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Prijswijzigingen voorbehouden: 
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. De importeur en dealerorganisatie behouden zich expliciet het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot 
gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten kun je te allen tijde op onze website volkswagen.nl vinden. Vanzelfsprekend kun je 
ook jouw dealer vragen naar de actuele prijs of beschikbaarheid van een bepaalde uitvoering. Voor actie- of voorraadmodellen geldt de prijs zolang de voorraad strekt.

De Caddy Combi.

Caddy Combi Trendline

• 15 inch stalen velgen

• 16 inch stalen velgen (alleen voor Maxi Trendline m.u.v. 1.0 TSI 75kW)

• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening

• Elektronisch Stabilisatie Programma (ESC)

• In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel

• Radio Composition Audio

• Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

• Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en bijrijder

• Front assist, incl. noodremassistent

• Boordcomputer

• Buitenspiegels en portierhandgrepen in carrosseriekleur

• Airconditioning halfautomatisch (Climatic)

• Elektrisch verstel-/ en verwarmbare buitenspiegels

• Elektrische ramen vóór

• Gestoffeerde dakhemel en deurpanelen

• Mistlampen vóór

• Schuifdeur aan beide zijden

• Derde zitrij (alleen voor Maxi Trendline)
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Volkswagen Extra Garantie

Aansluitend op de fabrieksgarantie nog eens twee jaar extra zekerheid bij onverwachte reparatiekosten.

2 jaar extra garantie maximaal 100.000 km € 339 (incl. btw)

2 jaar extra garantie maximaal 150.000 km € 389 (incl. btw)

*    Rijklaarmaakkosten € 882,40 (incl. btw) bestaat o.a. uit:  

Transport en logistieke handling, nulbeurt, in- en uitwendig reinigen en poetsen, twee lifehammers, twee kentekenplaten.  

Recyclingbijdrage € 37,50 (incl. btw). Leges € 45,10 (btw vrijgesteld).  

** Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingsbijdrage en leges.

Prijzen Caddy Combi.
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Benzine
Trendline 1.4 TSI 96 kW/ 130 pk 7-DSG € 20.934 27.854 32.250 965 33.215 133 D 22%

Aard- / GroenGas
Trendline 1.4 TGI 81 kW/110 pk 6 € 21.981 27.984 32.600 965 33.565 126 C 22%

Trendline 1.4 TGI 81 kW/110 pk 6-DSG € 24.135 30.662 35.730 965 36.695 130 D 22%

Diesel
Trendline 2.0 TDI 75 kW/102 pk 5 € 20.397 34.782 39.065 965 40.030 138 G 22%

Trendline 2.0 TDI 75 kW/102 pk 7-DSG € 23.554 39.979 44.925 965 45.890 145 G 22%

Prijzen Caddy Combi Maxi.

Benzine
Trendline 1.4 TSI 96 kW/ 130 pk 7-DSG € 22.384 29.304 34.005 965 34.970 133 C 22%

Aard- / GroenGas
Trendline 1.4 TGI 81 kW/110 pk 6 € 24.061 30.457 35.510 965 36.475 129 C 22%

Trendline 1.4 TGI 81 kW/110 pk 6-DSG € 25.934 32.854 38.300 965 39.265 133 C 22%

Diesel
Trendline 2.0 TDI 75 kW/102 pk 5 € 22.367 37.578 42.275 965 43.240 141 G 22%

Trendline 2.0 TDI 75 kW/102 pk 6-DSG € 25.331 41.755 47.075 965 48.040 145 G 22%
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Meeruitvoeringen en CO2-emissie.
15 en 16 inch velgen
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Caddy Combi
Benzine

1.4 TSI 96 kW/ 130 pk 7-DSG 133 22% 5,9 D - 133 22% 5,9 D - 

Aard-/Groengas

1.4 TGI 81 kW/110 pk 6 126 22% 7,0 C - 126 22% 7,0 C -

1.4 TGI 81 kW/110 pk 6-DSG 130 22% 7,3 D - 130 22% 7,3 D -

Diesel

2.0 TDI 75 kW/102 pk 5 138 22% 5,3 G - 138 22% 5,3 G -

2.0 TDI 75 kW/102 pk 6-DSG 145 22% 5,5 G - 145 22% 5,5 G -

Caddy Combi Maxi
Benzine

1.4 TSI 96 kW/ 130 pk 7-DSG 133 22% 5,9 C - 133 22% 5,9 C - 

Aard-/Groengas

1.4 TGI 81 kW/110 pk 6 129 22% 7,2 C - 129 22% 7,2 C -

1.4 TGI 81 kW/110 pk 6-DSG 133 22% 7,4 C - 133 22% 7,4 C -

Diesel

2.0 TDI 75 kW/102 pk 5 141 22% 5,4 G - 141 22% 5,4 G -

2.0 TDI 75 kW/102 pk 6-DSG 145 22% 5,5 G - 145 22% 5,5 G -
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Fiscale bijtelling

Op basis van de CO2-uitstoot valt elke

Volkswagen in een bijtellingscategorie

voor privégebruik van een auto van de zaak.

Categorie Benzine / Diesel

4%* ≤ 0 gr.

22% > 0 gr.

Bpm-differentiatie.

Bpm-differentiatie

Voor het bepalen van het bpm-bedrag gelden de volgende differentiaties:

• Een bpm-opslag voor auto’s met een CO2-uitstoot boven een grenswaarde volgens een malustabel

• Een Dieseltoeslag van € 88,43 per gram boven de grenswaarde van 61 gram

• De prijsconsequenties zijn in deze prijslijst reeds verrekend

CO2 malus starttarief (vanaf 1 gr/km)

Benzine / Diesel € 360

Malustabel CO2-uitstoot Bpm-opslag Malustabel CO2-uitstoot Bpm-opslag Dieseltoeslag

Grenswaarden: per gr/km boven Grenswaarden: per gr/km boven per gr/km boven

Benzine / Diesel de grenswaarde PHEV de grenswaarde de grenswaarde

1-71 gr. € 2 1-30 gr. € 27 ≤ 61 gr. € 0

> 71 ≤ 95 gr. € 60 > 31 ≤ 50 gr. € 113 > 61 gr. € 88,43

> 95 ≤ 139 gr. € 131 > 50 gr. € 271 

> 139 ≤ 156 gr. € 215 

> 156 gr. € 429 

Dieselroetfilter

Alle dieselmotoren zijn voorzien van een dieselroetfilter.

* Voor elektrische auto ś geldt 4% bijtelling over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het meerdere moet 22% worden betaald.
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Particulier

Financieren

Volkswagen Privé Plan

Kies je voor financieren dan kies je voor Volkswagen Privé Plan: de enige 

financiering die is afgestemd op jouw wensen, jouw keuzes en jouw 

Volkswagen! Lage maandlasten door slim gebruik te maken van de hoge 

inruilwaarde. Volkswagen Privé Plan: voordelig en slim.

De voordelen van Volkswagen Privé Plan.

