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CADDY PROFI

Caddy Kasten Profi
2.0 TDI, 5 MAN, 75 AG, Euro 6
Keliamoji galia (kg) 658

Caddy Kombi Profi

Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku 
valdymu ir apsauga nuo užspaudimo

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai 
galinio vaizdo veidrodžiai

Oro kondicionierius

Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu 
ir užrakinamu dangčiu

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

2.0 TDI, 5 MAN, 75 AG, Euro 6
Keliamoji galia (kg) 688
* N1 Bendroji masė 2230 kg, 
keliamoji galia 673 kg

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

Radijo sistema "Composition Audio" 
(2 garsiakalbiai)

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

Įranga

Įprasta kaina, EUR su PVM 21 174 € 21 559 €

Speciali kaina, EUR su PVM 17 827 € 18 086 €

Caddy 
Kasten Profi

Caddy
Kombi Profi

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu 
ratlankiu

Kaina nuo

17 827€

3 347 €
Nuolaida

3 473 €
Nuolaida



Caddy Kasten Profi Caddy Kombi ProfiCaddy matmenys

Krovinių skyriaus plotis, min./maks.

Kelio prošvaisa (išmatuota po variklio apsauga)

Krovinių skyriaus laiptelis virš stacionaraus lygio (mm)

Transporto priemonės aukštis

Krovinio aukštis

Krovinių skyriaus grindų ilgis (už Kombi profi 1-os, 2-os ir 3-ios sėdynių eilės)

Pravažumo kampas, priekyje/gale

Išilginio pravažumo kampas

Šoninės slankiosios durys, plotis x aukštis

Galinės durys, plotis x aukštis

2-/5-7- vietų automobilio krovinių/keleivių skyriaus tūris

Krovinių skyriaus tūris

Mažiausias posūkio spindulys, apytikriai

1,170/1,556

155

577

1,823

1,244

1,779

17,1/17,3

14,0

701 x 1,097

1,183 x 1,134

3,2

11,1

1,168/1,190

155

575

1,822

1,230

1,781/1,095/224

15.7/17.5

13.5

701 x 1,086

1,183 x 1,134

3,2/0,9/0,2 [3,200/918/190]

11,1

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(°)

(°)

(mm)

(mm)

(m3)[l]

(m3)

(m)

4 metų arba 120 000 km garantija

Servisas

Automobilio literatūra lietuvių kalba

Garantija

Caddy Kasten Profi Caddy Kombi ProfiCaddy bazinė įranga

Saugumo įranga

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

– 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Elektroninė stabilizavimo programa ESP

– įskaitant ABS, ASR, EDS

Įkalnės asistentas

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Centrinis užraktas

– Elektroninis imobilizatorius

Elektros paketas I

– Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku valdymu ir apsauga 

 nuo užspaudimo

– Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu valdymu

Oro kondicionierius

– Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu 

 ir užrakinamu dangčiu

Padangų remonto komplektas (tik 4Motion, CNG*)

– 12 voltų kompresorius

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Radijo sistema "Composition Audio"

– 2 garsiakalbiai

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

Funkcinė įranga

Vidaus įranga

Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje

– Apmušimas iš medienos plaušų plokštės krovinių/keleivių skyriuje

Vidurinė konsolė su 4 gėrimų laikikliais (2 priekyje ir 2 gale)

Komfortiškos sėdynės vairuotojo kabinoje

Guminė grindų danga vairuotojo kabinoje

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje

Aukšta skiriamoji sienelė be lango

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Austin"

Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje (ne Caddy Maxi)

Iš išorės nustatomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Asimetriškai padalintos galinės sąvarinės durys su langų 

angomis, kairiosios sąvarinės durys platesnės

Šildomas galinis langas

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje

Šoniniai langai (nejudantys) krovinių/keleivių skyriaus kairėje

ir dešinėje

Plastikiniai pilkos spalvos bamperiai

Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas

– Šilumą izoliuojantys žalsvi stiklai keleivių/krovinių skyriuje

Plieniniai ratlankiai 6J x 15

– Padangos 195/65 R15 91T

Išorės įranga

Caddy Kasten Profi. Mišrios degalų sąnaudos – 4,5 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 117 g/km.
Caddy Kombi Profi. Mišrios degalų sąnaudos – 4.6 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 119 g/km.



www.volkswagen.lt

CADDY FAMILY

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

Veiklos nuomos sąlygos

Įranga

2.0 TDI, 6 DSG, 150 ZS, Euro 6

Nuolaida
6 198 €

 Caddy Family 102 ZS Caddy Family 150 ZS
 2.0 TDI 6DSG 2.0 TDI 6DSG

Įprasta kaina, EUR su PVM 29 425 € 32 596 €
Speciali kaina, EUR su PVM 23691 € 26 398 €
Nuolaida 5 734 € 6 198 €

Mažasis odos paketas
– Oda aptrauktas vairas
– Oda aptraukta rankinio stabdžio svirtis
– Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

Prisijungimo galimybių paketas, skirtas radijo sistemai 
"Composition Audio", mobiliojo telefono sąsaja

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

Oro kondicionierius

Signalizacijos sistema su autonomine sirena, 
2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Plastikiniai kėbulo spalvos bamperiai

Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai
– Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos
– Užtamsinti galiniai žibintai

Juodos spalvos stogo bėgeliai



Mišrios degalų sąnaudos – 5 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 132 g/km.

