
KAROQ
ÚPLNE NOVÁ ŠKODA



AUTO, KTORÉ IDE 
            VLASTNOU CESTOU. 
                ROVNAKO AKO VY. 



Naše nové SUV je inšpirované tradičným českým krištáľom, 
ku ktorému sa hrdo hlásime.  
Je rovnako elegantne tvarované a kvalitne spracované:  
sila a krása sú skrátka všade, kam sa pozriete.

KRÁSA 
JE VŠADE

PRI POHĽADE SPREDU
Sebaistý výraz vozidla ešte 
zdôrazňujú ostré hrany 
svetlometov a hmlových 
svetiel. Tie svojím umiestnením 
vo výške masky chladiča len 
potvrdzujú jeho dobrodružnosť.
Prvotriednu kvalitu podčiarkujú 
aj svetlomety a denné LED svetlá  
so systémom adaptívnych 
predných svetiel AFS a rovnako 
aj hmlové LED svetlá.  

PRI POHĽADE ZBOKU
Zatiaľ čo hranaté blatníky a ochranné 
kryty prahov zdôrazňujú charakter 
SUV, hra svetiel a tieňov dodáva 
modelu KAROQ eleganciu a emócie.



PRI POHĽADE ZOZADU
Zadné svetlá, ktoré svietia 
v charakteristickom tvare 
písmena C, sú odkazom 
na český kubizmus a tradíciu 
výroby skla. Podobne ako 
zadné svetlá aj osvetlenie 
evidenčnej tabuľky je 
vybavené LED svetlami.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Elektricky nastaviteľné 
panoramatické strešné okno, 
ktoré vám umožňuje vytvoriť 
nad sedadlami otvorený priestor, 
umocní príťažlivý vzhľad vozidla 
a celej posádke prinesie viac 
potešenia z jazdy. Môžete si tak 
vychutnať nový výhľad spolu 
s pocitom slobody a priestrannosti.



KAROQ navodzuje pocit pohodlia už na prvý pohľad 
aj dotyk. Nový infotainment systém Columbus 
s displejom s uhlopriečkou 9,2 palca môžete 
pohodlne ovládať dotykom a gestami, ktoré vám 
uľahčia prezeranie ponúk v menu. V chladnom počasí 
oceníte vyhrievaný volant a ideálnu atmosféru 
pri každej ceste zaistí ambientné LED osvetlenie 
v celom interiéri vozidla.

KRÁSA SA SKRÝVA V DETAILOCH



DIGITÁLNY PRÍSTROJOVÝ PANEL*

Digitálny prístrojový panel poskytuje ideálny prehľad: dokáže zobraziť detaily 
z palubného počítača spolu s ďalšími informáciami, ako sú napríklad údaje z navigácie. 
Môžete si vybrať tri základné a jedno zjednodušené nastavenie zobrazenia, respektíve 
rozloženie prvkov, ktoré môžete ovládať tlačidlom View (Zobrazenie) na volante. 
K dispozícii je rozloženie Classic, špeciálne rozloženie Digital s informačným profilom, 
rozloženie Digital s väčšími prvkami a rozloženie Reduced (zjednodušené, vhodné 
na nočnú jazdu alebo jazdu po diaľnici).

Rozloženie Classic

Zjednodušené zobrazenie

* Dostupné od marca 2018. 

Zobrazenie Digital s väčšími prvkami

Špeciálne rozloženie Digital s informačným profilom

Digitálny prístrojový panel je krásny a praktický zároveň.  
Všetky potrebné informácie vám prinesie presne tam, kde ich 
potrebujete mať – rovno pred očami. Na paneli nájdete informácie 
o jazde, navigáciu, infotainment aj komunikačné služby.

