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Konceptet för Caddy Life är lätt att förklara: Det är en bil med generösa utrymmen och med stor funktionalitet
och kvalitet. Den passar aktiva människor med många olika intressen där bilen är ett verktyg i vardagen. Caddy
Life är funktionell och har plats för alla.
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Alla vill vara med. Sonen skall hämtas från skolan. Med hela familjen till staden för en

lång shoppingrunda. Med döttrarna till sportevenemang. Med makan/maken till

barnbarnets skolavslutning. Med en väninna för att handla skivor. En snabb tur till

snabbköpet på hörnan, innan det stänger. Till favoritlagets bortamatch. Med det egna

laget till nästa match. Till segerfesten efteråt. För gemensam utflykt i det gröna. Att bry

sig om det som verkligen är viktigt och betyder något i livet. I  Caddy Life.



En första blick får dig att göra stora ögon.
Mer än vad du hade väntat dig. När det gäller utrymmet kan ingen klaga på Caddy Life.

De båda stora skjutdörrarna har en öppningsbredd på 70 cm, vilket gör att lastning och

in- och urstigning inte blir något problem på en trång parkeringsplats. Trots de kom-

pakta yttermåtten har den ett imponerande innerutrymme, som enkelt kan anpassas

för olika behov. Caddy Life är en bil för vardagsbruk, men också för sådant som inte

händer varje dag. 
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Ett stopp på vägen förbi favoritbutiken.
En snygg spegel i skyltfönstret. Med
guldram 53 x 68 cm. Passar perfekt. 
I Caddy Life.
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Här är man den främste också på sjunde plats.
Det är många saker som är roligare att göra tillsammans med andra, och det är enkelt

i Caddy Life. Med det tvåsitsiga sätet, som finns som tillval för andra sätesraden i

passagerarutrymmet, kan den erbjuda 7 fullvärdiga, bekväma platser. Då kan man

ändå komfortabelt transportera skrymmande saker. Det tvåsitsiga sätet är både fäll-

och uttagbart. De främre baksätena kan fällas fram samt vikas ihop. Detta ger stort

utrymme och många möjligheter  – för mycket nöje.



Ett trött barn efter en lång skoldag. En
”bästis”. Och en till! Och en till! Och en
till!
Alla skall hem.
I Caddy Life.
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Ett äkta förvaringsobjekt.
Att kunna åka tillsammans utan att allt blir en enda röra. Det klarar man med det

finurligt genomtänkta förvaringskonceptet. Mittkonsolen har i förarutrymmet ett

stort förvaringsfack med lock samt två mugghållare fram och en bak. Sidofacken i

förar- och passagerardörrarna har plats för en 1-liters flaska, och i innertaket, över

vindrutan, finns det ett extra förvaringsutrymme. Både  i skjutdörrarna och i fot -

utrymmet på passagerarsidan hittar du stora förvaringsfack – allt för att man skall

kunna hålla ordning i bilen och för att inget skall vara i vägen.



En väska, två förpackningar näsdukar,
en mobiltelefon, 4 läppstift, 7 nycklar 
– massor av förvaringsställen för allt
möjligt.
I Caddy Life.



Byte av förare. Samma komfort.
Dottern måste till doktorn och frun till arbetet, dottern till kompisen – Caddy Life är

beredd för allt: Ratten kan ställas in i höjd- och längdled, förarsätet i höjdled. Förar-

och passagerarsätena har ryggstöd med justerbar lutning. Detta gör att alla förare

lätt hittar en bekväm sittställning, med perfekt sikt över både instrument panelen

och över vad som händer i trafiken. Passagerarna kan också göra det bekvämt för sig,

för Caddy är till för alla.
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Man kör en liten runda tillsammans.
Man byts om vid ratten. Så blir man
törstig. Det gäller att bestämma sig för
det mest bekväma alternativet – Caddy
Life.
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Man har ofta något stort i görningen.
Full fart. Med korgar eller fullastade kassar. Med resväskor så fullpackade, att de nästan

inte går att stänga. I Caddy Life kan man enkelt stuva in allt detta. Med en bagagerums -

volym på 560 liter (som kan utökas till 2.600 liter) i femsitsigt utförande. 

I det sjusitsiga utförandet kan man, tack vare den tillåtna lastkapaciteten på upp till

640 kg, också ta med tungt bagage. Det är bara en sak som inte hör hemma i Caddy Life:

Begränsningar.



