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Nová ŠKODA KAROQ bude Váš průvodce jakýmkoli 
dobrodružstvím. S nejnovějšími možnostmi konektivity 
a bezpečnostními systémy promění toto stylové a přitom 
kompaktní SUV i nejobyčejnější vyjížďku v neobyčejný zážitek. 
A jako zosobnění krystalického designového jazyka ŠKODA 
propůjčí s vrozenou lehkostí všedním dnům punc víkendu. 

KAROQ zároveň odráží naši firemní filozofii. Ať Vám naše 
současné modely se špičkovým designem přinesou stejné 
potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům nádherná auta, 
s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA. 

NEOBYČEJNÝ VŮZ PRO VÁŠ 
NEOBYČEJNÝ ŽIVOT





DESIGN 
EXTERIÉRU
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PŘÍĎ
Model KAROQ, vybavený 
mohutnou maskou chladiče 
typickou pro značku ŠKODA, 
evokuje pocit síly a bezpečí. 
Jeho sebevědomý výraz 
zdůrazňují ostře tvarované 
jak hlavní, tak i mlhové 
světlomety, které zároveň 
svým umístěním do výšky 
masky chladiče potvrzují 
outdoorový charakter vozu. 

Inspirován ostrými liniemi českého křišťálu 
snoubí design modelu KAROQ estetiku a sílu. 
Zkrátka Vás okouzlí z každého úhlu pohledu.

ZKRÁTKA 
KRÁSNÝ
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PROFIL 
Zatímco hranaté blatníky a ochranné 
kryty prahů zdůrazňují vlastnosti typické 
pro SUV, hra světla a stínu definovaná 
designovým jazykem ŠKODA vnáší 
do vzhledu vozu emoce a grácii.
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ZÁĎ
Design nápadných zadních 
svítilen, s typickým prosví-
cením do C, jasně odkazuje 
na českou sklářskou tradici. 
Zatímco jedna část svítilen 
zasahuje do boků vozu, druhá 
je integrována do pátých 
dveří. Vůz je nepřehlédnutelný 
i díky odrazovým světlům 
nazývaným „kočičí oči”, 
která jsou ovšem zasazena 
hlouběji v nárazníku, což je 
chrání před poškozením. 
Charakteristickým prvkem 
modelu KAROQ je i robustní 
nájezdový kryt.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Vytvořit nad předními sedadly 
velký otevřený prostor Vám 
umožní elektricky ovládaná 
panoramatická posuvná střecha. 
Tato jedinečná výbava podtrhuje 
atraktivní design vozu a zároveň 
přináší celé posádce větší potěšení 
z jízdy. Užívejte si krásný výhled, 
svěží vzduch a pocit volnosti. 



 DESIGN
    SVĚTEL
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LED SVĚTLOMETY S FUNKCÍ 
ADAPTIVNÍHO SVÍCENÍ  
A MLHOVÉ SVĚTLOMETY
Pro model KAROQ jsou k dispozici dva 
typy hlavních a mlhových světlometů. 
Ve špičkové variantě zajišťuje všechny 
funkce LED technologie, která spojuje 
vysoký výkon s nízkou energetickou 
náročností. Výrazný pruh LED pro 
denní svícení integrovaný v hlavních 
světlometech nejen umocňuje silný 
dojem z vozu, ale zvyšuje i Vaši 
bezpečnost, stejně jako funkce 
adaptivního svícení (AFS – Adaptive 
Frontlight System), která přizpůsobuje 
osvětlení konkrétním podmínkám 
(například město, dálnice či jízda 
v dešti).

Krystalický design se v plné kráse uplatňuje 
v osvětlení vozu. Vrchol nabídky představuje 
řešení využívající LED technologii, bez jakéhokoli 
kompromisu z pohledu formy i funkce. 

POSVIŤTE SI  
NA CESTU
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WELCOME LOGO
LED světla na spodní 
hraně předních dveří, 
určená k osvětlení 
nástupního prostoru, 
vytvářejí nápis ŠKODA. 

ZADNÍ LED SVĚTLA
Zadní světla, stejně jako 
osvětlení registrační 
značky, jsou vybavena 
LED technologií. Při 
bližším pohledu v nich 
objevíte dekorativní 
krystalické prvky. 