•  Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente

•  Lage maandbedragen door hoge restwaarde

•  Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s

•  Gemakkelijk en snel geregeld bij jouw Volkswagen dealer

 

Verzekeren

Volkswagen Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering 

voor bijvoorbeeld je Volkswagen occasion of een zeer complete all risk 

autoverzekering voor je nieuwe Volkswagen. Bij Volkswagen Financial 

Services heb je voor elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk Volkswagen Autoverzekering

profiteer je van de volgende extra’s:

•  De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar

•  Geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen dealer

•  Schadeherstel bij de Volkswagen dealer met 100% originele onderdelen

•  De Volkswagen dealer als aanspreekpunt

•  Vervangend vervoer inbegrepen, ook na diefstal en total loss

Kijk voor meer informatie op: www.volkswagen.nl/autoverzekering.

 

Leasen

Volkswagen Private Lease

Met Volkswagen Private Lease kun je ook privé eenvoudig een nieuwe 

auto leasen! Wil je tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in 

een gloednieuwe Volkswagen, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken 

over verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies dan voor 

Volkswagen Private Lease. 

Volkswagen Private Lease wordt onder het Keurmerk Private Lease 

aangeboden door Volkswagen Financial Services. Veilig, verantwoord en 

vertrouwd een auto leasen.

De voordelen van het Volkswagen Private Lease:

•  Zorgeloos rijplezier in een nieuwe Volkswagen 

•  Geen grote investering nodig

•   Inclusief verzekering, wegenbelasting, onderhoud,  

reparaties en banden

•  Met internationale pechhulp

Ga naar de Volkswagen dealer of volkswagen.nl/private-lease voor de 

geldende tarieven.
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Volkswagen Financial Services biedt je de financiële oplossing op maat.

Volkswagen Privé Plan, Volkswagen Financial Lease en Volkswagen Autoverzekering.
Volkswagen Financial Services is een gemeenschappelijke handelsnaam van Volkswagen Bank GmbH (KvK 32099980) en DFM Verzekeringen B.V. (KvK 34263407). Beide ondernemingen zijn  
gevestigd te Amersfoort. Volkswagen Bank GmbH (AFM vergunningnummer 12000996) verzorgt de financiering. DFM Verzekeringen B.V. (AFM vergunningnummer 12007990) bemiddelt in  
verzekeringen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.Volkswagenfinancialservices.nl.
 
Volkswagen Private Lease & Volkswagen Full Operational Lease.
Volkswagen Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease 
aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en registreert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 

volkswagenfinancialservices.nl

Zakelijk

Financieren

Volkswagen Financial Lease

Volkswagen Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op 

jouw wensen, jouw keuzes en jouw Volkswagen! Kies je voor Financial 

Lease dan kies je voor een fiscaal aantrekkelijke financiering met vele 

voordelen ten opzichte van de traditionele financieringen. Je wordt 

direct economisch eigenaar van jouw nieuwe Volkswagen. Maar dan 

zonder onnodige aanslag op jouw liquideitspositie. Je kiest zelf de 

hoogte van de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract 

en de afschrijving.

De voordelen van Volkswagen Financial Lease.

•  Transparante, vaste maandlasten 

•  Fiscale afschrijving 

•  Lage maandlasten door slottermijn 

•  Gemakkelijk en snel geregeld bij de Volkswagen dealer

 

Verzekeren

Volkswagen Autoverzekering

Of je nu op zoek bent naar een uiterst betaalbare all risk autoverzekering 

voor bijvoorbeeld je Volkswagen occasion of een zeer complete all risk 

autoverzekering voor je nieuwe Volkswagen. Bij Volkswagen Financial 

Services heb je voor elke portemonnee de juiste verzekering.

Met de zeer uitgebreide all risk Volkswagen Autoverzekering

profiteer je van de volgende extra’s:

•  De nieuwwaarderegeling van 1, 3 tot zelfs 5 jaar

•  Geen eigen risico bij reparatie via de Volkswagen dealer

•  Schadeherstel bij de Volkswagen dealer met 100% originele onderdelen

•  De Volkswagen dealer als aanspreekpunt

•  Vervangend vervoer inbegrepen, ook na diefstal en total loss

Kijk voor meer informatie op: www.volkswagen.nl/autoverzekering.

 

Leasen

Volkswagen Full Operational Lease

Zorgeloos leasen? Kies dan voor Volkswagen Full Operational Lease.  

Je rijdt jouw Volkswagen voor een vast bedrag per maand. Zo weet 

je tijdens de gehele contractperiode waar je financieel aan toe bent. 

Inhoud, omvang en daarmee de tarieven, zijn geheel af te stemmen op 

jouw persoonlijke wensen. Jouw mobiliteit in één keer geregeld, zonder 

omkijken.

De voordelen van Volkswagen Full Operational Lease:

•  Persoonlijke service van de Volkswagen dealer 

•  Alles onder een dak geregeld bij jouw eigen Volkswagen dealer 

•  De beste zorg voor jouw Volkswagen 

•  Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden 

•   Service en dienstverlening zoals je die mag verwachten van jouw  

leasemaatschappij
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Standaarduitvoeringen.
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Exterieur
Halogeen koplampverlichting H4 ●

Groen warmtewerend glas ●

Portiergrepen en buitenspiegels in carrosseriekleur (achterklepdeurgreep in zwart) ●

Grille zwart met één chromen lamel ●

Stootlijsten op zijkant in zwart uitgevoerd ●

Schuifdeur aan rechter- en linkerzijde met kinderslot ●

Achterklep met ruitenwisser en achterruitverwarming ●

Stalen velgen 6 J x 15 met 195/65 R15 banden en wieldoppen tot 96 kW (niet voor Maxi m.u.v. 1.0 TSI 75 kW/102 pk) ●

Stalen velgen 6 J x 16 met 205/55 R16 banden en wieldoppen voor motoren vanaf 96 kW en voor Maxi ●

Interieur
Drie zitplaatsen op tweede zitrij ●

In delen neerklapbare achterbank (1/3 en 2/3 neerklapbaar) ●

Opbergvak op het dashboard met deksel ●

Opbergvakken in alle portieren ●

Opbergvakken in de dakconsole ●

Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje ●

Middenconsole met middenarmsteun met drie bekerhouders ●

Bekleding stof 'Kutamo' ●

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel ●

In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel ●

Make-up spiegels links en rechts ●

Bagageruimteafdekking ●

Vier bevestigingsogen in bagageruimte ●

Decorinleg 'Dark Silver Brushed' ●
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Standaarduitvoeringen.
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Functioneel
12-Volt aansluiting in de bagageruimte ●

Elektrisch verstel-/ en verwarmbare buitenspiegels (links asferisch) ●

Dubbeltonige claxon ●

Elektrische ruitbediening vóór ●

Afsluitbare tankklep ●

Bagageruimteverlichting ●

Binnenverlichting met vertragingsmechanisme en contactschakelaars op alle deuren ●

Instrumentenverlichting wit, regelbaar; rood nachtdesign voor schakelaar ●

Instrumentenpaneel met elektronische snelheidsmeter, toeren-, kilometer- en dagteller ●

Richtingaanwijzer (knippert driemaal met één handeling) ●

Controle lampen en service-intervalinformatie ●

Make-up spiegel in zonnekleppen, verlicht ●

Elektromechanisch snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging 'Servotronic' ●

Elektrische lichtbundelhoogteverstelling ●

Stof- en pollenfilter ●

Tyre Mobility Set, inclusief bandendichtmiddel en 12-Volt compressor ●

Waarschuwingstoon bij niet uitgeschakeld licht ●

Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening ●

Cruise Control, inclusief snelheidsbegrenzer ●

Airconditioning halfautomatisch (Climatic) ●

Radio 'Composition Audio' inclusief 4 luidsprekers, AUX-IN aansluiting, SD-kaartlezer en USB-aansluiting ●

Boordcomputer ●

Ruitenwisser vóór met intervalschakeling ●

Binnenspiegel met anti-verblindingsstand ●

Bergwegrijhulp (Hill Hold) ●

Start-/stopsysteem met terugwinning remenergie ●

Banden met lage rolweerstand ●

Bandencontrole (tire leak indicator) ●
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Standaarduitvoeringen.