Shopping; träffar av en slump gamla
kompisar; bjuder in till middag på
kvällen; stor överraskning; mycket  som
behöver handlas.
I Caddy Life.



Både för vardagsvägarna 
och för att komma bort från vardagen.
Många olika resmål – många starka motorer: 1,9 l TDI-motor på 55 kW (75 hk); 1,9 l

TDI-motor på 77 kW (105 hk); 1,4 l bensinmotor på 59 kW (80 hk); 1,6 l bensinmotor på

75 kW (102 hk), 2,0 l EcoFuel 80 kW (109 hk). Dieselmotorerna har den innovativa

pumpinsprutningstekniken, där direktinsprutningen gör att bränslet kan utnyttjas

optimalt. Resultatet blir att både bränsleförbrukningen och avgasutsläppen mins-

kas. Hög prestanda och låg förbrukning. Det gäller också för bensinmotorerna, och

den ger den perfekta balansen mellan körglädje och sparsamhet.
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Fyra kompisar; tre dagar ledigt;
sovsäckarna inpackade; tält och karta
är med; nu bär det iväg.
I Caddy Life.

Till den starkaste TDI-motorn kan du nu få den nya sexväxlade

automat lådan DSG. DSG-lådan liknar växellådorna i formel-1-bilarna

och har sitt ursprung i rallyvärlden. Den är försedd med två kopplingar

för att automatiskt kunna förbereda nästa växel. Det gör att växlingen

genomförs på 3-4 hundradels sekund och betyder i sin tur att 

accelerationen är precis lika bra som med en manuell växellåda. 

Du kan välja Sportläge som gör att växlingen sker vid ett högre varvtal.

Du kan också använda den manuella funktionen för att 

styra växlingarna själv.



Det mest fantastiska med Caddy Life: 
Den ser till att inget händer.
Caddy Life är en säker följeslagare under hela dagen. De elektroniska reglersystemen

ABS, EDS, ASR och MSR assisterar i kritiska situationer, med noga avvägda ingrepp i

broms- och motorstyrsystemen. Förar- och passagerarairbags samt sidoairbags fram

skyddar mot skador. Som tillval finns också ESP med bromsassistent, som i extrema

körsituationer svarar för säker väghållning – på motorväg, landsväg, i snäva kurvor,

i stadstrafik, på våta löv – kort sagt på alla vägar. 

Caddy Life kan man lita på.
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Hjälmen är inte på, inte heller
armbågsskydden och knäskydden är
inte fastspända. Du kommer hem
säkert ändå.
I Caddy Life.
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Caddy EcoFuel – en miljövän med utrymme och flexibilitet

Motorprestanda
Motor av typen ”kvasi-

monovalent” som ger en

toppfart av 169 km/h.

Caddy Life EcoFuel kombinerar det bästa av två världar. Den högteknologiska

motorn som optimerats för gasdrift ger låga utsläpp och minskar belastningen

på miljön. De fyra gastankarna som placerats under golvet optimerar säkerhet

och utrymme. Körsträckan på hela 580 km innebär färre tankningar och ökad

flexibilitet i vardagen. Mer tid till dig och din familj.



Du lastar samma volym som i vanliga Caddy Life

Eftersom gastankarna placeras under golvet i lastutrym-

met förlorar du ingen lastvolym i gasmotorversionen av

Caddy Life. Men du vinner ekonomiskt och miljön mår

bättre.

Säkerhet

Bilens tjänstevikt på drygt 1.700 kg inkluderar ett

omfattande säkerhetssystem för att skydda både

människor och last. Gasen förvaras i 9 mm tjocka

ståltankar som är extremt värmetåliga och som har

testats under mycket hårda förhållanden. Elektromag-

netiska ventiler skyddar mot gasläckor i händelse av

olycka. Caddy Life EcoFuel är med andra ord ett mycket

säkert fordon.

Prestanda

Motorn i Caddy Life EcoFuel är av typen ”kvasimono -

valent”, vilket innebär att den optimerats för att köras på

fordonsgas. Den ger en effekt på 109 hk och har en

toppfart på 169 km/h.