VITAJTE V KOKPITE 
BUDÚCNOSTI



Nech ste kdekoľvek, KAROQ vám umožní ostať v spojení. 
Byť online plne a trvalo neznamená mať len prístup k zábave 
a informáciám, ale aj k pomoci na cestách. 
Funkcia ŠKODA CONNECT zahŕňa dve kategórie služieb
– Infotainment Online a Care Connect. Je vašou bránou 
do sveta neobmedzených možností komunikácie.

ŠKODA CONNECT: 
VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu vozidla 
z ľubovoľného miesta na vašom 
mobilnom telefóne aj s adresou, 
časom a dátumom zaparkovania.

TLAČIDLO SOS
Konektivita modelu KAROQ zahŕňa aj 
linku SOS. Tento núdzový systém sa 
aktivuje stlačením červeného tlačidla 
v hornom paneli. V prípade havárie sa 
núdzová linka vytáča automaticky.

ONLINE INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu trasu.  
Aktuálne informácie vám poskytnú užitočný 
prehľad pri každej jazde. Môžete tak reagovať 
na aktuálne dianie, ako sú práce na ceste, 
nehody alebo zápchy.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad 
o počasí na mieste alebo 
v cieľovej destinácii s podrobnou 
predpoveďou vrátane výstrah  
pred zrážkami.

FUNKCIA SMARTLINK+ 
Vďaka systému SmartLink+ (balík 
konektivity ŠKODA podporujúci 
MirrorLink®, Apple CarPlay 
a Android Auto) infotainment 
systém vozidla umožňuje vodičovi 
bezpečne používať telefón aj počas 
šoférovania. Všetky nainštalované 
aplikácie, ktoré sú certifikované 
ako bezpečné pre vozidlá, sú 
navyše kompatibilné so systémami 
MirrorLink®, Apple CarPlay alebo 
Android Auto. Systém SmartLink+ 
zahŕňa aj funkciu SmartGate. Táto 
funkcia umožňuje pripojiť smartfón 
k vozidlu prostredníctvom Wi-Fi 
pripojenia a zobraziť zaujímavé údaje 
o jazde, o spotrebe paliva, dynamike 
jazdy či servisné informácie.*

* Podmienky používania a informácie 
o kompatibilite s funkciou SmartLink+ 
nájdete na našej webovej stránke.

PHONE BOX PRIEHRADKA 
Táto praktická priehradka 
na telefón, ktorá sa nachádza 
pred rýchlostnou pákou, 
zosilňuje signál vášho mobilného 
zariadenia. Súčasne bezdrôtovo 
dobíja kompatibilný telefón 
počas jazdy.

APLIKÁCIA MYŠKODA 
Zoznámte sa s Paulom, interaktívnym asistentom 
aplikácie MyŠKODA (pre operačné systémy 
Android a iOS), ktorý vám pomôže v rozličných 
každodenných situáciách. Poskytne vám napríklad 
prístup k informáciám o vašom vozidle, úplný popis 
ovládacích funkcií alebo vám ukáže, čo znamenajú 
jednotlivé indikátory. Paul vás tiež môže upozorniť 
na dôležité dátumy vo vašom diári. Nielenže už 
nikdy nezabudnete na schôdzku, váš asistent vám 
ešte aj poradí, ako sa na ňu dostať.



Vychutnajte si jazdu v úplnom pohodlí vďaka 
širokej ponuke asistenčných systémov, ktoré 
monitorujú dianie na ceste. Bezpečnosť je vždy 
na prvom mieste, a preto v prípade hroziaceho 
nebezpečenstva vaši osobní asistenti zasiahnu.

VAŠI OSOBNÍ 
ASISTENTI

TRAVELLER ASSIST 
Tento asistent využíva 
spoluprácu multifunkčnej 
kamery a navigačného systému 
na rozpoznávanie a zobrazenie 
niektorých dopravných značení 
v navigačnom systéme aj na displeji 
Maxi DOT, resp. na digitálnom 
prístrojovom paneli.

AUTO LIGHT ASSIST 
Tento asistent automaticky 
prepína medzi diaľkovými 
a stretávacími svetlami 
pre zvýšený komfort 
a bezpečnosť cestnej premávky.