Tr
en

dl
in

e

Veiligheid
In hoogte verstelbare driepuntsveiligheidsgordels vóór met gordelspankrachtbegrenzers ●

Driepuntsveiligheidsgordels achter ●

Hoofdsteunen vóór met hoogte- en hoekverstelling ●

Drie hoofdsteunen achter met hoogteverstelling ●

Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en bijrijder, hoofdairbags op de buitenste zitplaatsen van de tweede zitrij ●

Elektronisch Stabilisatie Programma (ESC) met tegenstuurondersteuning, inclusief ABS met remassistent, ASR, ●

EDS, MSR en koppelstabilisering ●

ISOFIX-voorbereiding op de buitenste stoelen achter ●

Schijfremmen voor en achter ●

Elektronische wegrijblokkering ●

Mistlampen vóór ●

Front assist, inclusief noodremassistent ●
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Meeruitvoeringen.
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Exterieur

Unilak CL01 Zonder meerprijs ○

Unilak 'Cherry Red' CL02 € 126 152 ○

Metallic of pareleffect lak CL02 € 519 628 ○

Bumpers in carrosseriekleur 2JG € 189 229 ○

Zijruiten achter en achterruit getint, 65% lichtabsorberend QC1 € 193 234 ○

Schuifruit achter

• Aan de bestuurderszijde 4DM € 255 309 ○

• Aan de passagierszijde 4EM € 255 309 ○

Deuren achter (2/3 en 1/3) i.p.v. achterklep 3RE € 187 226 ○

Dakreling in chroom uitgevoerd 3S1 € 295 357 -

Mistlampen vóór met bochtenverlichting 8WH € 267 323 ○

- Mistlampen vóór

- Statische bochtenverlichting

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. koplampverlichting H7

Halogeen koplampverlichting H7 8IE € 36 44 ○

- inclusief dagrijverlichting LED

Ruitensproeiers vóór verwarmd 9T1 € 38 46 ○

Koplampverlichting Bi-Xenon PL8 € 780 944 ○

- Inclusief donkere achterlichten
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Meeruitvoeringen.
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Grootlichtassistent (Light Assist) 8G1 € 140 169 ○

- Signaleert via sensor voorliggend en tegemoetkomend verkeer

- Automatische omschakeling tussen dim- en grootlicht vanaf 65 km/h

.. Let op: alleen i.c.m. licht- en zichtpakket

.. Let op: niet bestelbaar i.c.m. Xenonverlichting

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. Boordcomputer 'Plus' en vermoeidheidsherkenning

Velgen

Velgen 'Caloundra', 15 inch lichtmetaal ZC8 € 597 722 ○

- Vier lichtmetalen velgen 6 J x 15

.. Let op: niet leverbaar i.c.m. Maxi

Velgen, 16 inch staal ZR6 € 415 502 ○

- Vier stalen velgen 6 J x 16

- 205/55 R16 banden

.. Let op: alleen voor Maxi 1.0 TSI 75 kW/102 pk 

Velgen 'Fortaleza', 16 inch lichtmetaal ○

- Vier lichtmetalen velgen 6 J x 16

- 205/55 R16 banden

• Tot 96 kW ZC6 € 1.013 1.226 ○

• Vanaf 96 kW ZC6 € 597 722 ○

• Voor Trendline Maxi 1.0 TSI 75 kW ZC6 € 1.013 1.226 ○

• Voor Trendline Maxi (m.u.v. 1.0 TSI 75 kW/102 pk Maxi) ZC6 € 597 722 ○

Reservewiel staal, volwaardig 1G2 € 94 114 ○

- Volwaardig stalen reservewiel

- Inclusief krik

- Let op: niet leverbaar i.c.m. TGI 
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Meeruitvoeringen.
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Interieur

Voorstoelen, in hoogte verstelbaar inclusief opberglade onder de voorstoelen ZH3 € 166 201 ○

Twee stoelen op derde zitrij ZJ7 € 557 674 ○

- Twee extra zitplaatsen op derde zitrij

.. Let op: standaard i.c.m. Maxi

.. Let op: de bagageruimteafdekking vervalt bij de Combi

Zonder extra zitrij (alleen voor Maxi) ZJ3 € -282 -341 ○

- Afbestellen laatste zitrij op de Caddy Combi Maxi

.. Let op: de bagageruimteafdekking vervalt hierbij

Stuurwiel, schakelpookknop en handremgreep met leder bekleed ZA1 € 158 191 ○

- Lederen stuurwiel met drie spaken

- Lederen versnellingspookknop en handremgreep

Bagageruimtescheidingsnet 3CB € 161 195 ○

- Bagageruimtescheidingsnet, uitneembaar

.. Let op: bij Maxi drie bevestigingsmogelijkheden

Middenarmsteun vóór 3D7 € 36 44 ○

- In hoogte en lengte verstelbaar

Functioneel

Boordcomputer 'Plus' en vermoeidheidsherkenning ZAH € 54 65 ○

Boordcomputer 'Premium' en vermoeidheidsherkenning ZAL € 191 231 ○

Asbak en aansteker 9JC € 19 23 ○

- Asbak voor en achter, aansteker vóór



14  Prijslijst Caddy Combi per 1 januari 2019 ● standaard ○ optioneel - niet leverbaar wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Meeruitvoeringen.
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Airconditioning, automatisch (Climatronic) ZK5 € 293 355 ○

- Volautomatische airconditioning

- Koelmogelijkheid in dashboardkastje

Parkeersensoren (Park Distance Control) 7X1 € 341 413 ○

- Parkeerwaarschuwingssignaal achterzijde

Parkeerassistent (Park Assist) 7X5 € 674 816 ○

- Automatische inparkeerhulp; systeem detecteert ruimte bij fileparkeren en stuurt zelf in

- Parkeerwaarschuwingssignaal voor en achter 

.. Let op: alléén bestelbaar i.c.m. bumpers in carroserriekleur

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m.. Boordcomputer 'Plus' en vermoeidheidsherkenning

Parkeerassistent (Park Assist) inclusief Achteruitrijcamera (Rear View) 7X6 € 915 1.107 ○

- Automatische inparkeerhulp; systeem detecteert ruimte bij fileparkeren en stuurt zelf in