Räckvidd

Eftersom Caddy Life EcoFuel kombinerar två drivmedel,

både gas och bensin, så ger detta en räckvidd på ca

580 km på en tank. Naturgastanken har en kapacitet på

26 kg vilket ger ca 430 km körning. En kompletterande

bensintank på 13 liter ger ytter ligare ca 150 km.

Säker placering
Genom att tankarna är placerade under lastrumsgolvet,

förlorar du ingen lastvolym i Caddy Life EcoFuel. Stål -

tankarna är dessutom extremt värmetåliga och ligger väl

skyddade.

Räckvidd 580 km
Genom att utnyttja både

gastank och bensintank får du

en räckvidd på ca 580 km.
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Strålkastare
Halogenstrålkastarna har räckviddsreglering som standard.

Stålfälgar 6,0 J x 15 med heltäckande navkapslar
15" stålfälgar med 195/65 R15-däck.

Lättmetallfälgar 6,0 J x 15 
15" gjutna aluminiumfälgar med 195/65 R15-däck.

Värmeisolerrutor
De gröntonade fönstren minskar uppvärmningen av

innerutrymmet vid starkt solsken. Extra tonade rutor går att

få som tillval bakom förar-/passagerarutrymmet.

Utvändig utrustning

Skjutdörrar för passagerarutrymmet
De båda skjutdörrarna på förar- och passagerarsidan har en

öppningsbredd på 70 cm.



Skjutfönster
Ett skjutfönster i skjutdörren på passagerarsidan ingår i standard -

utrustningen. Som tillval kan ett skjutfönster monteras också i

skjutdörren på förarsidan.

Färgkoordinering exteriört

Stötfångare, dörrhandtag och backspeglar lackerade i bilens

färg, erbjuds som tillval i ett designpaket.

Standardutrustning Tillvalsutrustning
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Läderpaket

I detta paket ingår läderklädd ratt, klädsel och knopp på

växelspaken i läder, samt läderklätt handtag på handbromsen.

Förvaringsfack i förar- och passagerardörrarna
Det finns ett förvaringsfack i både förar- och passagerar-

dörren. Facken är dimensionerade så att de kan rymma en

1-liters flaska.

Skjutlåda
Under förarstolen finns en utdragbar, rymlig förvaringslåda som

tillval.

Instrumentpanelen
I instrumentpanelen finns ett fack med en dokumentklämma

och ett förvaringsfack.

Handskfack
Det öppna handskfacket har plats för diverse småsaker.

Invändig utrustning



I innertaket
Till förvaringsmöjligheterna hör också ett rymligt insticksfack

(takhylla) i innertaket.

Mittkonsol
I mittkonsolen finns ett förvaringsfack med lock och två

burkhållare fram samt en burkhållare, två luftmunstycken

och ett 12 V uttag bak.

Förvaringsfack i passagerarutrymmet  
Förvaringskonceptet kompletteras med ytterligare två förvaringsfack i

fotutrymmet för första sätesraden i passagerarutrymmet. Om bilen

som tillval utrustas med en borttagbar dragkrok förvaras denna i ett av

stuvningsfacken.

Standardutrustning Tillvalsutrustning

Burkhållare
Två burkhållare finns lättillgängligt placerade i mittkonsolen

fram och ytterligare en i mittkonsolens bakre del, för

passagerarutrymmet.

Förvaringsfack i skjutdörrarna
Fler förvaringsfack finns i skjutdörrarna för passagerar -

utrymmet.
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Förvaringsnät
Mindre föremål kan förvaras i två praktiska nätfack på

vänster och höger sida i passagerarutrymmet. Om bilen

förses med tillvalet nätvägg för bagaget fästs detta i de

infästningspunkter som finns vid nätfacken. 

Förvaringsfack i lastutrymmet
På båda sidorna i lastutrymmet finns fler förvaringsfack.

Förarsäte och sätesvärme
Förarsätet är höj- och sänkbart. Justerbar sätesvärme är standard för

både förar- och passagerarsäte fram. Höj- och sänkbart passagerar -

säte som tillval.

Tresitssoffa i passagerarutrymmet.
Tresitssoffan finns i första sätesraden i passagerarutrymmet.

Sätesarrangemang i passagerarutrymmet (alt. 1)
Tresitssoffan kan fällas ned till 2/3 eller 1/3.

Invändig utrustning



Sätesarrangemang i passagerarutrymmet (alt. 2)
Tresitssoffan kan dessutom fällas ihop till 2/3 eller 1/3. De redan

nedfällda sätena fälls ett steg till framåt.

