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Výbava: Digitální přístrojový panel, vyhřívaná přední
a zadní sedadla, personalizovaný klíč
› Poprvé je v modelu značky ŠKODA použit individuálně programovatelný digitální
přístrojový panel
› Elektromechanická parkovací brzda
› Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant
› Climatronic s funkcí Air Care čistí vzduch v interiéru
› Variabilně využitelná nabídka prostoru, systém zadních sedadel VarioFlex
› Personalizovaný klíč ukládá volbu jízdního profilu, nastavení asistenčních systémů
a infotainment systémů
Pro vůz ŠKODA KAROQ je charakteristická moderní technika a promyšlená výbava společně
s velkorysou nabídkou prostoru, praktičností a funkčností. Poprvé je ve voze ŠKODA použit
digitální přístrojový panel. Řidič může individuálně nastavit uspořádání velkoplošného
displeje v přístrojovém panelu. Další novinkou je automatická klimatizace Climatronic
s funkcí Air Care, která řídí teplotu interiéru pomocí dvouzónové regulace a čistí vzduch.
Kompaktní vůz SUV je dobře vybaven i na zimu. Přední i zadní sedadla mohou být
vyhřívaná, stejně jako volant.
Poprvé ve voze značky ŠKODA bude k dispozici digitální přístrojový panel. Řidič může individuálně
nastavit čtyři režimy zobrazení. Čtyři uspořádání digitálního přístrojového panelu definují pouze
volitelný rámec. Který údaj se zobrazí v jaké části displeje, jestli bude velký nebo malý, si volí řidič
individuálně prostřednictvím rolovacího tlačítka na interaktivním displeji MIB (Modularer
Infotainment Baukasten – modulární stavebnice infotainmentu). Vpravo, vlevo nebo uprostřed lze
také zobrazit informace o audiosystému, telefonu a asistenčních systémech (Lane Assist, Front
Assist atp.) nebo stav vozu a jízdní údaje.
Klasické uspořádání s velkým kruhovým
otáčkoměrem (vlevo) a rychloměrem (vpravo).
Prostor mezi nimi lze uspořádat individuálně –
zobrazují se např. údaje infotainment systému
nebo navigační mapa s možností přiblížení.