- Achteruitrijcamera

.. Let op: niet i.c.m. achterdeuren

.. Let op: alléén bestelbaar i.c.m. bumpers in carroserriekleur (2JG)

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. Radio Composition Colour, Composition Media of Discover Media, Telefoonvoorbereiding (Plus)

   voor Radio Composition Colour dient hierbij geselecteerd te worden

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. boordcomputer 'Plus' en vermoeidheidsherkenning

Stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed PM3 € 213 258 ○

- Lederen stuurwiel

- Bedieningselement voor audio, boordcomputer en telefoon

- Lederen schakelpookknop en handremgreep

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. Radio Composition Colour, Composition Media of Discover Media

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. Boordcomputer 'Plus' en vermoeidheidsherkenning

Voorruit, verwarmbaar 4GX € 172 208 ○

.. Let op: niet bestelbaar i.c.m. Xenonverlichting

.. Let op: alleen bestelbaar i.c.m. Licht- en zichtpakket en verwarmbare voorstoelen
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Infotainment

Radio- en multimediasysteem 'Composition Colour' Z44 € 267 323 ○

- Zes luidsprekers

- 12,7 cm kleuren touchscreen

- CD-speler met MP3 afspeelmogelijkheid

- SD-kaartlezer

- AUX-IN aansluiting voor externe audiosystemen

- USB aansluiting inlcusief iPod/Phone connectivity

Radio- en multimediasysteem 'Composition Media' Z46 € 545 659 ○

- Zes luidsprekers

- 16,1 cm kleuren Touchscreen

- CD-speler met MP3 afspeelmogelijkheid

- USB-aansluiting

- SD-kaartlezer

- Telefoonvoorbereiding voor Bluetooth 

- AUX-IN aansluiting voor externe audiosystemen

- USB aansluiting inlcusief iPod/Phone connectivity

Navigatie-, radio- en multimediasysteem 'Discover Media' Z50 € 1.117 1.352 ○

- Navigatie West-Europa

- Gratis updates van de navigatie software 1

- 16,5 cm kleuren Touchscreen

- SD-kaartlezer (2x) & USB-aansluiting

- Telefoonvoorbereiding voor Bluetooth 

- Multimedia aansluitbox

- Vermoeidheidsherkenning

- CD-speler

- Mobiele online diensten (Car-Net): 'Guide & Inform Basis' abonnement voor 36 maanden 2

- Ontvangst van realtime informatie doordat jouw auto verbonden is met het internet

- USB aansluiting inlcusief iPod/iPhone connectivity

.. Let op: alleen leverbaar i.c.m. Boordcomputer 'Plus of Boordcomputer Premium en vermoeidheidsherkenning
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Telefoonvoorbereiding voor radiosysteem 'Composition Audio' ZI2 € 118 143 ○

Telefoonvoorbereiding Plus

- Phone box, opladen via USB-aansluiting in middenarmsteun

- Bediening en weergave over het radio-navigatiesysteem

- Koppeling aan de auto-antenne voor optimale ontvangst

.. Let op: alleen i.c.m. Radio Composition Colour, Composition Media of Discover Media

• Voor Radio Composition Colour ZI6 € 368 445 ○

• Voor Radio Composition Media of Radio-navigatiesysteem 'Discover Media' PIB € 309 374 ○

Digitale radio-ontvangst (DAB+) QV3 € 83 100 ○

- Ontvangst van digitaal uitgezonden radioprogramma's en verkeersinfo

- Digitale geluidskwaliteit en storingsvrije ontvangst

.. Let op: alleen leverbaar i.c.m. 'Composition Colour', 'Composition Media of 'Discover Media'  

Veiligheid

Licht- en zichtpakket PL5 € 192 232 ○

- 'Coming home'-functie (verlichting blijft bij aankomst branden) 

- 'Leaving home'-functie (verlichting gaat aan bij openen auto)

- Automatisch dimmende binnenspiegel

- Regensensor

.. Let op: niet bestelbaar i.c.m. warmtewerende voorruit

Diefstalalarm ZQ9 € 301 364 ○

- Cabine controle, back-up sirene, wegsleepbeveiliging en centrale-vergrendeling met aparte bestuurdersportier-ontgrendeling

.. Let op: standaard met Safelock. Sturingsnummer P93 toevoegen om dit te overschrijven.

Voorstoelen verwarmbaar 4A3 € 313 379 ○
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Winterpakket PW1 € 1.240 1.500 ○

- Verwarmbare voorstoelen

- interieurvoorverwarming

.. Let op: alleen leverbaar i.c.m. Boordcomputer 'Plus of Boordcomputer-Premium en vermoeidheidsherkenning

Automatische afstandsregeling (Adaptive Cruise Control) inclusief afstandswaarschuwingsysteem (Front Assist) en

noodremsysteem voor stadsverkeer (City Emergency Braking)

- Tot 160 km/uur

• Voor 6-bak 6K3/8T7 € 236 286 ○

• Voor DSG 6K3/8T8 € 236 286 ○

.. Let op: alleen leverbaar i.c.m stuurwiel, multifunctioneel en met leder bekleed

1   Het Europese wegenn is continue in verandering. Volkswagen streeft naar zo recent mogelijke kaartinformatie, maar kan niet garanderen dat deze bij aflevering van jouw auto volledig actueel is. Volkswagen biedt gratis kaartupdates aan tot maximaal 5 
jaar nadat de betreffende generatie van het navigatiesysteem voor het laatst is geproduceerd. De meest recente kaartupdates  kan je eenvoudig zelf downloaden via www.volkswagen.nl/navigatie-update. Indien gewenst kan je een kaartupdate ook door 
de Volkswagen dealer uit laten voeren. De consumentenadviesprijs voor deze service is € 25 incl. btw. Meer informatie over kaartupdates kan je verkrijgen  via jouw Volkswagen dealer, de klantenservice of de handleiding van jouw auto.

2  Voor het volledige overzicht aan mobiele online diensten zie pagina met de aanbodstructuur van Car-Net welke je achterin de prijslijst aantreft.  
Voor meer informatie over een specifieke Car-Net dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.
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Interieur

Volkswagen DAB+ uitbreidingsset 000063212 € 309 ○

- Het uitbreiden van een FM autoradio met DAB+ digitale ontvangst

- Digitale radio ontvangst met een aan FM superieure kwaliteit

- Veel groter aanbod zenders

Volkswagen tablethouder

- Basishouder, hoofdsteunbevestiging (noodzakelijk om tablethouder te koppelen) 000061122 € 19,95 ○

- iPad 2-4 houder 000061125A € 139 ○

- iPad mini houder 000061125B € 129 ○

- iPad Air houder 000061125E € 129 ○

- Galaxy Tab 3/4 houder 000061125D € 129 ○

- Opklapbare tafel 000061124 € 99 ○

- Tassenhaak 000061126B € 21,95 ○

Volkswagen carstick 000051409B € 99 ○

- WiFi hotspot in de auto

.. Let op: alleen mogelijk i.c.m. 'Composition Media' of 'Discover Media' systeem

Alarmsysteem

- Conform SCM norm PM50 069 € 819 ○

- Conform SCM norm met hellinghoekdetectie PM50 070 € 939 ○

Voertuigvolgsystemen

- Conform SCM norm ZA 000995B € 519 ○

- Plus conform SCM norm PM51 026 € 869 ○

- Ritregistratie abonnement per maand € 9,75 ○

- Diefstalopvolging abonnement per maand € 20,5 ○



Prijslijst Caddy Combi per 1 januari 2019  19● standaard ○ optioneel - niet leverbaar wijzigingen, ook in uitvoeringsdetails, voorbehouden

Accessoires.