DESIGN
   INTERIÉRU



Klasické uspořádání

Moderní uspořádání Základní uspořádání

Rozšířené uspořádání Sportovní uspořádání

Teď můžete mít vždy perfektní přehled o všem, co Vás za volantem 
zajímá. Virtuální kokpit sesbírá všechny nezbytné informace a ukáže 
je přesně tam, kde je potřebujete vidět nejvíc – přímo před Vámi. 
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VIRTUÁLNÍ KOKPIT
Ve voze vybaveném Virtuálním kokpitem se zobrazují data 
z palubního počítače v kombinaci s dalšími informacemi,  
například navigací. Požadovaný způsob zobrazení si zvolíte 
tlačítkem na multifunkčním volantu. Na výběr přitom máte  
z pěti možností uspořádání: klasické, moderní, rozšířené,  
základní (vhodné pro noční provoz a jízdu po dálnici) a sportovní.

MISE  
SPLNĚNA
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Ambientní osvětlení, zelené Ambientní osvětlení, modré Ambientní osvětlení, červené

Perfektní atmosféru a útulné 
prostředí na Vašich cestách 
zajistí jemné a harmonické 
ambientní osvětlení, které 
lemuje interiér vozu.

KRÁSA V KAŽDÉM 
DETAILU 

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Je jen na Vás, zda si vyberete 
jednu oblíbenou barvu nebo 
si každý den zpříjemníte jiným 
odstínem. LED osvětlení 
přístrojové desky a předních 
dveří nabízí deset úžasných 
možností. Osvětlení prostoru 
pro nohy je vždy bílé.





KONEKTIVITAKONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT
Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě 
kategorie služeb. Zatímco Infotainment Online 
nabízí aktuální informace týkající se dopravy, 
čerpacích stanic, počasí, ale i celosvětového dění, 
Care Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu 
a využívání asistenčních služeb.

CARE CONNECT  
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním 
telefonu, kde přesně na rozlehlém 
parkovišti stojí Váš vůz, včetně  
data a času, kdy byl zaparkován.

CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA
Zajímají Vás informace o jednotlivých 
jízdách? Služba Jízdní data Vám je 
zprostředkuje. Umožní Vám získat 
aktuální údaje o využití vozu, průměrné 
spotřebě a rychlosti nebo ujeté vzdálenosti.

Kamkoli se vypravíte, KAROQ Vám umožní zůstat ve spojení. Být 
plně a permanentně online přitom znamená nejen zábavu a informace, 
ale i případnou pomoc na cestách. Služby ŠKODA CONNECT jsou 
Vaší bránou do světa neomezených možností komunikace.

SPOJTE SE  
SE ŠKODA CONNECT



25
K

o
ne

kt
iv

it
a 

INFOTAINMENT ONLINE  
– DOPRAVNÍ INFORMACE
Jeďte vždy tou nejlepší 
cestou. Díky informacím 
o opravách, případných 
nehodách a zácpách 
můžete včas reagovat 
na aktuální situaci a zvolit 
alternativní trasu, kterou 
Vám systém nabídne. 

INFOTAINMENT ONLINE  
– ČERPACÍ STANICE
Informace o značce, adrese 
a cenách konkrétní čerpací 
stanice jsou zobrazeny 
v reálném čase. Vůz 
automaticky rozpozná typ 
paliva a zobrazí na displeji 
seznam dostupných stanic. 

INFOTAINMENT ONLINE 
– POČASÍ
Nenechte si ujít zprávy 
o počasí pro místo, kde se 
právě nacházíte nebo kam 
se chystáte, včetně detailní 
předpovědi a varování  
před srážkami.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka 
tísňového volání. Záchranný systém 
přitom funguje buď automaticky 
(v případě vážnější kolize), nebo lze 
pomoc přivolat manuálně stisknutím 
červeného tlačítka umístěného 
v panelu nad středovou konzolou.
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DEJTE PROSTOR 
INFOTAINMENTU

MyŠKODA APP
Mobilní aplikace MyŠKODA App 
(pro systémy Android nebo iOS) je 
vybavena interaktivním asistentem 
Paulem, který Vám pomůže 

řešit různé situace. Jeho prostřednictvím 
nejen získáte přístup ke kompletnímu návodu 
na obsluhu svého vozu, ale Paul Vám dokáže 
poradit i při organizaci Vašeho času s ohledem 
na dopravu, počasí či stav paliva.

Těšte se na atraktivní design a spoustu úžasných 
funkcí, které Vám nabídne infotainment. KAROQ si 
bude skvěle rozumět i s Vašimi externími přístroji 
a Vaše děti se nebudou nikdy za jízdy nudit.

PHONE BOX
Důmyslná přihrádka 
v prostoru před řadicí 
pákou přivádí zesílený 
signál od střešní antény 
k Vašemu mobilnímu 
telefonu a zároveň 
zprostředkuje za jízdy 
jeho bezdrátové dobíjení.

