perleťovým efektem Černá Deep perleťový lak 2T2T ○ 13 720 16 601

○ = výbava na přání     = nelze objednat
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Technické údaje

2,0 TDI 2,0 TDI 2,0 TDI 2,0 TDI

Výkon (kW) 55 75 90 90

Zdvihový objem (ccm) 1968 1968 1968 1968

Počet válců 4 4 4 4

Pohon Přední pohon Přední pohon Přední pohon Přední pohon

Převodovka Manuální 6 st. Manuální 6 st. Manuální 6 st. Aut. DSG7

Max. rychlost 157 173 185 186

Palivo Diesel Diesel Diesel Diesel

Komb. spotřeba 4.4 4.5 4.5 4.6

Spotřeba ve městě 5.7 5.9 5.9 5.5

Spotřeba mimo město 3.7 3.8 3.7 4

Emise CO2 117 119 119 120

Emisní norma EU6 EU6 EU6 EU6

Délka 4500 4500 4500 4500

Šířka 1855 1855 1855 1855

Výška 1819 1819 1819 1819

Rozvor 2755 2755 2755 2755

Celková přípustná hmotnost 2220 2220 2220 2250

Celková přípustná hmotnost nebržděného
přívěsu

740 740 740 750

Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou
ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami). Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a
podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání.
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Nový Caddy Cargo
Změny vyhrazeny.
Vydáno dne 05. 01. 2021
www.vw-uzitkove.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že některé výbavy podléhají pevným kombinačním pravidlům a/nebo je nelze vzájemně kombinovat. Pouze Váš dealer značky Volkswagen Užitkové vozy může zkontrolovat potřebné
náležitosti kombinací a také správnost a kompletnost údajů v objednacím systému, který má k dispozici. Informace v tomto prospektu ohledně cen, technických detailů a výbav odpovídají stavu v době jeho vydání.
Změny modelových variant, položek výbavy a rozsahu sériové výbavy, hodnot spotřeby a emisí a změny cen jsou vyhrazeny. Před uzavřením kupní smlouvy se prosím informujte o přesném rozsahu položek výbavy,
respektive o sériové výbavě, hodnotách spotřeby a emisí a také o ceně Vašeho vozu. Výbavy a technické údaje se mohou v jednotlivých zemích lišit.