B
es

te
lc

od
e

In
cl

. b
tw

Tr
en

dl
in

e

Volkswagen babyzitje G0 Plus ISOFIX 5G0019907 € 429 ○

- Geschikt tot 15 maanden of tot 13 kilo

- Veilige bevestiging met behulp van ISOFIX-bevestigingspunten

- Afneembare zonnescherm

- Verstelbare handgreep

- Makkelijk uitneembare en wasbare hoes

Vervoer & Vrije tijd

Vaste trekhaak PT01 168 € 859 ○

- Zonder trekhaakvoorbereiding, inclusief 13-polig kabelset

Afneembare trekhaak PT02 169 € 1.269 ○

- Zonder trekhaakvoorbereiding, inclusief 13-polig kabelset

Volkswagen allesdragers

- Zonder dakrailing 2K0071126 € 239 ○

- I.c.m. dakrailing 2K5071151B € 239 ○

Volkswagen fietshouder voor op allesdrager 6Q0071128A € 119 ○

- 1 fiets

Volkswagen ski- en snowboardhouder

- Uitschuifbaar 6 paar ski's of 4 snowboards 1T0071129 € 209 ○

- Niet uitschuifbaar 6 paar ski's of 4 snowboards 3B0071129G € 139 ○

- Niet uitschuifbaar 4 paar ski's of 2 snowboards 3B0071129F € 119 ○
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Volkswagen bagagebox 340 liter 000071200 € 249 ○

- Kleur: matzwart

- Inhoud: 340 liter

- Laadvermogen: 50 kg

- Eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers

- Door de tweepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal

- Lengte: 190 cm

Volkswagen bagagebox 460 liter 000071200AE € 649 ○

- Kleur: titaangrijs

- Inhoud: 460 liter

- Laadvermogen: 75 kg

- Eenvoudige bevestiging op de Volkswagen allesdragers

- Aan beide zijden te openen

- Door de driepunt-vergrendeling goed beschermd tegen diefstal

- Lengte: 230 cm

Thule VeloCompact fietsendrager

- 2 fietsen ZC 925001 € 349 ○

- 3 fietsen ZC 927001 € 449 ○

.. Let op: niet geschikt voor elektrische fietsen

Volkswagen fietsendrager 5G0071105 € 549 ○

- Geschikt voor elektrische fietsen

- 2 fietsen

Volkswagen kofferbakmat 2K3061161 € 129 ○

- Vijf- en zevenzitter (optiecode 3M3)
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Volkswagen dubbelzijdige kofferbakmat 2K5061210 € 119 ○

Volkswagen bagagenet 2K0065110 € 59 ○

Op verzoek kunnen deze accessoires na overleg met de Volkswagen dealer gemonteerd worden.

Bekijk alle accessoires in de Volkswagen webshop.
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Technische gegevens.

1.4 TSI 96 kW/130 pk 1.4 TSI 96 kW/130 pk Maxi 1.4 TGI 81 kW/110 pk 1.4 TGI 81 kW/110 pk Maxi

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder benzinemotor / 4 4-cilinder benzinemotor / 4 4-cilinder Aard- / GroenGasmotor / 4 4-cilinder Aard / GroenGasmotor / 4
Inspuiting / turbolading Directe inspuiting / Turbo Directe inspuiting / Turbo Quasimonovalent7) Quasimonovalent
Cilinderinhoud, liter/cm3 1,4/1.395 1,4/1.395 1,4/1.395 1.4/1.395
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 96 (130)/5.000-6.000 96 (130)/5.000-6.000 81 (110)/4.800-6.000 81 (110)/4.800-6.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 220/1.500-3.500 220/1.500-3.500 200/1.500-3.500 200/1.500-3.500
Emissienorm EURO 6d-TEMP EURO 6d-TEMP EURO 6d-TEMP EURO 6d-TEMP
Uitlaatgasreiniging katalysator, lambdaregeling katalysator, lambdaregeling katalysator, lambdaregeling katalysator, lambdaregeling
Versnellingsbak standaard handgeschakelde 6-versnellingsbak handgeschakelde 6-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs 7-traps DSG-automaat 7-traps DSG-automaat 6-traps DSG-automaat 6-traps DSG-automaat

Gewichten
Massa rijklaar, kg 1.540 1.648 1.665 (1.702) 1.827 (1.864)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut) 2.220 2.280 2.175 (2.180) 2.415  (2.415)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.100/1.200 1.150/1.250 1.025/1.200 (1.075/1.200) 1.150/1.300  (1.200/1.300)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

 - geremd bij 12% helling, kg 1.500 1.350 1.300 (1.400)
 - ongeremd, kg 710 740 750 (750)
Maximale dakbelasting, kg 100 100 100 (100) 100 (100)
Kogeldruk, kg 75 75 75 (75)

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 174 174
Met automaat 191 191 172 172

Acceleratie, sec. van 0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak nb nb nb (nb) nb (nb)
Met automaat nb nb nb (nb) nb (nb)

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 5-/7-zitter 4) Euro loodvrij RON 95 Euro loodvrij RON 95 Aard / GroenGas, Eurosuper RON 98 Aard / GroenGas, Eurosuper RON 98
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 6,7 6,7 6,1-5,9 kg (5,8-5,7 kg) 6,2-6,1 kg (5,8 kg)
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 5,4 5,4 4,0-3,8 kg (4,3-4,2 kg) 4,1-3,9 kg (4,5-4,3 kg)
- totaal, l/100 km (aut.) 5,9 5,9 4,7-4,6 kg (4,9-4,7 kg) 4,9-4,7 kg (5,0-4,9 kg)
Verbruik in km per liter / kilo   
- binnen de bebouwde kom, km/l (aut.) 14,9 14,9 16,4-16,9 kg (17,2-17,5 kg) 16,1-16,4 kg  (17,2 kg)
- buiten de bebouwde kom, km/l (aut.) 18,5 18,5 25,0-26,3 kg (23,3-23,8 kg) 24,4-25,6 kg  (22,2-23,3 kg)
- totaal, km/l (aut.) 16,9 16,9 21,3-21,7 kg (20,4-21,3 kg) 20,4-21,3 kg  (20,0-20,4 kg)
CO2 -emissie, g/km (aut.) 133 133 126 (130) 129  (133)

Uitvoeringen Trendline Trendline Trendline Trendline

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik 
nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van jouw auto hangt ook sterk 
af van je rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

* De verbruikswaarden zijn gebaseerd op het Duitse H-Gas.  
In Nederland tank je aan de pomp L-gas met een lager methaan- 
gehalte en een ca. 15% hoger verbruik. Dit heeft geen invloed op 
de CO2-uitstoot.
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Technische gegevens.