SMARTLINK+
S funkcí MirrorLink® bude displej 
infotainmentu zrcadlit informace 
z Vašeho smartphonu. Všechny 
nainstalované aplikace, které mají 
certifikát o bezpečném využití 
ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® 
kompatibilní. Součástí SmartLink+ 
je i přenos technických dat z řídicí 
jednotky vozu. Ten Vám umožní 
po připojení Vašeho smartphonu 
(přes WiFi nebo MirrorLink®) 
prostřednictvím aplikace ŠKODA 
OneApp získávat zajímavé 
provozní údaje, třeba jak je Vaše 
jízda ekonomická nebo dynamická, 
ale i servisní informace apod. 
Některé údaje mohou být dokonce 
uloženy na portále ŠKODA, kde 
jsou Vám kdykoli k dispozici. 
(Informace o podmínkách 
využívání a kompatibilitě 
SmartLink+ najdete na našich 
webových stránkách.)
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DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Řídit může jen jeden, ale 
jízdu si mohou užít i ti vzadu. 
Držák multimédií Vám 
umožní bezpečně upevnit 
Váš přístroj na hlavovou 
opěrku předního sedadla.

SOUND SYSTEM CANTON
Užívejte si skvělého poslechu hudby 
i mluveného slova se Sound Systemem 
Canton s deseti reproduktory, včetně 
reproduktoru v přístrojové desce 
a subwooferu v zavazadlovém prostoru. 
Zařízení dosahuje celkového výkonu 575 W.

COLUMBUS
Infotainment Columbus 9,2" s 3D 
navigačním systémem nabízí dva 
způsoby ovládání. Vedle komfortního 
dotykového podporuje i ovládání 
gesty, které umožňuje procházet 
menu a jiné přehledy jako skladby 
a obrázky. Mnoho funkcí včetně 
Bluetooth, SmartLink+ a WiFi je 
standardní výbavou. K dispozici 
je i integrovaný telefonní modul 
s podporou rychlého internetu LTE.



SIMPLY
     CLEVER
SIMPLY
     CLEVER
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Bližší pohled do interiéru odhalí chytré úložné 
prostory doslova na každém rohu. Vše, co 
na své cesty vozíte s sebou, tu má své místo, 
od telefonu přes brýle a klíče až po občerstvení.

VŠE NA SVÉM 
MÍSTĚ

JUMBO BOX
V prostorném Jumbo Boxu, který se nachází v přední 
loketní opěrce, lze bezpečně převážet drobnou 
elektroniku. Nebo sem můžete díky multifunkčnímu 
vkládatelnému dílu odložit mince, klíče a třeba dva 
nápoje, pro které jsou tu držáky s funkcí Easy Open.

SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE
Díky schránce před spolujezdcem, která 
je klimatizovaná, máte cestou postaráno 
o příjemně vychlazené občerstvení.
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UNIBAG
Vyjímatelný vak unibag, určený k převážení 
dvou párů lyží nebo snowboardu, snadno 
uchytíte po sklopení opěradla prostředního 
zadního sedadla. Vzadu přitom zůstanou 
dvě pohodlná místa k sezení.



3
2

S
im

p
ly

 C
le

ve
r SKLOPNÉ OPĚRADLO

Ještě větší variabilitu dodá vozu sklopné 
opěradlo předního sedadla spolujezdce, které 
Vám například umožní převézt v interiéru 
předměty s mimořádnými rozměry.
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Výstražné vesty, které mohou být 
umístěny v přihrádkách předních 
i zadních dveří, budou v případě 
potřeby okamžitě po ruce.

SKLOPNÉ STOLKY
V opěradlech obou 
předních sedadel mohou 
být zabudovány sklopné 
stolky s držáky na nápoj. 
Využívat je samozřejmě 
můžete nejen během 
občerstvení.

PŘIHRÁDKA VE DVEŘÍCH
V obou předních dveřích najdete 
prostornou přihrádku s držákem  
na 1,5litrovou lahev. Také sem můžete 
vložit vyjímatelný koš na odpadky.
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Užívejte si skvělé vlastnosti 
svého vozu, i když ho zrovna 
neřídíte. Nakládání nebo 
vykládání zavazadel může 
být také zábavné.

DŮMYSLNÉ TECHNOLOGIE 
VE VAŠICH SLUŽBÁCH 

VIRTUÁLNÍ PEDÁL
Máte plné ruce a přitom 
potřebujete otevřít či 
zavřít zavazadlový prostor? 
Stačí lehce pohnout nohou 
pod zadním nárazníkem. 
Virtuální pedál, který 
umožňuje bezdotykové 
otevírání a zavírání 
zavazadlového prostoru, 
je vždy spojen s elektricky 
ovládanými pátými dveřmi 
a systémem KESSY pro 
bezklíčové odemykání, 
zamykání a startování.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
PÁTÉ DVEŘE
Když se páté dveře 
otevírají i zavírají elektricky, 
nemusíte se jich dotýkat, 
což přivítáte zejména 
za nepříznivého počasí. 
Horní polohu si můžete 
individuálně nastavit, 
například podle výšky 
stropu v garáži.

VÝKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Pro KAROQ je v nabídce 
výklopné tažné zařízení, které se 
odjišťuje elektronicky. Spínač se 
nachází v zavazadlovém prostoru.

ROLETOVÝ KRYT
Přístup k zavazadlům Vám 
usnadní roletový kryt, který 
lze upevnit k pátým dveřím, 
takže se zvedá zároveň s nimi. 



ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR
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Výjimečný zavazadlový prostor doprovází množství praktických doplňků, 
které Vám pomohou udržet v autě čistotu a zabrání Vašim zavazadlům 
v tanci ze strany na stranu. KAROQ se standardními zadními sedadly 
(dělenými v poměru 60 : 40) nabízí úložný prostor 521 litrů, který je 
možné sklopením opěradel zadních sedadel rozšířit až na 1 630 litrů. 

ZAVAZADLA 
NETANČÍ
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HÁČKY
Převážení tašek je mnohem jednodušší 
s robustními sklopnými háčky umístěnými  
po stranách zavazadlového prostoru.

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Pokud nevezete nic, co by mohlo vůz znečistit, 
můžete koberec používat z elegantní textilní strany. 
V případě potřeby ho pak jednoduše otočíte navrch 
druhou stranou, která je gumová a omyvatelná.

DVOJITÁ PODLAHA
Ve voze vybaveném dvojitou podlahou je dno 
zavazadlového prostoru na úrovni nákladové  
hrany, což usnadňuje manipulaci s těžším nákladem. 
Zároveň tu vzniká skrytý úložný prostor.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Sada sítí, která zahrnuje jednu horizontální 
a dvě vertikální sítě, zvyšuje variabilitu 
zavazadlového prostoru a chrání za jízdy 
Vaše věci před poškozením.

CARGO ELEMENTY
Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit cargo elementy. Jedná 
se o dva plastové díly se suchým zipem, které jsou v době, kdy je 
nepotřebujete, uloženy ve stěně přihrádky za zadním podběhem.
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VARIOFLEX
VÁLÍ

Systém VarioFlex je koncept tří samostatných zadních sedadel, s nimiž 
lze nezávisle na sobě manipulovat a měnit tak pružně objem úložného 
prostoru. Například při všech sklopených sedadlech máte k dispozici  
1 605 litrů, po vyjmutí sedadel se prostor rozšíří na 1 810 litrů.

Další možností je 
sklopit jedno boční 
a prostřední opěradlo. 

Pokud potřebujete 
vzadu ponechat místo 

k sezení, můžete sklopit 
jen jedno opěradlo.

Jednou z mnoha variant je 
vyjmutí jen prostředního  
sedadla. Vyjmout sedadlo 
lehce zvládne jedna osoba 
bez jakéhokoli náčiní.

Pro zvětšení úložného 
prostoru lze celá 

sklopená sedadla ještě 
překlopit k předním 

sedadlům. Tato poloha 
také umožňuje sedadla 

snadno vyjmout. 





KOMFORT
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VYHŘÍVANÝ VOLANT
Kožený multifunkční volant s ovládáním 
rádia, telefonu a případně i automatické 
převodovky DSG může být vybaven 
funkcí vyhřívání, kterou řidič ovládá 
prostřednictvím infotainmentu.

I za malým tlačítkem se může skrývat sofistikovaný 
systém s velkým potenciálem. Za použití vyspělých 
technologií komfortní prvky přinášejí větší potěšení 
z jízdy a zároveň zvyšují Vaše bezpečí.  

JEDNÍM STISKEM 
KE KOMFORTU

KESSY
Tlačítko Start/Stop,  
umístěné na sloupku  
řízení, slouží k nastartování 
a vypnutí motoru ve vozech 
vybavených systémem KESSY 
– bezklíčovým odemykáním, 
zamykáním a startováním.
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TEMPOMAT
Vedle udržování nastavené 
rychlosti Vám tempomat 
nabízí i možnost zvýšit 
nebo snížit rychlost bez 
použití pedálů.

KLIMATIZACE
Dvouzónový Climatronic 
s elektronickou regulací 
disponuje protialergenním 
filtrem. Díky senzoru vlhkosti 
přístroj také omezuje 
zamlžení čelního skla. 