Andra sätesraden i passagerarutrymmet
I andra sätesraden finns plats för ett extra, 2-sitsigt säte, så

att man kan erbjuda sittplatser för 7 personer.

Standardutrustning Tillvalsutrustning

Bagageutrymmet
I det 5-sitsiga utförandet har bagagerummet en volym på 560

liter, vilket kan utökas till 2.600 liter. Den tillåtna lasten

varierar med motor alternativ och antalet sittplatser, men kan

uppgå till maximalt 640 kg.
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ESP
Som tillval kan bilen utrustas med det elektroniska

stabiliserings programmet (ESP) inklusive bromsassistent

för alla modeller. ABS (anti-blockersystem), ASR (anti-

spinn reglering) och MSR (motor-bromsreglering) ingår i

standard utrustningen.

Airbags
I Airbag-systemet ingår som standard förar- och passager -

arairbags samt sidoairbags fram. I det öppna handskfacket

finns en nyckelströmbrytare för krockkudden i passagerar-

sätet fram.

Dimljus
Dimljusen är integrerade i stötfångarna.

Parkeringsvarnare
Fyra sensorer i bakre stötfångaren och ett varningsljud hjälper

till vid fickparkering.

Utvändiga backspeglar
De utvändiga backspeglarna är uppvärmbara och ställs in

elektriskt. Speglarna är till storlek och form olika på förar-

och passagerarsidan.

Säkerhetsutrustning



Reglage för inställning av utvändiga backspeglar
Reglaget finns i förardörren.

Öglor för förankring av lasten
I lastutrymmet finns fyra öglor för förankring av lasten.

Direktväxlad Automatväxellåda (DSG)
Den sexväxlade DSG-växellådan från rallyvärlden ger en steglös och

oöverträffat snabb växling. Den har den manuella växellådans fördelar

med hög verknings grad och robusthet, samtidigt som den har den

vanliga automatlådans fördel med hög komfort. Den kan växlas både

automatiskt och manuellt och erbjuds till 77kW/105hk TDI-motorn.

Standardutrustning Tillvalsutrustning

ISOFIX barnstolsfästen
ISOFIX-barnstolsfästen finns på de yttre sittplatserna i

tresitssoffan, under ett blixtlås. I dessa fästen kan man

förankra separata barnstolar direkt i bilens kaross.

Funktionsutrustning
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Färddator
Färddatorn har två visningslägen, för visning av körtid,

genomsnitts hastighet, genomsnittsförbrukning samt

momenten förbrukning, räckvidd och körsträcka. Önskat

visningsläge väljs med reglaget i vindrutetorkarspaken. 

Farthållare
Från en hastighet av 30 km/h kan man programmera in

systemet för att hålla en önskad konstant hastighet.

Farthållaren får inte användas vid kritiska vägförhållanden

(halka, risk för vattenplaning etc).

Elektriska fönsterhissar i framdörrar
Med komfortmanövrering och klämsäkring.

Centrallås
Centrallåset kan låsas/låsas upp med fjärrkontrollen. Dessutom

kan dörrarnas Safe-låsning aktiveras.

Halvautomatisk klimatanläggning Climatic
Den halvautomatiska klimatanläggningens temperaturinställning

regleras steglöst. Erbjuds enskilt eller i ett Climatic-paket med

värmedämpande vindruta för ökad komfort.

Funktionsutrustning



Luftmunstycken
Två luftmunstycken i mittkonsolen svarar för god ventilation också i

passagerarutrymmet.

Radio RCD 300
RCD 300 levereras med fyra högtalare.

Extra högtalare
Två extra högtalare bak kan beställas som tillval till RCD 300, totalt 6

högtalare.

Standardutrustning Tillvalsutrustning

Radio RCD 500
Radion RCD 500 omfattar sex högtalare samt en inbyggd

mp3-kompatibel cd-växlare för 6 skivor.

CD-växlare
Den som tillval tillgängliga CD-växlaren manövreras via radion och är

placerad under locket på mittkonsolen. Erbjuds som tillval till RCD 300,

RCD 500 eller Navigationssystemet.
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Navigationssystem
Radio- och navigationssystemet med färgdisplay har

dynamisk väg visning och sex högtalare.