2.0 TDI 75 kW/102 pk 2.0 TDI 75 kW/102 pk Maxi

Motor en transmissie
Motortype / kleppen per cilinder 4-cilinder dieselmotor / 4 4-cilinder dieselmotor / 4
Inspuiting / turbolading Common rail / Uitlaatgasturbo Common rail / Uitlaatgasturbo
Cilinderinhoud, liter/cm3 2,0/1.968 2,0/1.968
Max. vermogen, volgens DIN, kW (pk)/ t/min 75 (102)/2.900-4.000 75 (102)/2.900-4.000
Max. koppel, Nm bij, t/min 250/1.300-2.800 250/1.300-2.800
Emissienorm EURO 6d-TEMP EURO 6d-TEMP
Uitlaatgasreiniging dieselroetfilter
Versnellingsbak standaard handgeschakelde 5-versnellingsbak handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs 6-traps DSG-automaat 6-traps DSG-automaat

Gewichten
Massa rijklaar, kg 1.584 (1.620) 1.698 (1.734)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg 2.275 (2.280) 2.350 (2.380)
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg 1.150/1.200 (1.170/1.200) 1.175/1.250 (1.200/1.250)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen 2)

 - geremd bij 12% helling, kg 1.500 (1.500) 1.300 (1.400)
 - ongeremd, kg 730 (750) 750 (750)

Maximale dakbelasting, kg 100 (100) 100 (100)
Kogeldruk, kg -zitter/7-zitter (aut) 75 (75) 75 (75)

Topsnelheid, km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak 172 172
Met automaat 170 170

Acceleratie, sec. van 0-100 km/u
Met handgeschakelde versnellingsbak nb nb
Met automaat nb nb

Brandstofverbruik (99/100/EG) 3)

Brandstof 5-/7-zitter 4) Diesel, minimaal 49 CZ  Diesel, minimaal 49 CZ  
Verbruik in liter per 100 km
- binnen de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 6,4 (6,2) 6,5 (6,2)
- buiten de bebouwde kom, l/100 km (aut.) 4,6 (5,4) 4,7 (5,4)
- totaal, l/100 km (aut.) 5,3 (5,5) 5,4 (5,5)
Verbruik in km per liter / kilo
- binnen de bebouwde kom, km/l (aut.) 15,6 (16,1) 15,4 (16,1)
- buiten de bebouwde kom, km/l (aut.) 21,7 (18,5) 21,3 (18,5)
- totaal, km/l (aut.) 18,9 (18,2) 18,5 (18,2)
CO2 -emissie, g/km (aut.) 138 (145) 141 (145)

Uitvoeringen Trendline Trendline

De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet 
tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwij-
ken. Het daadwerkelijk verbruik van jouw auto hangt ook sterk af van je rijgedrag. Wij adviseren 
Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.
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Afmetingen Caddy Combi Caddy Combi Maxi Caddy TGI

B1/B2 Breedte bagageruimte (mm) 1.120/1.136 1.120/1.121

H1 Bodemvrijheid/ meting to motorafscherming (mm) 155 158 146

H2 Hoogte tot bumper (mm) 575 581 581

H3 Hoogte auto (mm) 1.822 1.831 1.831

H4 Hoogte auto inclusief dakreling (mm) 1.858 1.868 1.868

H5 Laadhoogte (mm) 1.226 1.233

L1/L2/L3 Lengte bagageruimte achter 1./2./3. zitrij (mm) 1.781/1.095/224 2.250/1.566/644

W1/W2 Hellingshoek 15,7/17,5 15,9/15,3 15,9/15,3

W3 12,1 12,1 12,1

Schuifdeuren aan zijkant, breedte x hoogte (mm) 701 x 1.086 701 x 1.084

Achterklep, breedte x hoogte (mm) 1.183 x 1.127 1.183 x 1.127

Laadvolume 2-/5-/7-zitter (l) 3.030/750/190 3.880/1.350/530

Draaicirkel maximaal (m) 11 12

Tankinhoud ca. 55 liter

Tankinhoud TGI ca. 26 kg (Caddy) ca. 37 kg 

(Caddy combi Maxi, benzinetank ca. 13 liter)

Spoorbreedte voor min/max, mm 1.537/1.543

Spoorbreedte achter min/max, mm 1.528/1.544

Voetnoten
1) Afhankelijk van de uitvoering kan het totaalgewicht van de auto hoger uitvallen, waardoor het uiteindelijke laadvermogen afneemt.
2)  Als de auto in de bergen rijdt, neemt het motorvermogen af. Vanaf 1.000 m boven de zeespiegel en met iedere 1.000 m meer dient daarom telkens tien procent van het treingewicht  

(toelaatbare aanhangbelasting + maximaal toelaatbaar gewicht van de auto) te worden afgetrokken.
3)  De vaststelling van het verbruik volgens EG-voorschrift, voor het laatst gewijzigd door 1999/100/EG, gaat uit van het daadwerkelijke leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen leiden tot indeling  

in een hogere gewichtsklasse en tot een onder deze gewichtsklasse vallend hoger verbruik. Afhankelijk van rijstijl, wegdek, verkeersomstandigheden, milieu-invloeden en conditie van de auto kunnen de  
verbruikswaarden in de praktijk afwijken van de waarden die in deze norm zijn vastgelegd.

4) In plaats van Super loodvrij RON 98 kan dankzij de anti-pingelregeling Euro loodvrij RON 95 worden gebruikt bij geringe vermindering van het vermogen en verhoogd brandstofverbruik.
5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) of ruw biogas is niet mogelijk.
6) Metingen volgens ISO 3832 met blokken 200x100x50 mm in opgeklapte, respectievelijk neergeklapte achterbank.
7)  Ad Blue. Een TDI motor kan uitgerust zijn met een meertraps uitlaatgasnabehandelingssysteem (roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator gebruikt AdBlue om schadelijke stikstofoxide (NOx) in het  

uitlaatgas om te zetten naar stikstof (N2) en water (H2O). De AdBlue is in een aparte tank opgeslagen. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden dient de AdBlue tussen de servicebeurten door bijgevuld te  
worden. Je kunt dit zelf doen of dit laten uitvoeren door jouw dealer. Via de boordcomputer word je hier tijdig over geinformeerd.

Afmetingen.
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Afmetingen Caddy Combi.
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Afmetingen Caddy Combi Maxi.
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Alle reden voor Volkswagen Service.

Je koopt meer dan een auto
De kwaliteit die Volkswagen nastreeft, vind je niet alleen terug in de 

auto’s. Maar ook bij onze dealers. Je zult bij de Volkswagen dealer 

ontdekken dat ‘service’ een breed begrip is. Daarom gaat de service van 

de Volkswagen dealer verder dan je misschien gewend bent. Maar had 

je van Volkswagen anders verwacht? 

Altijd een vertrouwd adres
Dealers verspreid over heel Nederland, die kwaliteit en service hoog in 

het vaandel hebben staan. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd 

door goed opgeleide vakmensen.

Garantie
3 Jaar op lak, 12 jaar op carrosserie. 2 Jaar technische fabrieksgarantie. 