PERSONALIZACE
Infotainment umožňuje různým řidičům, kteří 
se za volantem střídají, využívat jejich osobní 
sadu individuálně nastavených funkcí. Patří 
mezi ně například jízdní režim, elektricky 
nastavitelné sedadlo řidiče, Climatronic, 
rádio atd. KAROQ s možností personalizace 
je vybaven třemi klíči. Jakmile vůz otevřete 
svým klíčem, všechny funkce obsažené 
ve Vaší sadě se automaticky nastaví. 

SEDADLO S PAMĚTÍ
Sedadlo řidiče může 

být vybaveno pamětí, 
do které lze uložit 

tři různá nastavení 
sedadla a vnějších 
zpětných zrcátek. 
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LED OSVĚTLENÍ NÁSTUPNÍHO PROSTORU
Bezpečně nastoupit nebo vystoupit z vozu 
i za naprosté tmy můžete díky LED osvětlení 
nástupního prostoru integrovanému 
ve zpětných zrcátkách.

SKLOPNÁ ZRCÁTKA
Vnější zpětná zrcátka 
s automatickým 
sklápěním 
po uzamčení vozu 
jsou při parkování 
na omezeném 
prostoru chráněna 
před poškozením.

OSTŘIKOVAČE
O dokonalou čistotu hlavních 
světlometů se postarají výsuvné 
integrované ostřikovače.
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ZADNÍ ČÁST JUMBO BOXU
Zásuvku na 230 V, stejně jako 
USB slot, můžete najít na zadní 
straně Jumbo Boxu.



BEZPEČNOST
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Vedle své základní funkce udržuje 
adaptivní tempomat automaticky 
odstup od vozidel jedoucích vpředu. 
Pro svou činnost využívá radar 
v masce chladiče.

ASISTENT DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Automatické přepínání  
tlumených a dálkových  
světel podle aktuální  
dopravní situace zvyšuje  
komfort i bezpečnost jízdy.

Užívejte si komfortní jízdu, zatímco řada 
asistenčních systémů neustále monitoruje 
provoz, připravena varovat Vás v případě 
hrozícího nebezpečí.

PÁR OČÍ  
NAVÍC
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ROZPOZNÁNÍ 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Spolupráci multifunkční  
kamery ve vnitřním zpětném 
zrcátku s navigačním systémem 
využívá asistent rozpoznání
dopravních značek (Travel Assist). 
Systém prostřednictvím kamery 
rozpoznává dopravní značky  
a následně je zobrazuje  
na Maxi Dotu* a na displeji
navigačního systému.

ASISTENT UDRŽOVÁNÍ
JÍZDNÍHO PRUHU
Udržet vůz ve správném
jízdním pruhu, respektive
upozornit Vás, když  
z něj vyjíždíte, je úkolem  
pro Lane Assist – asistent 
udržování jízdního pruhu, 
který s Vámi komunikuje
prostřednictvím Maxi Dotu*.

*  Případně využívá Virtuální kokpit.
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PARKOVACÍ ASISTENT
Pokud si chcete parkování 
co nejvíce usnadnit, pak 
je tím nejlepším řešením 
parkovací asistent (Park 
Assist). Vytipuje Vám 
vhodné místo a zaparkuje 
do řady podélně i příčně 
stojících vozidel.
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ASISTENT PŘI JÍZDĚ V KOLONĚ
Vozidla s převodovkou DSG mohou být vybavena i Asistenčním 
paketem, který obsahuje kromě asistenta udržování jízdního pruhu  
a adaptivního tempomatu také funkci asistenta při jízdě v koloně.  
Ten ovládá motor, brzdy a řízení, takže se vůz rozjíždí a brzdí v závislosti 
na pohybu okolních vozů v koloně (při rychlosti do 60 km/h).

ASISTENT HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
Prostor za vozidlem i po jeho  
stranách sleduje prostřednictvím 
radaru v zadním nárazníku asistent 
hlídání mrtvého úhlu. Podle vzdálenosti 
a rychlosti ostatních vozů vyhodnotí, 
zda je nutné řidiče varovat.

ASISTENT VYPARKOVÁNÍ
Bezpečně vycouvat z místa  
s omezeným výhledem Vám  
pomůže asistent vyparkování,  
který využívá radar asistenta hlídání  
mrtvého úhlu v zadním nárazníku.
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PŘEDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag řidiče se skrývá ve volantu, 
airbag spolujezdce je umístěn v přístrojové 
desce a lze ho deaktivovat. Pak můžete 
na přední sedadlo upevnit dětskou sedačku.