Stöldlarm
Stöldlarmet med back-up-signalhorn och bortbogseringsskydd

aktiveras via dörrkontakt eller rörelsedetektor.

Sidofönster
Om så önskas kan två sidofönster med manuell öppning/stängning

monteras i passagerarutrymmets bakre del, dock ej tillsammans med

2:a sätesraden (7-sitsig).

Insynsskydd samt nät för 7-sitsig version
Insynsskyddet kan beställas som tillval till den sjusitsiga

versionen. Det kan kompletteras med ett skyddsnät som

förhindrar bagage att tränga in i passagerarutrymmet. Det går

att rulla ihop om det ej behövs.

Insynsskydd för bagagerummet
Det fällbara insynsskyddet skyddar mot oönskad insyn i

lastutrymmet. Standard vid 5-sits och tillval vid 7-sits.

Funktionsutrustning



12 V uttag
I mittkonsolen finns en 12 V uttag för passagerarutrymmet. Ytterligare

ett uttag finns på vänster sida i lastutrymmet.

Baklucka
Bakluckan är utrustad med uppvärmbar bakruta och

torkare.

Dragkrok
Beroende på viket motoralternativ som valts varierar den tillåtna

släpvagnsvikten från 1.200 upp till maximalt 1.500 kg. Man kan välja en

fast eller en borttagbar/låsbar dragkrok. Tillåten kullast på 75 kg.

Standardutrustning Tillvalsutrustning

Dubbla bakdörrar
De dubbla bakdörrarna med fönster går ända upp till taket

och är delade på bredden till 2/3 respektive 1/3.

Inbyggda fästen för takräckessystem
I taket finns fyra infästningspunkter för takräckessystem. Tillåten

taklast på totalt 100 kg.



Bränslesystem/ Multi-Point- Multi-Point- Direktinsprutad Direktinsprutad Kvasimonovalent
Insprutningsförfarande Injection (MPI) Injection (MPI) turbodiesel turbodiesel (bensinmotor anpassad

med pumpinsprutare med pumpinsprutare för naturgas)
Antal cylindrar 4 4 4 4 4
Cylindervolym, cm3 1.390 1.598 1.896 1.896 1.984
Effekt, 
kW vid varvtal per min 59 vid 5.000 75 vid 5.600 55 vid 4.000 77 vid 4.000 80 vid 5.400
Vridmoment, 
max. Nm/varvtal per min 132/3.800 148/3.800 210/1.900 250/1.900 160/3.500
EU-avgasnorm EU 4/MK 2005 EU 4/MK 2005 EU 4/MK 2005 EU 4/MK 2005 EU 4/MK 2005

Kraftöverföring

5-växlad manuell växellåda • • • • •
DSG automatisk växellåda – – – • –

Drivning

Framhjulsdrivning • • • • •

Prestanda

Acceleration 
0–80 km/h, (s) 11,2 9,1 11,2 8,8/8,8* 9,2
Acceleration
0–100 km/h, (s) 17,9 13,7 17,7 13,3/13,3* 13,8
Segdragningsförmåga
60–100 km/h, på 4/5 vxl, (s) 13,2/18,2 12,1/17,5 11,8/13,8 9,4/12,5/7,4* –
Segdragningsförmåga
60–120 km/h, på 5 vxl, (s) 30,4 27,6 25,7 20,2/13,8* –
Segdragningsförmåga
80–120 km/h, på 4/5 vxl, (s) 17,6/21,6 13,4/19,1 17,1/19,2 11,6/13,7/10,8* 14,0/20,0
Maxhastighet, km/h 148 164 150 166/166* 169
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Motorer 1,4 l Bensin (59 kW) 1,6 l Bensin (75 kW) 1,9 l TDI (55 kW) 1,9 l TDI® (77 kW)/DSG* 2,0 l EcoFuel (80 kW)

• Standard

Tekniska data

* DSG i läge drive

1,4 l Bensin 59 kW/75 hk 132 Nm
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1,6 l Bensin 77 kW/102 hk 148 Nm
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1.9 l TDI 55 kW/75 hk 210 Nm
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1,9 l TDI 77 kW/105 hk 250 Nm
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2.0 l EcoFuel 80 kW/108 hk 160 Nm



Bränsleförbrukning

Modell Motor Effekt Förbrukning CO2-utsläpp blandad körning

kW l/100 km g/km

Caddy Life 5-Sitsig (Stadskörning/Landsvägskörning/Blandad körning, enligt 99/100 EG), Tankinnehåll 60 l