ASISTENT NA CÚVANIE
Tento asistent je dodávaný 
ako súčasť systému Blind 
Spot Detect. Používa 
rovnaké radarové senzory 
a pomáha bezpečne 
vycúvať z neprehľadného 
parkovacieho miesta. 
Ak zistí hroziace 
nebezpečenstvo, dokáže 
automaticky zabrzdiť.

BLIND SPOT DETECT 
Funkcia Blind Spot Detect pomocou radarových senzorov 
v zadnom nárazníku monitoruje mŕtvy uhol za vozidlom a vedľa 
vozidla. Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých vozidiel 
upozorňuje vodiča a predchádza nepríjemným situáciám.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Nad rámec základnej 
funkcie tempomatu dokáže 
tento asistenčný systém 
s radarovým zariadením 
v maske chladiča udržiavať 
bezpečný odstup od vozidiel 
idúcich pred vami.

LANE ASSIST
Udržanie vozidla v správnom pruhu 
môžete zveriť do rúk Lane Assist. 
Prípadné zásahy sa zobrazujú 
na displeji Maxi DOT alebo 
na digitálnom prístrojovom paneli.



OFF-ROAD MODE
Inteligentný systém režimu 
na jazdu v teréne Off-Road 
dostupný pre verziu 4×4 
(v kombinácii s funkciou voľby 
režimu jazdy) vám pomôže 
zvládnuť aj náročný terén. Systém 
prispôsobuje charakteristiku 
motora, elektronických asistentov 
a stabilizačných systémov. 
Aktivované funkcie sú zobrazené 
na displeji infotainment systému.

ADAPTÍVNY PODVOZOK*
Vozidlo s pohonom 4×4 môžete 
doplnkovo vybaviť aj adaptívnym 
podvozkom (DCC), ktorý priebežne 
vyhodnocuje a reaguje
na rôzne jazdné situácie (brzdenie, 
zrýchľovanie, zatáčanie) a prispôsobuje 
charakteristiky tlmičov a riadenia. 
Systém DCC sa dodáva vždy s funkciou 
voľby režimu jazdy a umožňuje vám zvoliť 
si spomedzi režimov Comfort, Normal 
alebo Sport.

* Dostupné v druhej polovici roka 2018.

PRISPÔSOBÍ 
SA VAŠIM POTREBÁM
Nezáleží na tom, či jazdíte v úzkych mestských uličkách 
alebo brázdite lesné cesty. Nový model ŠKODA KAROQ 
sa vám prispôsobí. Stačí sa pripútať, zvoliť režim jazdy 
a užívať si šoférovanie.

POHON VŠETKÝCH KOLIES
Pohon 4×4 zabezpečuje 
medzinápravová elektronicky ovládaná 
viaclamelová spojka. Spojenie zadnej 
nápravy prebieha automaticky, takže 
v bežných podmienkach vozidlo môže 
využívať výhody pohonu predných 
kolies a v extrémnych podmienkach 
vynikajúcu trakciu pohonu 4×4. Ak 
chcete zažiť ešte výnimočnejšiu jazdu 
a pohodlie, siahnite po kombinácii 
pohonu 4×4 a automatickej 
7-rýchlostnej prevodovky DSG (Direct 
Shift Gearbox).



WIP

1,0 TSI 85 kW (115 k) 1,5 TSI ACT 110 kW (150 k) 1,6 TDI 85 kW (115 k) 2,0 TDI 110 kW (150 k) 4x4

preplňovaný zážihový motor  
s priamym vstrekovaním paliva

preplňovaný zážihový motor  
s priamym vstrekovaním paliva

preplňovaný vznetový motor  
so systémom common-rail

preplňovaný vznetový motor  
so systémom common-rail

MOTOR
Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 3/999 4/1 498 4/1 598 4/1 968