2 Jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden en vervangen van 

onderdelen.

Onderhoud
Bij de Volkswagen dealer is jouw Volkswagen voor onderhoud in de 

beste handen. Omdat onze monteurs jouw Volkswagen van A tot Z 

kennen en werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaard, met perfect 

passende, 100% originele Volkswagen onderdelen inclusief 2 jaar 

garantie op de onderdelen.

Express Service
Direct geholpen, zonder afspraak. Voor onverwachte kleine 

ongemakken. Je komt langs, hoort wat de reparatie kost en wordt 

direct geholpen.

Ruitenservice
De ruiten vormen een essentieel onderdeel van de beschermende 

kooiconstructie van jouw Volkswagen. Is je ruit kapot, bel dan het 

gratis nummer 0800 555 7000. De reparatie is, afhankelijk van jouw 

verzekering, vaak gratis. Wanneer je een beschadigde ruit bij de dealer 

laat vervangen, krijg je korting op jouw eigen risico. 

Erkend Schadeherstel
Schadeherstel is werk voor specialisten waarvoor je dus bij de 

Volkswagen dealer moet zijn. Je hebt dan de zekerheid van vakkundig 

uitgevoerd schadeherstel. Jouw Volkswagen voldoet na reparatie weer 

voor de volle 100% aan de strenge fabrieksspecificaties.

Vervangend vervoer
Als jouw Volkswagen voor onderhoud of reparatie bij de Volkswagen 

dealer staat, wil je graag mobiel blijven. Op verzoek krijg je tegen een 

voordelig tarief een vervangende auto mee.

Sleutelservice
De Volkswagen sleutel bevat een automatische wegrijblokkering.  

Bij verlies zorgt de Volkswagen dealer binnen 24 uur voor een nieuwe 

set gecodeerde sleutels.

24-uurs pechhulp
Bij elke nieuwe Volkswagen hoort naast de productgarantie ook twee 

jaar gratis pechhulp. Deze twee jaar wordt telkens verlengd wanneer je 

jouw Volkswagen tijdig laat onderhouden bij een officiële Volkswagen 

dealer. Je ontvangt pechhulp, in binnen- en buitenland: wij zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat jouw Volkswagen zo snel mogelijk kan worden 

gerepareerd. Daarnaast vergoeden we bepaalde kosten, zoals een 

mogelijk noodzakelijke hotelovernachting. Meer info op volkswagen.nl 

of bij de Volkswagen dealer.

Volkswagen Extra Garantie
Een reparatie aan jouw auto komt altijd ongelegen. Met een nieuwe 

Volkswagen hoef jij je hierover niet druk te maken, dankzij de twee jaar 

durende fabrieksgarantie. Maar wat daarna? Als je voor Volkswagen 

Extra Garantie kiest, verleng je deze zekerheid. Met Volkswagen Extra 

Garantie krijg je namelijk bovenop de twee jaar fabrieksgarantie, twee 

jaar extra garantie. Wanneer je Volkswagen Extra Garantie afneemt 

bij aankoop van een nieuwe Volkswagen, ben je verzekerd tegen 

onverwachte kosten. En dit tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 

Meer informatie
Wil je meer weten over een van de hier genoemde diensten dan ben je 

bij de Volkswagen dealer van harte welkom voor mee informatie. Ook 

kun je kijken op www.volkswagen.nl.

Wijzigingen voorbehouden
De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, 

uitvoeringsdetails, vermogens, maten, gewichten en brandstofverbruik 

hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk 

bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. De Volkswagen dealer 

informeert je hier graag over.

volkswagen.nl

Onderhoudsbeurten 
Dankzij moderne technieken is er veel minder vaak onderhoud nodig. Het 

onderhoud bestaat uit een inspectieservice en een olieservice. Het bijzon-

dere van de olieservice is dat deze pas uitgevoerd dient te worden wanneer 

de auto dit nodig heeft. Het moment van deze olieservice is namelijk flexi-

bel en afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, de persoonlijke rijstijl en 

het gebruik van Volkswagen LongLife motorolie. De boordcomputer  

herinnert je automatisch op het juiste tijdstip aan het volgende onderhoud.

Een onderhoudsservice voor de Caddy Combi bestaat uit 2 elementen: 

een inspectieservice en een olieservice. Jouw boordcomputer geeft een 

melding wanneer je welke service kunt verwachten. De inspectieservice 

voor de Caddy Combi dient voor het eerst na 2 jaar of bij 30.000 km 

uitgevoerd te worden, daarna elk jaar of bij 30.000 km. De olieservice is 

door gebruik van LongLife olie variabel en dient bij maximaal 2 jaar of 

30.000 km uitgevoerd te worden. Jouw dealer informeert je graag over 

de inhoud van het onderhoud. Extra werkzaamheden en/of het vervangen 

van onderdelen kunnen afhankelijk van kilometerstand en leeftijd van de 

auto voorkomen. In het serviceplan bij jouw wagendocumentatie kun je 

hier meer over lezen.



Volkswagen 
Car-Net®
Aanbodstructuur

Car-Net®

Directe bediening van smartphone  
apps via het scherm van het  

infotainmentsysteem. 

Altijd veilig op weg door optimale 
ondersteuning bij onderhoud, 

pech en ongevallen.

Ontvangst van realtime informatie 
doordat jouw auto verbonden is 

met het internet.

App-ConnectSecurity & Service Guide & Inform

Touareg exclusieve diensten

SOS
De toekomst staat voor de deur. 

Met de mobiele online diensten van Volkswagen 
Car-Net® ben je overal en altijd verbonden. 
Car-Net® geeft je verschillende mogelijkheden 
om op elk moment over de juiste informatie 
te beschikken en biedt steeds nieuwe 
technologische oplossingen die het dagelijks 
leven eenvoudiger en interessanter maken.  
Maar vooral: comfortabeler.

Inmiddels zijn vrijwel alle nieuwe modellen  
van Volkswagen voorzien van Car-Net®.  
Intuïtief, praktisch, behulpzaam en leuk. 

De handige services van Volkswagen Car-Net® 
geven je een kijkje in de toekomst van 
mobiliteit.

Ontdek de verschillende mogelijkheden  
en beschikbaarheid per model op  
http://volkswagen-carnet.com/nl.

Apple® CarPlay 
Met CarPlay van Apple® zijn de dingen die je onderweg 
met jouw iPhone wilt doen, zichtbaar op het ingebouwde 
display van jouw auto. Krijg routeaanwijzingen, voer tele-
foongesprekken, verzend en ontvang berichten en luister 
naar muziek. Allemaal zonder het verkeer uit het oog te 
verliezen. Sluit jouw iPhone aan en je bent weg.

MirrorLink®
Smartphones zijn handig, altijd binnen handbereik en 
voor elke situatie is een passende app. Met MirrorLink® 
hoef je nooit meer zonder deze handige assistent.  
Ook niet achter het stuur. Maak simpelweg verbinding 
met jouw auto en gebruik de MirrorLink® app gemakkelijk 
op het infotainmentsysteem.