1,4 l Bensin 59 10,5/7,0/8,3 199
1,6 l Bensin 75 11,1/6,9/8,4 202
1,9 l TDI

®
55 7,8/5,5/6,4 173

1,9 l TDI
®

77 7,5/7,5/6,3 167
1,9 l TDI

®
DSG 77 8,2/5,7/6,6 178

2,0 EcoFuel 80 8,2/4,7/6,0 157

Caddy Life 7-Sitsig* (Stadskörning/Landsvägskörning/Blandad körning, enligt 99/100 EG), Tankinnehåll 60 l

1,4 l Bensin 59 10,6/7,1/8,4 202
1,6 l Bensin 75 11,1/6,9/8,4 202
1,9 l TDI

®
55 7,8/5,5/6,4 173

1,9 l TDI
®

77 7,5/5,6/6,3 167
1,9 l TDI

®
DSG 77 8,3/5,8/6,7 178

2,0 EcoFuel 80 8,2/4,7/6,0 181

De här angivna värdena är baserade på bilens vikt utan extra utrustning.
Typ av bränsle: Blyfri 95-oktanig bensin enligt DIN EN 228 för bensinmotorer (91-oktanig blyfri bensin kan användas, men man måste då räkna
med en något lägre effekt och en något högre bränsleförbrukning), dieselbränsle (med Cetantal CZ 49) för dieselmotorer.
* Det 2-sitsiga sätet i andra sätesraden i passagerarutrymmet är tillvalsutrustning.

Angivna data gäller vid tidpunkten för tryckning.



3736

Mått och vikter

Yttermått Innermått (Last-/passagerarutrymme) max.

Axelavstånd Längd Bredd*** Höjd Längd**** Bredd Höjd Volym
mm mm mm mm mm mm mm liter 

Caddy Life

2.682 4.405 1.802 1.833 1.354 1 1.225 1.238 2.600 1

De här angivna höjdmåtten kan variera inom ± 50 mm beroende på bilens utrustning.
Tillåten taklast respektive kullast 100 kg respektive 75 kg.
* Extrautrustning kan ändra bilens totalvikt, vilket också påverkar lastförmågan.
** Vid 12 % stigning.
*** Mätt över karossen utan utvändiga backspeglar (2.062 mm inkl. backspeglar).
**** Mätt på golvet.
1 Mätt med framfällda säten i första sätesraden. 
# Går ej att kombinera drag och 7-sits på EcoFuel.

Motor Effekt Tillåten Tjänstevikt* Lastförmåga Framaxellast Bakaxellast Släpvagnsvikt** Tågvikt
Totalvikt med förare max max bromsad/

obromsad
kW kg kg kg kg kg kg kg

Caddy Life 5-Sitsig

1,4 l Bensin 55 2.000 1.527 – 1.597 473 – 403 1.000 1.200 1.200/700 3.200
1,6 l Bensin 75 2.186 1.546 – 1.616 640 – 570 1.000 1.200 1.300/710 3.300
1,9 l TDI

®
55 2.035 1.611 – 1.681 424 – 354 1.065 1.200 1.400/720 3.435

1,9 l TDI
®

77 2.251 1.611 – 1.681 640 – 570 1.065 1.200 1.500/750 3.600
1,9 l TDI

® 
DSG 77 2.280 1.640 – 1.710 640 – 570 1.095 1.200 1.500/750 3.780

2,0 EcoFuel 80 2.186 1.728 – 1.798 458 – 388 1.030 1.200 1.500/750 3.986

Caddy Life 7-Sitsig (Tvåsitssoffa i andra sätesraden är extrautrustning)

1,4 l Bensin 55 2.167 1.564 – 1.634 603 – 533 1.000 1.200 1.035/700 3.200
1,6 l Bensin 75 2.186 1.583 – 1.653 603 – 533 1.000 1.200 1.115/710 3.300
1,9 l TDI

®
55 2.251 1.648 – 1.718 603 – 533 1.035 1.200 1.280/720 3.500

1,9 l TDI
®

77 2.250 1.648 – 1.718 603 – 533 1.065 1.200 1.350/750 3.600
1,9 l TDI

® 
DSG 77 2.280 1.677 – 1.747 603 – 533 1.095 1.200 1.500/750 3.780

2,0 EcoFuel 80 2.270 1.765 – 1.816 505 – 454 1.300 1.250 #/# #
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Angivna data gäller vid tidpunkten för tryckning.

