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Váš partner ŠKODA:

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

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA NA 
TESTOVACIU JAZDU

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho 
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA 
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý 
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, 
ale aj pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. 
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte 
prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to 
budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie 
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

KAROQ
NOVÁ ŠKODA

Aplikácia ŠKODA E-shop
Ak hľadáte ŠKODA Originálne príslušenstvo 
a ŠKODA reklamné predmety, stačí navštíviť 
ŠKODA E-shop na stránkach  
https://eshop.skoda-auto.sk
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Nové a štýlové kompaktné SUV ŠKODA KAROQ sa už nevie dočkať, kedy vás bude sprevádzať 
za dobrodružstvom. Je vyzbrojené tými najmodernejšími systémami pre bezpečnosť a konektivitu, 
vďaka čomu sa aj všedná cesta za prácou zmení na štýlovú jazdu plnú zábavy. 

KAROQ je okrem toho aj najnovším stelesnením krištáľového dizajnového jazyka značky ŠKODA, 
a preto s charakteristickou ľahkosťou premení zhon pracovného týždňa na víkendovú pohodu.

KAROQ je ďalším príkladom našej filozofie vyrábať automobily s nadčasovým dizajnom, ktoré je radosť 
šoférovať, rovnako ako tie, s ktorými sme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

AUTO, S KTORÝM ŽIVOT STOJÍ ZA TO
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EXTERIÉR

PRI POHĽADE SPREDU
Model KAROQ s typickou 
maskou ŠKODA vzbudzuje 
dojem sily a bezpečnosti. 
Dominujú jej ostro rezané 
svetlomety a hmlovky vo 
výške mriežky chladiča. 
Spolu sú dôkazom, že nová 
ŠKODA KAROQ je vždy 
pripravená zísť z cesty. 

Naše nové SUV je inšpirované českou tradíciou 
výroby krištáľu, čo je vidieť na jeho elegantne 
tvarovaných líniách a vysokej rafinovanosti. Vďaka 
praktickému dizajnu budete na svojich cestách za 
dobrodružstvom vyzerať zaručene dobre. 

VŽDY HRAVO  
A SO ŠTÝLOM

PRI POHĽADE ZOZADU
Charakteristické koncové 
svetlá v tvare písmena C sú 
jasným odkazom na českú 
tradíciu výroby krištáľu. Sú 
rozdelené na dve časti: prvá 
prechádza z boku automobilu, 
druhá je integrovaná do piatych 
dverí. Reflexné prvky zvyšujú 
viditeľnosť automobilu. KAROQ 
chráni aj robustné oplastovanie. 
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PRI POHĽADE ZBOKU
Ostré hrany oblúkov nad kolesami a ochranné 
kryty prahov zvýrazňujú charakter SUV. Emócie 
a eleganciu zas modelu KAROQ dodáva neustála 
hra svetla a tieňov definovaná dizajnovým 
jazykom značky ŠKODA.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Elektricky nastaviteľné panoramatické strešné okno, ktoré 
vám umožňuje vytvoriť nad sedadlami otvorený priestor, 
umocní príťažlivý vzhľad automobilu a spríjemní cestu 
celej posádke. Môžete si tak vychutnať nový výhľad spolu 
s pocitom slobody a priestrannosti.
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FULL LED SVETLOMETY 
S FUNKCIOU AFS  
A HMLOVÉ SVETLÁ
Pre model KAROQ sú k dispozícii 
dva typy svetlometov. Najvyšší 
rad je o LED technológii. LED 
svetlomety majú vysoký výkon 
a vysokú energetickú účinnosť. 
Systém AFS (Adaptive Frontlight 
System) reguluje intenzitu 
osvetlenia podľa konkrétnych 
podmienok (napríklad mesto, 
diaľnica, jazda v daždi) a hlavné 
svetlomety disponujú atraktívnym 
integrovaným pásom denných LED 
svetiel. Za zhoršenej viditeľnosti 
nastupujú LED hmlové svetlá 
pre maximálnu bezpečnosť 
za volantom.

Vyzývavý dizajn modelu KAROQ sa odráža aj na 
vzhľade vonkajších svetiel. V najvyššej výbave sa 
dodáva s kompletným LED svietením.  

ZASVIEŤTE SI 
NA CESTU

LED SVETLÁ
Osvetlenie evidenčného 
čísla je vybavené diódami 
LED. Prvky krištáľového 
brúsenia možno nájsť 
aj v „neaktívnej“ časti 
koncových svetiel.

LOGO NA PRIVÍTANIE
Svetlá LED, umiestnené 
na dolnej strane predných 
dverí, osvetľujú nástupný 
priestor a vytvárajú nápis 
ŠKODA. Túto funkciu 
ponúkame ako súčasť 
LED paketu v kombinácii 
s ambientným osvetlením.



Zobrazenie Classic Zobrazenie Modern
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INTERIÉR

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 zo štyroch nastavení 
rozloženia prvkov, ktoré môžete ovládať tlačidlom View (zobrazenie) 
na volante – Classic, Extended, Modern a Basic zobrazenie (vhodné počas 
nočnej jazdy či jazdy po diaľnici).

Zobrazenie Basic Zobrazenie Extended

KAROQ je centrom informácií. Digitálny displej je vkusný 
a praktický zároveň. Všetky potrebné informácie tak máte rovno 
pred očami. Či už ide o údaje o jazde, navigáciu, infotainment 
alebo komunikačné služby, sú vždy priamo poruke.