Voor alle informatie over Volkswagen Car-Net® verwijzen wij graag naar de website http://volkswagen-carnet.com/nl. Hier vind je naast gedetailleerde uitleg over het voordeel en de werking van de verschillende Car-Net® diensten tevens informatie over o.a. het 
registratieproces*, de (contract)voorwaarden, compatibiliteit van smartphones en multimediasystemen, vereisten die nodig zijn om van Car-Net® gebruik te kunnen maken en beschikbaarheid en inhoud van Car-Net® diensten per model.

*Let op: je hebt na levering van het voertuig 90 dagen de tijd om je te registreren via het klantportaal http://volkswagen-carnet.com/nl. 



Laadstations 
Toont gelegenheden voor elektrisch laden. 
Beschikbaar voor e-Golf, Golf GTE en Passat 
(Variant) GTE.

Online route Importeren 
Samengestelde routes in jouw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van jouw auto.

Parkeerplaatsen 
Toont parkeergelegenheden in de omgeving 
en informeert over beschikbare  
parkeerplekken, prijzen en openingstijden.

Time Manager 
Geeft inzage in jouw persoonlijke agenda en 
koppelt deze aan actuele verkeersdata en 
reisbestemmingen.

Tankstations 
Toont je handige informatie m.b.t.  
tankstations die zich in de nabijheid  
of op de route van jouw auto bevinden.

NOODOPROEP-SERVICE 
Handmatig via knop of automatisch te activeren; sensoren (airbag of gordelspanner) registreren een ongeval, waarna verbinding met een callcenter tot stand wordt gebracht.
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Basis Plus

Automatische ongevalsmelding 
Bij een ongeval zonder airbagactivering 
handmatig via een knop te activeren zodat  
verbinding wordt gemaakt met ons 
callcenter.

Parkeerpositie
Laatste parkeerpositie wordt weergegeven 
op een kaart.

Portieren & licht
Status van deuren en verlichting opvragen.

Voertuigstatusrapport 
Informatie via klant portal over de 
voertuigstatus.

Laden*
Geeft inzicht in accustatus en actieradius en 
maakt starten/stoppen van opladen mogelijk.

Vertrektijden*
Volle accu op het gewenste tijdstip.

Klimatiseren*
Gebruik een computer of mobiel toestel om 
de temperatuur in de auto in te stellen, zelfs 
als je er niet in zit.

Pechoproep 
Handmatig via een knop te activeren in  
geval van pech met jouw auto, verbinding 
met ons callcenter wordt vervolgens  
automatisch tot stand gebracht.

Online Gracenote
Online verrijking van informatie over jouw 
afgespeelde muziek (titel van het lied,  
album en artiest en de CD-cover).

Online reisdoel zoeken (Speech) 
Zoek specifieke persoonlijke favorieten  
zelfs met behulp van spraakbesturing.

Online kaartupdate 
Update van navigatie software direct  
vanuit de auto.

Claxonneren & knipperen 
Via smartphone kunnen claxon en  
alarmlichten bediend worden.

Snelheidswaarschuwing 
Indien de auto een door jouw vastgelegde  
snelheid overschrijdt, wordt een melding  
per e-mail of push-to-smartphone verzonden.

Online interieurverwarming
De interieurvoorverwarming  
(optioneel) middels jouw smartphone  
in- en uitschakelen.

Vergrendelen & Ontgrendelen
Je kunt via de smartphone of computer de 
vergrendelingsstatus van de wagen (bv.  
portieren en achterklep) bekijken en wijzigen. 

Voertuigstatus
Informatie over autogegevens zoals  
kilometerstand, informatie over onderhoud 
en resterende actieradius.

Service-afspraakplanning 
Jouw in de klant portal ingestelde 
servicepartner kan, indien gewenst, 
contact met je opnemen voor het maken 
van een afspraak.

Nieuws 
Automatische ontvangst van nieuws- 
berichten die aan jouw persoonlijke  
voorkeur voldoen (d.m.v. RSS-feeds).

Weer 
Up-to-date weersverwachting voor jouw 
huidige locatie, jouw eindbestemming of 
andere plekken.

Online verkeersinformatie 
Maakt gebruik van realtime verkeers-infor-
matie op internet waarbij wijzigingen direct 
op het navigatiescherm worden getoond.

Satellietkaarten
Dankzij de fotorealistische satellietbeelden 
van de omgeving kan de klant zich 
makkelijker oriënteren, waardoor het 
navigeren, met name in plaatsen waar men 
niet bekend is, nog eenvoudiger is

Webradio
Vereenvoudig gebruik van de onlineradio met 
meer dan 10.000 zenders vanuit de gehele 
wereld. Afspelen van livestreams, podcasts 
en zenders in de omgeving. 

Hybride-radio
Intelligente en automatische verbinding van de conventionele radio met de onlineradio. Als de radiozender  
waarnaar wordt geluisterd via de terrestrische ontvangst niet meer beschikbaar is, kan de wagen overschakelen  
naar de online-stream van de radiozender, zodat er verder naar de zender kan worden geluisterd.

3D-stadsweergave
Detailgetrouwe 3D-nabootsing 
vereenvoudigt de navigatie in de stad. 
Intelligent geheugenbeheer downloadt op de 
achtergrond de benodigde kaarten en slaat 
grote gegevensbestanden op in de cloud.

Online routeberekening
De verbeterde online routeberekening 
houdt rekening met de actuele en 
voorspelde verkeerssituatie voor de gehele 
navigatieroute en stelt de bestuurder snelle 
navigatieroute voor.

Bijzondere online reisdoelen zoeken 
Zoekfunctie voor interessante locaties.

Mijn bijzondere reisdoelen 
Importeer bestaande points of interest (POI) 
in het navigatiesysteem van de auto voordat 
de reis begint.

Online reisdoel importeren
Opgeslagen reisdoelen in jouw Car-Net®  
klant portal worden geïmporteerd in  
het navigatiesyteem van jouw auto.

Gebiedswaarschuwing 
Indien de auto een van te voren bepaald 
gebied verlaat, wordt een melding per  
e-mail of push-to-smartphone verzonden.

Online alarmsysteem 
Automatische push-notificatie via  
smartphone bij activatie alarm.

Rijgegevens
Informatie over rijgegevens zoals verbruik, 
reistijd en reisafstand.

Basis

Touareg exclusieve diensten

Plus

**   De diensten weergegeven middels de blauwe iconen zijn enkel voor de (semi-)elektrische modellen van Volkswagen beschikbaar onder de noemer e-Remote.  
Voor meer informatie over een specifieke Car-Net® dienst en de beschikbaarheid per model zie http://volkswagen-carnet.com/nl.



Wijzigingen voorbehouden.
De gegevens over de leverings mogelijkheden, uitvoeringen, prestaties, maten en gewichten, brandstofverbruik en onderhoudskosten zijn gebaseerd op de stand van zaken ten tijde van de druk. 
Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden. TDI® en Think Blue® zijn in Duitsland en andere landen geregistreerde merken van de Volkswagen Groep.

Volkswagen.nl

Facebook.com/volkswagenNL 

Twitter.com/volkswagenNL

Youtube.com/volkswagenNL

Linkedin.com/company/volkswagen-nederland

instagram.com/volkswagennl
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