Måttritningar

De här angivna höjdmåtten kan variera inom ± 50 mm beroende på bilens utrustning.

Caddy Life 5-Sitsig

Lastutrymme/volym 560/1.200 l (bakom första sätesraden med/utan insynsskydd)

Skjutdörrarnas bredd/höjd 700/1.108 mm

Bakluckans bredd/höjd 1.181/1.134 mm

Vändkrets 11,1 m

Lastutrymme/volym 190 l (upp till överkant på bakersta sätesraden)

Skjutdörrarnas bredd/höjd 700/1.108 mm

Bakluckans bredd/höjd 1.181/1.134 mm

Vändkrets 11,1 m

Caddy Life 7-Sitsig (Tvåsitssoffa i andra sätesraden är extrautrustning)



Lacker

Sätesklädsel

3938

Duo Artgrey ·
EM

Duo Grey-Blue/ 
Artgrey · ENSätesklädslar

Bilderna på denna sida kan bara tjäna som riktmärken, eftersom färgerna
inte kan göras full rättvisa vid tryckningen.

Lime · 
W5W5

Lambadagrön · 
F9F9

Tornadoröd · 
G2G2

Sommarblå · 
E1E1

Candyvit · 
B4B4

Solnedgångsorange · 
Z7Z7

Surfblå· 
1C1C

Shadowblå · 
P6P6

Ravennablå · 
5Z5Z

Frescogrön · 
3P3P

Offroadgrå · 
M3M3

Reflexsilver · 
8E8E

Kryddröd · 
K7K7

Standardlacker

Metalliclacker

Blackmagic · 
Z4Z4

Pärleffektlacker

Duo Grey-Red/ 
Artgrey · ER



Bilarna som visas på bilderna är i vissa fall utrustade med extrautrustning, som finns som tillval mot merkostnad. De på

bilderna förekommande dekorationerna är inte standard. Uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått

och vikter, bränsle förbrukning och driftkostnader för bilarna överensstämmer med de vid tryckningen tillgängliga data.

Ändringar förbehålls. Produktnamnet Caddy används av Volkswagen Nutzfahrzeuge med godkännande av Atelier

Réunis Caddie. TDI® är ett av Volkswagen-Gruppen i Tyskland och andra länder inregistrerat varumärke.

Allmänna uppgifter

GARANTIER
• 3 års garanti (2 års Nybilsgaranti och 1 års Tilläggsgaranti), utan milbegränsning.

• 3 års vagnskadegaranti

• 12 års rostskyddsgaranti mot genomrostning.

• 3 års lackgaranti.

• Volkswagen Personbilars MobilitetsGaranti med bärgning och hyrbil i tre dygn eller en fri övernattning 

på hotell för alla personer i bilen (gäller när fordonet ägs/brukas av privatpersoner).

• Volkswagen Lastbilar och bussars MobilitetsGaranti med starthjälp och bärgning samt hyrbil (Golf) i två

dygn eller en fri övernattning på hotell för 2 personer. (gäller när fodonet ägs/brukas av ett företag)

• 1 års MaxiMil med stilleståndsersättning 2.000:- (exkl moms) per påbörjat dygn. Kan förlängas upp till

5 år. (gäller när fordonet ägs/brukas av ett företag).

ROSTSKYDD
Caddy är till största delen galvaniserad; varmgalvanisering och elektrolytisk galvanisering. Sidopanelerna är

pressade i ett stycke, vilket minskar antalet svetspunkter. Hålrum är fyllda med vax. Underredet och

hjulhusen är inklädda med plast.

FORDONSSKATT
Se www.skatteverket.se. 

FÖRSÄKRING
Life: 2-10-11



Samtliga uppgifter i denna broschyr återger tillgänglig information
vid tidpunkten för tryckning. Ändringar kan ha införts senare. En del
av de på bilderna visade bilarna har merutrustning som inte ingår i
standardutrustningen. Rätt till ändringar förbehålles.

BRO 472 002 13 • Maj -07 • 7.000 ex

www.volkswagen.se

Trosa Tryckeri AB 00000  Kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9002 och ISO 14001

Caddy Life