Ve chvíli, kdy řidič ztratí možnost aktivně 
ovlivnit další události, nastupují prvky pasivní 
bezpečnosti, jako jsou airbagy. Díky nim Vás 
KAROQ chrání doslova ze všech stran. 

360 STUPŇŮ  
BEZPEČÍ
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BOČNÍ AIRBAGY
Čtyři boční airbagy, dva vpředu 
a dva vzadu*, jsou určeny k ochraně 
pánve a hrudníku pasažérů v případě 
bočního nárazu.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvoří hlavové 
airbagy ochrannou stěnu, která 
chrání pasažéry vpředu i vzadu 
před zraněním hlavy.

ELEKTRONICKÁ DĚTSKÁ POJISTKA
Stačí jednou stisknout tlačítko, a cestování Vašich 
dětí bude ještě bezpečnější. Dětská pojistka jim 
zabrání v otvírání zadních oken i dveří.

* Pouze se zadními sedadly VarioFlex.





VÝKONVÝKON
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Všechny nabízené motory mají něco 
společného. Jsou moderní, dynamické 
a zároveň ekonomické. Díky tomu je 
KAROQ jako doma ve městě i v divočině.

ADAPTIVNÍ PODVOZEK
Řídicí jednotka adaptivního podvozku (DCC) kontinuálně vyhodnocuje jízdní 
situaci (brzdění, akceleraci, zatáčení) a přizpůsobuje jí charakteristiku tlumení 
i řízení. Adaptivní podvozek se nastavuje prostřednictvím menu jízdního režimu 
v infotainmentu. Zvolit si můžete režim Comfort, Normal nebo Sport.*

PROGRESIVNÍ ŘÍZENÍ
Ještě lepší ovladatelnost a agilitu  
v zatáčkách propůjčuje vozu progresivní 
řízení, které mění převodový poměr 
podle úhlu natočení volantu.

EXCELENTNÍ VÝKON
NA KAŽDÉ SCÉNĚ 

* Určeno pro vozy s pohonem 4x4.
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PŘEVODOVKY 
Vůz může být vybaven 

mechanickou 
šestistupňovou 

převodovkou nebo 
automatickou 

sedmistupňovou 
převodovkou DSG 

(Direct Shift Gearbox).

DIESELOVÉ MOTORY
Naše nabídka zahrnuje motory o výkonu 85 kW a 110 kW. 
S ohledem na ochranu životního prostředí a splnění 
emisních předpisů jsou dieselové jednotky vybaveny 
systémem SCR (Selective Catalytic Reduction), který 
prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje 
emise oxidů dusíku NOx.

BENZINOVÉ MOTORY
Na výběr máte mezi tříválcovým 
motorem o výkonu 85 kW a čtyřválcem 
o výkonu 110 kW, který je vždy dodáván 
s technologií ACT (Active Cylinder 
management Technology). Při nízkém 
zatížení tento motor dva válce odpojí  
a tím významně šetří palivo.
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POHON VŠECH KOL
Pohon 4x4 zajišťuje mezinápravová elektronicky řízená vícelamelová spojka. Připojení zadní 
nápravy je samočinné, takže vůz může za běžných okolností využívat výhody předního pohonu 
a v extrémnějších podmínkách vynikající záběr 4x4. Pokud si chcete dopřát absolutní komfort 
doprovázený příznivou spotřebou paliva, doporučujeme Vám kombinaci pohonu všech kol 
s automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG (Direct Shift Gearbox).

OFF-ROAD
Režim Off-road, dostupný pro vozy s pohonem 4x4, 
dokáže upravit charakteristiku motoru a přizpůsobit 

elektronické brzdné a asistenční systémy dané 
jízdní situaci. Na displeji infotainmentu se zobrazí 

ukazatele, které pomáhají při jízdě v terénu.

SÍLA VÁS 
PROVÁZÍ

Široké schopnosti vozu se uplatní při stoupání 
na horský hřbet i při kličkování městskými 
ulicemi. Tak se připoutejte, zvolte jízdní režim 
a zkroťte terén, který Vám ubíhá pod koly.





INDIVIDUALIZACE
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AMBITION Základní výbava verze Ambition zahrnuje elektricky ovládaná vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu, tónovaná skla, černý střešní nosič, LED 
denní svícení, zadní LED světla, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, kožený 
multifunkční volant, vyhřívání předních sedadel, dvozónovou klimatizaci Climatronic, 
Maxi Dot, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, infotainment Bolero 8" a další.