Caddy Family bazinė įranga

Saugumo įranga

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

– 2 užlenkiami nuotolinio valdymo raktai

Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Elektroninė stabilizavimo programa ESP

– įskaitant ABS, ASR, EDS

Įkalnės asistentas

Užtamsinamas vidinis galinio vaizdo veidrodis

Centrinis užraktas

– Elektroninis imobilizatorius

Bi-ksenoniniai priekiniai žibintai

– Atskiros šviesos diodų dienos važiavimo šviesos

– Užtamsinti galiniai žibintai

Funkcinė įranga

Elektros paketas I

– Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku valdymu 

 ir apsauga nuo užspaudimo

– Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Kairiosios sėdynės vairuotojo kabinoje aukščio reguliavimas

– Stalčius po kairiąja priekine sėdyne

Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema su kintamu 

valdymu

Rankiniu būdu valdoma šildymo sistema

Oro kondicionierius

– Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu 

 ir užrakinamu dangčiu

Papildomas šildymas 

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu  

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Multifunkcinis ekranas "Plus"

Radijo sistema "Composition Audio"

– 4 garsiakalbiai

Prisijungimo galimybių paketas, skirtas radijo sistemai 

"Composition Audio"

– Mobiliojo telefono sąsaja

12 voltų kištukinis lizdas bagažinėje

4 metų arba 120 000 km garantija

Serviss Garantija

Automobilio literatūra lietuvių kalba

Vidaus įranga

Lubų apmušimas

– Komfortiškos formos lubų apmušimas vairuotojo kabinoje 

 ir keleivių skyriuje

Mažasis odos paketas

– Oda aptrauktas vairas

– Oda aptraukta rankinio stabdžio svirtis

– Oda aptraukta pavarų perjungimo svirties rankena

Suvyniojamas ir išimamas bagažinės uždangalas 

Skydeliai nuo saulės kairėje ir dešinėje vairuotojo kabinoje, 

įskaitant makiažo veidrodžius

Vidurinė konsolė su viduriniu ranktūriu ir 3 gėrimų laikikliais 

(2 priekyje ir 1 gale)

Komfortiški šoniniai apmušimai keleivių skyriuje

Komfortiškos sėdynės vairuotojo kabinoje

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Kutamo"

Daiktadėžė priekinio keleivio pusėje su apšvietimu 

ir užrakinamu dangčiu

Trivietė vientisa sėdynė antroje sėdynių eilėje (ne Caddy Maxi)

Išorės įranga

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Kėbulo spalvos

– išorinių galinio vaizdo veidrodžių korpusai

– durų rankenos

Plastikiniai kėbulo spalvos bamperiai

Šildomas galinis langas

Galinis dangtis su šildomu langu

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus dešinėje

Slankiosios durys krovinių/keleivių skyriaus kairėje

Šoniniai langai (nejudantys) krovinių/keleivių skyriaus kairėje 

ir dešinėje

Šilumą izoliuojantis daugiasluoksnis priekinis stiklas

– Šilumą izoliuojantys žalsvi stiklai keleivių/krovinių skyriuje

Plieniniai ratlankiai 6J x 15 (ne Caddy Maxi)

– Padangos 195/65 R15 91T

– Viso dydžio ratų gaubtai

Juodos spalvos stogo bėgeliai



Multivan
FAMILY

Nuolaida
5 749 €

www.volkswagen.lt

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

 Verslo paketas

Įranga

7 sėdimos vietos, 2 pasukamosios sėdynės, nustatomos 
išilgine kryptimi bėgelių sistemoje, antroje sėdynių eilėje

ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo 
taškai nuo antros iki ketvirtos sėdynių eilės

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga. 
Autonominė sirena. Apsauga nuo nutempimo

Oro kondicionierius "Climatronic": 
– Antrasis garintuvas – Lubų apmušimas su ortakiais 
– Antrasis šildytuvas ir papildomi valdymo 
 elementai keleivių skyriuje

Įprasta kaina

42 575 €
Speciali kaina

36 826 €
Nuolaida

5 749 €

Užtamsinti stiklai keleivių skyriuje ("Privacy")

Lengvojo lydinio ratlankiai

* Kainos nurodytos su PVM.