Max. výkon/otáčky (kW/min.–1) 85/5 000 – 5 500 110/5 000 – 6 000 85/3 250 – 4 000 110/3 500 – 4 000

Max. krútiaci moment/otáčky (Nm/min.–1) 200/2 000 – 3 500 250/1 500 – 3 500 250/1 500 – 3 200 340/1 750 – 3 000

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta nafta

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI
Maximálna rýchlosť (km/hod.) 187 (186) 204 (203) 188 196 (195)

Zrýchlenie 0 – 100 km/hod. (s) 10,6 (10,7) 8,4 (8,6) 10,7 (10,9) 8,7 (9,3)

Spotreba paliva podľa normy 99/100 (l/100 km)

– v meste 6,2/6,3** (5,7/5,8**) 6,6 (6,6/6,5*/6,8**) 5,0 (4,5/4,4*) 5,9 (5,7)

– mimo mesta 4,7/4,6*/4,8** (4,6*/4,7/4,8**) 4,7/4,8** (4,9/4,8*/5,0**) 4,4/4,3* (4,2/4,1*) 4,5 (4,9)

– kombinovaná 5,3/5,2*/5,4** (5,1/5,0*/5,2**) 5,4/5,5** (5,5/5,4*/5,6**) 4,6/4,5* (4,3/4,2*) 5,0 (5,2)

Emisie CO2 (g/km) 119/117*/121** (116/114*/118**) 123/122*/125** (125/123*/127**) 120/118* (114/112*) 130/131** (134/135**)

Priemer kruhu otáčania (m) 10,9 10,9 10,8 10,8

POHON
Typ pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4×4

Spojka
hydraulická jednokotúčová spojka  
(dve súosové spojky, elektrohydraulicky 
ovládané)

hydraulická jednokotúčová spojka  
(dve súosové spojky, elektrohydraulicky 
ovládané)

hydraulická jednokotúčová spojka  
(dve súosové spojky, elektrohydraulicky 
ovládané)

hydraulická jednokotúčová spojka  
(dve súosové spojky, elektrohydraulicky 
ovládané)

Prevodovka
manuálna 6-rýchlostná (automatická 
7-rýchlostná DSG)

manuálna 6-rýchlostná (automatická 
7-rýchlostná DSG)

manuálna 6-rýchlostná (automatická 
7-rýchlostná DSG)

manuálna 6-rýchlostná (automatická 
7-rýchlostná DSG)

HMOTNOSŤ
Pohotovostná hmotnosť – v štandardnej verzii so 75 kg vodičom (kg) 1 340 (1 361) 1 378 (1 393) 1 426 (1 441) 1 561 (1 591)

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra výbavou (kg) 607 (606) 612 (611) 597 (596) 614 (612)

Hmotnosť spolu (kg) 1 878 (1 900) 1 915 (1 929) 1 948 (1 962) 2 100 (2 128)

Hmotnosť nebrzdeného prívesu (max. kg) 660 (680) 680 (690) 710 (720) 750

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (max. kg) 1 200 1 500 1 500 2 000

Objem palivovej nádrže  (l) 50 50 50 55

* pneumatiky so zníženým valivým odporom
** pneumatiky od 18"

ĎALŠIE ÚDAJE  

Karoséria  

Vonkajšie rozmery

Dĺžka/šírka (mm) 4 382/1 841 4 382/1 841

Výška (mm) 1 603 1 607

Rázvor (mm) 2 638 2 630

Rozchod vpredu/vzadu (mm) 1 576/1 541 1 576 / 1 547

TECHNICKÉ 
ÚDAJE



Váš partner ŠKODA:

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na
ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. 
Zobrazujú predvýrobné vozidlá a určité ilustrácie, funkcie, 
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných 
vozidiel a ponuky v jednotlivých krajinách.
So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy 
sa obráťte na najbližšieho predajcu vozidiel ŠKODA.

OBJAVTE VIAC NA:
SKODA-AUTO.SK/MODELY/KAROQ