Rozšířené uspořádání, u kterého hlavní
ukazatel, například aktuální hudební program
nebo mapa navigačního systému, zabírá celou
šířku displeje. Aktuální rychlost jízdy,
doporučený rychlostní stupeň, rozpoznávání
dopravních značek, zbývající vzdálenost do
cíle, vzdálenost k příští odbočce na
naplánované trase nebo aktuálně ujetá
vzdálenost jsou zobrazovány v horní nebo
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spodní virtuální liště menším písmenem a
symboly.
U moderního uspořádání se ve střední části
displeje nachází velký ukazatel, například
navigační mapa. Vpravo, vlevo a nad mapou je
místo pro individuální doplňující informace
například aktuální rychlost, navigační výhled
s piktogramy, zvolený rychlostní stupeň,
identifikaci dopravních značek (např. rychlostní
limit, zákaz předjíždění) nebo doba jízdy.
Základní uspořádání digitálně zobrazuje na
větším prostoru pouze dvě vybrané informace.
Může to být například aktuální rychlost a
zbývající dojezd na palivo v nádrži. Navíc se na
displeji nahoře a dole zobrazují menším
písmem základní informace (čas, atd.). Se
spuštěnou navigací jsou pak uprostřed viditelné
také navigační šipky.
Součástí standardní výbavy je na palubě elektromechanická parkovací brzda. Ta je se svými
dvěma elektromotory integrována do brzdného ústrojí na zadní nápravě a může navíc sloužit jako
nouzová brzda. Ve spojení s převodovkou DSG obsahuje také funkci Auto Hold. V dopravních
zácpách nebo při opakovaném zastavování a rozjíždění udržuje vůz v klidu, aniž by řidič musel
sešlápnout brzdový pedál. Zapíná a vypíná se pomocí tlačítka ve středové konzoli.
Vůz ŠKODA KAROQ je nyní skvěle vybaven také pro chladné měsíce. Na přání je ve výbavovém
stupni Ambition k dispozici vyhřívání předních a zadních sedadel (standard pro výbavový stupeň
Style). Vyhřívat lze také volant, čelní a zadní sklo, vnější zrcátka a samozřejmě také trysky
ostřikovačů. Kromě toho je na přání k dispozici nezávislé topení.
Pro náročnější provozní podmínky lze vůz ŠKODA KAROQ vybavit paketem pro špatné cesty.
Ten ochraňuje před mechanickým poškozením (např. při kontaktu s nerovnostmi vozovky nebo
na štěrku) a zabraňuje vniknutí nečistot (prach, písek, bahno) do motorového prostoru nebo svazků
elektroinstalace. K paketu pro špatné cesty patří ochranný kryt pod motorem, ochrana
elektroinstalace, brzdových vedení a další plastové kryty.
K novinkám v oblasti komfortu patří velká skleněná panoramatická posuvná střecha a tři
personalizované klíče. Jakmile uživatel odemkne vůz daným klíčem, aktivují se jeho individuální
nastavení. K mnoha oblastem, kterých se tato nová funkce týká, patří mimo jiné volba jízdního
profilu, nastavení asistenčních systémů, vnitřního a vnějšího osvětlení, automatické klimatizace
Climatronic, infotainment systémů, nebo poloha elektrického nastavení sedadel.
Standardně dodávaná klimatizace Climatronic s funkcí Air Care nenabízí nejen automatickou
dvouzónovou regulaci teploty, ale i systém Air Care, který čistí vzduch v interiéru.
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Nová sedadla, více variability
Model ŠKODA KAROQ nabízí místo pro pět cestujících, kteří mají pohodlí i na delších cestách.
Nově vyvinutá sedadla nabízejí nejen větší pohodlí, ale také nové možnosti výběru čalounění a
rozšířenou funkčnost. Přední sedadla poskytují vynikající boční vedení a jsou výškově nastavitelná.
Na přání je k dispozici sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které umožňuje přepravu zvláště
dlouhých předmětů.
Nabídka zahrnuje vedle různých povrchových materiálů a barev také sportovní sedadla, která jsou
dodávána na přání ve výbavových stupních Ambition a Style. Sportovní sedadla jsou nově
potažena látkou Thermoflux, která zajišťuje optimální prodyšnost povrchu.
Pro individualizaci interiéru jsou k dispozici četné kombinace barev povrchů a potahových materiálů
sedadel.
ŠKODA KAROQ | Barvy a materiály
(dekory, potahy a čalounění)
Jméno

Sedadla

Přístrojová deska

Podlaha a

střed / boky

/ výplň dveří

koberec

Strop

// zadní část
Černo-šedý

Šedá látka

Ambiti

Černo-červený

Černo-červená látka

on

Černo-šedý

Šedá látka // Černá umělá

s Family

kůže

paketem
Černo-červený

Černo- červená látka //

s Family

Černá umělá kůže

paketem
Sportovní

Černo-bílá látka

Černá / Černá

Černá

Šedá

sedadla: černobílý
Sportovní

Černo-červená látka

sedadla: černočervený
Polokožený

Černá látka – Černá kůže /
Černá umělá kůže

Style

Černý

Černá látka

Černý s Family

Černá látka // Černá

paketem

umělá kůže

Béžový

Béžová látka / Černá látka

Béžový

Béžová látka / Černá látka

s Family

// Černá umělá kůže

Černá / Černá

Černá-béžová /
Béžová

Šedá

Černá

Černá

paketem
Sportovní
sedadla: černo-

Černo-bílá látka
Černá / Černá

Šedá

bílý
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Sportovní

Černo-červená látka

sedadla černočervený
®

®

Alcantara /kůž

Černá Alcantara - Černá

e: černý

kůže /
Černá umělá kůže

Černá kůže

Černá kůže / Černá umělá
kůže

Béžová kůže

Béžová kůže / Béžová

Černá-béžová /

umělá kůže
Polokožený

Černá

Béžová

Černá látka – Černá kůže /
Černá umělá kůže

Černá / Černá

Šedá

ŠKODA KAROQ | Barvy a materiály (dekory)
Dekorativní lišty ve dveřích a palubní desce mají odlišnou barvu a vzorek, jsou však vizuálně sladěné.