Radio "Composition Colour"

Papildoma verslo įrangos kaina 

788 €

2.0 TDI, 7 DSG, 150 ZS, Euro 6



Mišrios degalų sąnaudos – 6,1 l/100 km. Mišri CO2 emisija – 158 g/km

Multivan Family bazinė įranga

Saugumo įranga

Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinės oro pagalvės

– Priekinio keleivio oro pagalvės deaktyvavimas

– Diržų įtempėjai šoninėms sėdimosioms vietoms"

Šoninės ir galvos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui

Slėgio padangose kontrolės sistema (netiesioginio matavimo)

Signalizacijos sistema su automobilio vidaus apsauga

– Autonominė sirena

– Apsauga nuo nutempimo

ISOFIX ir "Top Tether" vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai nuo 

antros iki ketvirtos sėdynių eilės

Vaikų apsauga slankiosiose duryse keleivių skyriuje

Elektroninė stabilizavimo programa, ABS, ASR, EDL sistemos

– Įkalnės asistentas

Funkcinė įranga

Elektrinis papildomas šildymas

Elektriniai langų kėlikliai

Pastovaus greičio palaikymo sistema

Oro kondicionierius "Climatronic" vairuotojo kabinoje

– Antroji šildymo sistema

– Vėdinimo sistema keleivių skyriuje

Radijo sistema "Composition Audio"

– Vienspalvis ekranas

– 4 garsiakalbiai po 20 W

– SD kortelių skaitytuvas

– AUX-IN sąsaja

– USB jungtis

Mobiliojo telefono sąsaja

Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu

– Užrakinimo apsauga ir valdymas iš vidaus

12 voltų kištukiniai lizdai

Multifunkcinis ekranas

Oro kondicionierius "Climatronic":

– Antrasis garintuvas

– Antrasis šildytuvas

– Lubų apmušimas su ortakiais ir papildomi valdymo 

 elementai keleivių skyriuje

Normalaus dydžio atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu

Keturių metų garantija arba iki 120 000 km

Servisas Garantija

Automobilio literatūra lietuvių kalba

Vidaus įrangaIšorės įranga

Metallic, "Pearl effect" spalva

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai

Juoda spalva nudažytos radiatoriaus grotelės su 1 chromuota 

apdailos juosta

Žalsvi šilumą izoliuojantys stiklai

Galinis langas (standartinis šildomas stiklas)

– Galinio stiklo valytuvas ir apiplovimo sistema

Slankiosios durys krovinių arba keleivių skyriaus dešinėje

Galinis dangtis su šildomu langu

Kėbulo spalvos bamperiai

Plieniniai ratlankiai 6.5J x 16

– Padangos 215/65 R16 C106/104T

– Viso dydžio gaubtai 16"" ratlankiams

Ranktūriai abiejose sėdynėse vairuotojo kabinoje

Specialus triukšmų viduje slopinimas

Kišenės vairuotojo kabinos duryse su 2 skyriais kiekvienoje ir 

integruotais butelių laikikliais ir dugno įdėklais

Kairiosios ir dešiniosios vienviečių sėdynių vairuotojo kabinoje 

aukščio reguliavimas

Kempingo stalas (naudojimui viduje ir išorėje)

Oda aptrauktas vairas

– Oda aptrauktos dalys: pavarų perjungimo svirties rankena

Įlipimo apšvietimas duryse vairuotojo kabinoje ir slankiosiose 

duryse keleivių skyriuje

Vidaus įranga

Medžiaginiai sėdynių apmušalai "Kutamo"

Kiliminė grindų danga vairuotojo kabinoje

– Plastikinis apmušimas keleivių skyriuje

Komfortiškos sėdynės kairėje ir dešinėje, pirmoje sėdynių eilėje

– Su juosmens atramos reguliavimu

2 pasukamosios sėdynės, nustatomos išilgine kryptimi bėgelių 

sistemoje, antroje sėdynių eilėje

Perstumiama trivietė vientisa sėdynė su sėdynės nulenkimo 

mechanizmu ir daiktadėže trečioje sėdynių eilėje 

(ne su ilga ratų baze)



Įprasta kaina, EUR su PVM 33 537 € 36 588 € 37 517 € 40 612 €

Speciali kaina, EUR su PVM 27 960 € 29 454 € 32 779 € 33 065 €

Nuolaida 5 577 € 7 134 € 4 738 € 7 547 €

Transporter Kasten Profi 4Motion

Įranga

Transporter Kombi Profi 4Motion

Transporter
Kasten Profi

Transporter
Kombi Profi

www.volkswagen.lt

TRANSPORTER PROFI

7 134 €
Nuolaida

7 547 €
Nuolaida

Transporter Kasten
Profi 4Motion

Transporter Kombi
Profi 4Motion

Elektriniai langų kėlikliai su komfortišku 
valdymu ir apsauga nuo užspaudimo

Elektra nustatomi ir šildomi išoriniai 
galinio vaizdo veidrodžiai

Oro kondicionierius

Signalizacijos sistema su autonomine sirena

Radijo sistema "Composition Audio" (2 garsiakalbiai)

Bluetooth® jungtis mobiliesiems telefonams

Galinės sąvarinės durys

Atsarginis ratas su plieniniu ratlankiu, 
normalaus dydžio padanga 

Pasiūlyme numatyta 4 metų arba iki 120 000 km ridos garantija

2.0 TDI, 6 MAN, 150 AG, Euro 6, ilga ratų bazė
Keliamoji galia (kg) 679

2.0 TDI, 6 MAN, 150 AG, Euro 6, ilga ratų bazė
Keliamoji galia (kg) 693


