
Kombi MOBILITY 

Quando procura um veículo que lhe garanta qualidade e segurança, os 
veículos comerciais Volkswagen MOBILITY proporcionam-lhe uma expe-
riencia  única, transportando passageiros com mobilidade reduzida ou 
condicionada e assegurando os mais elevados níveis segurança a bordo. 
A sua escolha está feita e será demonstrada pela longevidade destes veí-
culos e pela sua alta eficiência tecnológica.  
Seja Bem vindo a bordo e deixe-se viajar sem compromissos ! 
 
Sente-se, Descontraia e sinta o Prazer de Viajar! 

Volkswagen CADDY 

Bem Vindo a Bordo ! 
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Algumas imagens podem conter equipamentos opcionais veiculo-

A versão mais Compacta para Transporte de Mobilidade Reduzida ou Condicionada. 
Ideal para Instituições de Apoio Social, Autarquias, Centros Paroquiais, entre outras entidades que procuram  
Uma viatura ligeira, económica com até 4 lugares e possibilidade de 1 deles ser transportado em cadeira de rodas 

Transporte de 4 passageiros + 1 passageiro em Cadeira de Rodas, incluindo o condutor.  
Opcionalmente 3 + 1 passageiros. Dependendo do tipo de cadeira de rodas e dimensões da mesma. 

http://www.veiculosacessiveis.com


Transporte de 4 passageiros + 1 passageiro em Cadeira de Rodas, incluindo o condutor.  
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1 Altura interior à entrada do portão traseiro 1,42 m 
2 Altura máxima no interior 1,47 m 
3 Comprimento máximo para cadeira de rodas 1,47 m 
4 Largura máxima para cadeira de rodas 0,81 m 

Equipamento Original a 
Especificar na Viatura 

Versão de Transformação 
BASIC 

Equipamentos opcionais Versão de Transformação 
CONFORT 

Versão Kombi Extra AC , 
Trendline, Highline 

Pavimento traseiro Rebaixado Alteração dos sensores de estaciona-
mento traseiros. Necessário para 
versões equipadas com sensores de 
estacionamento de série.  

Pavimento traseiro Rebaixado 

Qualquer Potência Pack de cintos de segurança para 
cadeira de rodas (2 dianteiros com 
bloqueio elétrico) e passageiro em 
cadeira de rodas (3 pontos) 

Pintura de peças plásticas do pára 
choques traseiro à côr do automóvel. 
Necessário para as versões Trendline 
e Highline 

Pack de cintos de segurança para 
cadeira de rodas (2 dianteiros com 
bloqueio elétrico) e passageiro em 
cadeira de rodas (3 pontos) 

Portão traseiro Basculante Rampa manual Standard com 1,25 
metros. 

Kit de reparação rápida de furos, com 
compressor de ar. Recomendável. 
Viatura deixa de poder equipar roda 
suplente. 

Rampa manual curta com 0,66 
metros. 

2 portas laterais deslizantes 
(recomendável) 

Depósito de combustível 45 litros kit de Proteções laterais da plataforma 
(zona da cadeira de rodas) em aço 
inoxidável 

Depósito de combustível 45 litros 

Transmissão manual ou DSG 2 Bancos especiais individuais para 
2ª fila. Amovíveis 

 2 Bancos especiais individuais para 
2ª fila. Amovíveis 

  Tubo de escape modificado Na versão de taxi preto, o tejadilho 
tem que ser pintado em Verde Mar 

Tubo de escape modificado 

   Extintor de 2 Kg (obrigatório para 
versão táxi) 

Suspensão traseira eletro-
hidráulica 

 Dísticos e pictogramas de sinaliza-
ção 

 Dísticos e pictogramas de sinaliza-
ção 

  Lotação incl. Condutor = 4 + 1 em 
cadeira de rodas 

 Lotação incl. Condutor = 4 + 1 em 
cadeira de rodas 

Algumas imagens podem conter equipamentos opcionais 
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