Ambition
Dveře: Cool Brushed
Palubní deska: Graphite Metallic
Dveře: Dark Brushed
Palubní deska: Dark Chrome
Dveře: Dark Waves
Palubní deska: Piano Black
Dveře: Dark Brushed
Palubní deska: Chrome
■ ve standardní výbavě

□ na přání

Style

Černá

Červená

Černá

Béžová

■

-

-

-

-

□

-

-

-

-

■

□

□

-

□

□

- nedostupné
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Opěradla zadních sedadel vozu ŠKODA KAROQ jsou sériově sklopná a dělená v poměru 60:40.
Při sklopených zadních sedadlech vzroste objem zavazadlového prostoru vozu ŠKODA KAROQ
z 521 až na 1 630 l. Maxima variability je dosaženo se systémem zadních sedadel VarioFlex,
dodávaným na přání. V tomto provedení jsou tři samostatná zadní sedadla dělená v poměru
40:20:40. Sklon jejich opěr může být pro zvýšení komfortu sezení nebo zvětšení objemu
zavazadlového prostoru nezávisle nastavován až o 13°. Navíc mohou být všechna tři sedadla po
sklopení opěradel sklopena zcela vpřed. Poté stačí pro kompletní demontáž jednotlivého sedadla
jediný pohyb rukou. Po vyjmutí zadních sedadel vzroste zavazadlový prostor vozu ŠKODA KAROQ
na 1 810 l. Navíc je možné obě krajní sedadla posouvat o 150 mm v podélném směru. Kromě toho
mohou být krajní sedadla po vyjmutí prostředního sedadla posunuta o 80 mm blíže ke středu vozu.

Systém zadních sedadel VarioFlex je vždy kombinován s flexibilním roletovým krytem
zavazadlového prostoru připevnitelným k pátým dveřím, což je jeden z mnoha Simply Clever prvků
v novém voze ŠKODA KAROQ. Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru a rozmanitá nabídka háčků
na tašky a dělících sítí do zavazadlového prostoru navíc přispívají k mnohostranné a promyšlené
funkčnosti tohoto univerzálního vozu. O větší komfort při vykládání a nakládání zavazadel se stará
elektrické ovládání pátých dveří. Páté dveře je možné otevřít a zavřít také z interiéru vozu.
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Vůz ŠKODA KAROQ nabízí mnoho odkládacích prostor. V přední části vozu jsou tyto odkládací
schránky:
ŠKODA KAROQ | Odkládací schránky

1. Odkládací schránky s držáky 1,5l lahví ve výplních předních dveří
2. Odkládací schránka vlevo pod volantem
3. Odkládací schránka v horní části přístrojové desky
4. Odkládací schránka před řadicí pákou nebo Phonebox (na přání)
5. Odkládací schránka Jumbo Box
6. Odkládací schránka před spolujezdcem
7. Schránka na brýle
8. Držák parkovacích lístků
9. Odkládací schránka pro deštník pod sedadlem spolujezdce
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Karoserie vozu ŠKODA KODIAQ je k dispozici v 10 metalických a 4 nemetalických barvách
(základní modrá Energy dostupná od prosince 2017). Výbavový stupeň Ambition nabízí 16“ kola
z lehké slitiny, výbavový stupeň Style 17“ kola z lehké slitiny. Na přání jsou nabízena další kola
z lehké slitiny ve velikostech 17“, 18“ a 19“.
ŠKODA KAROQ | Přehled kol
16“

Castor

Kolo z lehké slitiny 6.0J x 16“ ET
43 pro pneumatiky 215/60 R16
nebo 225/60 R16
Ambition

■

Style

-

17“

Ratikon

Triton

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17” ET

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17”