INTERIÉR AMBITION,
ČERNO-ČERVENÝ
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed
Látkové potahy
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INTERIÉR AMBITION LÁTKA-KŮŽE, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Potahy látka-kůže

INTERIÉR AMBITION,
ČERNO-ČERVENÝ
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION
SE SPORTOVNÍMI SEDADLY, ČERNO-ČERVENÝ*
Dekor Dark Chrome-Dark Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, ČERNO-ŠEDÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Látkové potahy

* Sportovní sedadla jsou k dispozici i pro verzi Style.

INTERIÉR AMBITION
SE SPORTOVNÍMI SEDADLY, ČERNO-BÍLÝ*
Dekor Graphite Grey-Cool Brushed
Látkové potahy
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STYLE

INTERIÉR STYLE KOŽENÝ, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Kožené potahy

Základní výbava verze Style zahrnuje elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením 
nástupního prostoru, Sunset, stříbrný střešní nosič, LED hlavní a mlhové světlomety, KESSY – 
bezklíčové odemykání, zamykání a startování, vyhřívaný kožený multifunkční volant, vyhřívání 
předních a zadních sedadel, barevný Maxi Dot, signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu 
a vzadu, infotainment Amundsen 8" a další.



6
7

In
d

iv
id

ua
liz

ac
e

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black-Dark Waves
Látkové potahy, černý strop

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR STYLE 
KOŽENÝ, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark 
Brushed
Kožené potahy

INTERIÉR STYLE LÁTKA-KŮŽE, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Potahy látka-kůže

INTERIÉR STYLE SUEDIA, ČERNÝ
Dekor Chrome-Dark Brushed
Potahy Suedia-kůže

INTERIÉR STYLE KOŽENÝ, BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black-Dark Waves
Kožené potahy, černý strop
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Černá látka – Style

Č
er

ná
 lá

tk
a 

s 
b

ílý
m

i p
ro

už
ky

 –
 č

er
ná

 lá
tk

a,
 s

p
o

rt
o

vn
í s

ed
ad

la
 –

 A
m

b
it

io
n*

, S
ty

le
*

Černá látka-kůže – Ambition*, Style*
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KOLA

16" kola z lehké slitiny Castor

18" kola z lehké slitiny Mytikas

17" kola z lehké slitiny Ratikon

18" kola z lehké slitiny Braga 18" kola z lehké slitiny Trinity

17" kola z lehké slitiny Triton
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19" kola z lehké slitiny Crater



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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LTE CARSTICK
Rychlé a spolehlivé připojení 
k internetu Vám zajistí LTE 
CarStick. Jeho prostřednictvím si 
například vyhledáte nejbližší čerpací 
stanici, zarezervujete hotel nebo 
odešlete důležitý e-mail.

OCHRANNÝ POTAH
Udržet interiér v čistotě a zabránit jeho 
poškození Vám pomůže potah, který 
chrání oblast zadních sedadel třeba  
při převážení domácích mazlíčků. 

Osobitý životní styl si žádá osobité vybavení. 
ŠKODA Originální příslušenství, které dokáže zvýšit 
bezpečnost, praktičnost a přitažlivost Vašeho vozu, 
je tím nejlepším řešením. Bližší informace o naší 
nabídce Vám poskytne autorizovaný partner ŠKODA. 

JEDINEČNÝ  
JAKO VY 
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SMART HOLDER – RAMÍNKO
Na přední hlavovou opěrku 
lze upevnit ramínko, které 
je mimořádně praktickým 
doplňkem především pro ty, 
kteří jezdí do práce v obleku.

SMART HOLDER – HÁČEK
Příruční tašky nebo batohy 
nemusí zabírat místo na zadních 
sedadlech. Zavěste je na háček 
upevněný k přední hlavové opěrce.

SMART HOLDER –
DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Pasažéři na zadních sedadlech 
ocení držák multimédií, který 
se rovněž upevňuje na přední 
hlavovou opěrku.
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DĚLICÍ MŘÍŽ
Pokud s Vámi jezdí ve voze větší 

pes, doporučujeme Vám pro 
bezpečné cestování dělicí mříž, 

která spolehlivě oddělí kabinu 
od zavazadlového prostoru.

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Typickou ukázkou víceúčelového příslušenství je 
oboustranný koberec do zavazadlového prostoru, 
který Vám pomůže udržovat čalounění vozu v čistotě, 
ale stejně tak s ním lze podtrhnout komfort. 

SÍŤOVÝ PROGRAM
Na háčky v zavazadlovém prostoru můžete 
upevnit sítě, které zabraňují posouvání 
převážených věcí během jízdy. Sada sítí  
je dodávána i v černém provedení.

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL 
Jednoduchým praktickým řešením 
pro převážení jízdních kol je nosič 
na tažné zařízení, na který můžete 
snadno a bezpečně upevnit dvě kola. 



DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY 
ŠKODA



Vyberte si z naší originální kolekce dárkových 
předmětů, které mají s modelem KAROQ 
mnoho společného. Jsou stylové a nápadité, 
stejně jako komfortní. 
 
Informace o celém sortimentu získáte 
u autorizovaného servisního partnera ŠKODA.
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1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW AP 1,5 TSI/110 kW ACT 1,5 TSI/110 kW ACT AP 1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW AP 2,0 TDI/110 kW 4x4

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 
přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 
paliva common-rail

MOTOR

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 4/1498 4/1498 4/1598 4/1598 4/1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 85/5000–5500 85/5000–5500 110/5000–6000 110/5000–6000 85/3250–4000 85/3250–4000 110/3500–4000

Maximální točivý moment/otáčky 
(Nm/min-1) 200/2000–3500 200/2000–3500 250/1500–3500 250/1500–3500 250/1750–3200 250/1750–3200 340/1750–3000

Exhalační norma EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP EU 6d - TEMP

Palivo benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 187 186 204 203 186 186 196

Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,6 10,7 8,9 9,0 11,0 11,1 8,9

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 5,8 6,0 6,4–6,6 6,8 5,0–5,1 5,0–5,2 6,1

– mimo město (l/100 km) 5,1 5,1 4,7–4,9 4,8–4,9 4,1 4,4–4,5 4,5

– kombinovaná (l/100 km) 5,3 5,5 5,3–5,5 5,6 4,4–4,5 4,6–4,8 5,1

Emise CO2 (g/km) 121 124 121–124 126–128 116–118 122–125 134

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8

POHON

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol 4x4

Spojka
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučovájednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučovájednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučovájednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky 
ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučovájednokotoučová

Převodovka mechanická 6stupňová
automatická 7stupňová 
DSG mechanická 6stupňová

automatická 7stupňová 
DSG mechanická 6stupňová

automatická 7stupňová 
DSG mechanická 6stupňová

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost – základní verze 
vozu se 75kg řidičem (kg) 1340 1361 1378 1393 1447 1462 1561

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg) 597 593 613 609 608 608 630

Celková hmotnost (kg) 1862 1879 1916 1927 1980 1995 2116

Nebrzděný přívěs (max. kg) – – 680–720 690–730 720 730 750

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) – – 1200–1500 1200–1500 1200–1500 1200–1500 2100

Objem palivové nádrže (l) 50 50 50 50 50 50 55

ACT – Active Cylinder management Technology.

Dieselové motory ke splnění emisních předpisů využívají systém SCR (Selective Catalytic 
Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů dusíku 
NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat. 
 

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního
standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)
a v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto katalogu uvedeny dle
standardu NEDC (New European Driving Cycle), do kterého jsou přepočítány.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek 
stanovených právními či technickými předpisy pro určování 
provozních a technických údajů motorových vozidel. 
Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Některé údaje v technických kresbách neplatí pro vozy s pohonem 4x4.
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ZÁKLADNÍ VERZE  

VERZE SE SYSTÉMEM VARIOFLEX  

DALŠÍ SPECIFIKACE

Karoserie

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,337-0,362 dle motorizace

Podvozek

Přední náprava
zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny 
a příčným zkrutným stabilizátorem

Zadní náprava
kliková s vlečenými rameny/
4x4: víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

– vpředu/vzadu
kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny/
kotoučové

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Kola 6,0J x 16"

Pneumatiky 215/60 R16; 4x4: 225/60 R16

Vnější rozměry

Délka/šířka/výška (mm) 4382/1841/1603; 4x4: 1607

Rozvor (mm) 2624; 4x4: 2629

Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1576/1541; 4x4: 1547

Světlá výška (mm) 172; 4x4: 176

Vnitřní rozměry

Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1486/1451

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1020/1020; VarioFlex: 993

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Bez rezervního kola  

- nesklopená/sklopená zadní sedadla 521/1630

- VarioFlex: nesklopená/sklopená či vyjmutá zadní sedadla 479–588/1605–1810
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Váš prodejce vozů ŠKODA:

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter a nejsou 
předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře) jsou zobrazeny předváděcí 
vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se 
mohou od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO 
a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů 
zobrazených v tomto katalogu (brožuře). Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, 
součástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

JESTLI VÁS BAVILO O NĚM ČÍST, 
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE HO ŘÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Connect App, která Vám umožní získat 
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo 
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic, 
dopravy nebo poslední parkovací pozice.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka. 
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou 
interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím 
nejen získáte přístup k návodu na obsluhu svého vozu, 
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.  