45 pro pneumatiky 215/55 R17

ET 45 pro pneumatiky 215/55

nebo 225/55 R17

R17 nebo 225/55 R17

Ambition

-

□

Style

■

□

Mytikas

Braga

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 18” ET

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 18”

45 pro pneumatiky 215/50 R18

ET 45 pro pneumatiky 215/50

nebo 225/50 R18

R18 nebo 225/50 R18

18“

Ambition

□

□

Style

□

□
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19“

Crater

Kolo z lehké slitiny 8.0J × 19” ET
45 pro pneumatiky 225/45 R19
(dostupné pro modely 4x4)
Ambition

-

Style

□

■ ve standardní výbavě

□ na přání

- nedostupné

Model ŠKODA KAROQ nabízí již od stupně Ambition ve standardní výbavě množství prvků výbavy,
což je pro vozy značky ŠKODA typické. Náročná přání ohledně komfortu a funkcí plní výbavový
stupeň Style.
ŠKODA KAROQ | Přehled výbav
Ambition

Dostupnost

LED světla pro denní svícení a zadní LED svítilny

■

Přední mlhové světlomety

■

16“ kola z lehké slitiny Castor

■

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu

■

Tříramenný kožený volant s chromovanými dekorativními prvky

■

Chromovaný rámeček a vnitřní ovladač lamel přívodu vzduchu do interiéru

■

Malý kožený paket (3ramenný multifunkční volant pro rádio a telefon, hlavice řadicí páky)

■

ESC, TPM+, XDS+

■

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče, spolujezdce a cestujících na zadních

■

sedadlech
3 výškově nastavitelné hlavové opěrky vzadu

■

Bezpečnostní odrazky na výplních předních dveří

■

7 airbagů – airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbag vpředu, hlavové airbag a kolenní airbag

■

řidiče
Speedlimiter

■

Imobilizér

■

Úchyty Isofix a TopTether pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé řady

■

Odkládací kapsy na vnitřních stranách opěradel předních sedadel

■

Odkládací síťka na středové konzole na straně spolujezdce

■

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami

■

Upevňovací koncept s posuvnými háčky v zavazadlovém prostoru (s VarioFlex)

■

Elektronická parkovací brzda

■

Střešní nosič

■

Sluneční clony s osvětlenými make-up zrcátky

■
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Maxi DOT

■

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic

■

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka

■

Infotainment Bolero 8“

■

Loketní opěrka vpředu s 12V zásuvkou a výdechy ventilace pro zadní sedadla

■

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

■

Sklopné stolky na opěradlech zadních sedadel

□

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

■

Tónovaná skla

■

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami

■

Schránka na brýle

■

Vyhřívaná přední sedadla

■

Cargo elementy

■

Elektronicky ovládaná dětská pojistka

□

Vyhřívaný volant

□

VarioFlex

□

Ambientní osvětlení

□

LED přední světlomety s AFS, LED mlhové světlomety s Corner funkcí

□

Panoramatická posuvná střecha

□

Infotainment systém Amundsen

□

Phone Box s bezdrátovým nabíjením

□

Sportovní sedadla s potahy Thermoflux

□
Style

Dostupnost

(navíc oproti Ambition)
17“ kola z lehké slitiny Ratikon

■

Difuzní osvětlení v interiéru

■

Chromový rámeček vnitřních kliček dveří

■

Chromové ovladače oken

■

Chromované spínače světel

■

KESSY

■

Zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru

■

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

■

Infotainment systém Amundsen 8“ s navigací

■

Barevný Maxi DOT

■

Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru, včetně virtuálního pedálu

□

Digitální přístrojový panel

□

■ standard

□ na přání

Pro další informace prosím kontaktujte:
Silke Rosskothen
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 326 811 731

Štěpán Řehák
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 734 298 614
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silke.rosskothen@skoda-auto.cz

stepan.rehak@skoda-auto.cz

ŠKODA Media Services

Download the ŠKODA Media Services App

skoda-storyboard.com
skoda.media-auto.com
Follow us!
Facebook

#Skoda
YouTube

Instagram

Twitter

ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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