MAJTE SITUÁCIU  
PEVNE V RUKÁCH

* Dostupné od kalendárneho týždňa 27/2018.
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Vytvorte si útulný a komfortný priestor vďaka 
ambientnému LED osvetleniu pozdĺž celého 
interiéru automobilu pre dokonalú atmosféru 
na každej ceste.

KRÁSA SA UKRÝVA 
V DETAILOCH

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Je len na vás, či si vyberiete jednu 
obľúbenú farbu alebo si každý deň 
doprajete iný odtieň. Ambientné 
osvetlenie prístrojového panela 
a predných dverí sa dodáva ako 
súčasť LED paketu a ponúka 
desať príťažlivých farebných 
variantov. Osvetlenie priestoru 
na nohy v bielej farbe je tiež 
súčasťou LED paketu.
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Unikátne rozhranie ŠKODA CONNECT obsahuje dva druhy služieb. 
Kým Infotainment Online ponúka navigáciu a informácie v reálnom 
čase, služba Care Connect sa zameriava na pomoc a bezpečnosť. 
Umožňuje taktiež diaľkový prístup a ovládanie automobilu. Ponúka 
asistenčnú službu v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

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

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o vašej ceste, 
napríklad o priemernej spotrebe, 
priemernej rýchlosti, vzdialenosti 
alebo o čase jazdy, sú k dispozícii 
v prehľadnej podobe.

Byť online plne a trvalo neznamená mať len prístup k zábave 
a informáciám, ale aj k pomoci na cestách. ŠKODA CONNECT je vašou 
bránou do sveta neobmedzených komunikačných možností.

ŠKODA CONNECT: 
VŽDY  V SPOJENÍ, NECH
STE KDEKOĽVEK
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ONLINE INFORMÁCIE 
O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu 
trasu. Aktuálne informácie 
vám poskytnú vynikajúci 
prehľad o každej ceste. 
Môžete tak reagovať 
na aktuálne dianie, ako 
sú cestné práce, nehody 
alebo zápchy.

ČERPACIE STANICE
Zistite si vzdialenosť, typ 
čerpacej stanice aj aktuálne 
ceny pohonných látok. 
Informácie sa vám zobrazia 
v reálnom čase. Systém 
automaticky rozozná 
a zobrazí správny druh 
paliva pre váš automobil.

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

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky v prípade núdzovej 
situácie. Tento systém možno aktivovať aj ručne stlačením 
červeného tlačidla v hornom paneli.

COLUMBUS
Nový navigačný systém Columbus je vybavený 9,2-palcovým 
displejom a 3D zobrazením. Zariadenie možno pohodlne 
ovládať dotykom, ale aj gestami, pomocou ktorých môžete 
prechádzať ponukami alebo rozličnými zoznamami. Mnohé 
funkcie vrátane technológie Bluetooth, systému SmartLink+ 
a Wi-Fi sú štandardnou súčasťou systému. V ponuke je 
aj integrovaný telefónny modul kompatibilný s rýchlym 
pripojením na internet s technológiou LTE.

SOUND SYSTEM CANTON
Doprajte si absolútnu čistotu zvuku, či už hudby 
alebo hovoreného slova, vďaka zvukovému 
systému Canton s desiatimi reproduktormi vrátane 
reproduktora v prístrojovom paneli a subwoofera 
v batožinovom priestore. Celkový výkon je 575 W.

VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU

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 automobile, 
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, ale váš asistent vám poradí, ako sa na ňu dostať.

Infotainment sa posúva vpred míľovými krokmi: tešiť sa 
môžete na príťažlivý dizajn a množstvo úžasných funkcií. 
Popritom sa model KAROQ bezproblémovo synchronizuje 
s vašimi mobilnými zariadeniami. A čo je ešte lepšie, vaše 
deti sa už nikdy nebudú nudiť na cestách.

SMARTLINK+ 
Vďaka systému SmartLink+ (balík 
konektivity ŠKODA podporujúci 
MirrorLink®, Apple CarPlay 
a Android Auto) infotainment 
systém umožňuje vodičovi 
bezpečne používať telefón aj 
počas šoférovania. Navyše sú 
všetky nainštalované aplikácie, 
ktoré disponujú certifikátom 
pre bezpečné používanie 
v automobiloch, kompatibilné 
so spomínanými systémami. 
SmartLink+ obsahuje aj funkciu 
SmartGate. Tá umožňuje 
pripojiť smartfón k automobilu 
prostredníctvom rozhrania 
Wi-Fi a zobraziť zaujímavé údaje 
o jazde, napríklad o spotrebe 
paliva, dynamike jazdy či servisné 
informácie.*

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

PRIEHRADKA  
PHONE BOX
Táto praktická 
priehradka na telefón 
sa nachádza pred 
prevodovou pákou. 
Zosilňuje signál 
pre vaše mobilné 
zariadenie a súčasne 
bezdrôtovo dobíja 
telefón počas jazdy.
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SIMPLY
  CLEVER

V interiéri sa nachádza množstvo úložného 
priestoru a priehradiek – telefón, okuliare, 
občerstvenie a rozličné predmety 
každodennej potreby, všetko má svoje miesto.

PRIESTOR  
NA VŠETKO

JUMBO BOX
Priestranný úložný priestor sa nachádza aj v prednej 
lakťovej opierke. Priestor Jumbo Box je vybavený aj 
držiakmi na nápoje s funkciou jednoduchého otvárania 
Easy Open a držiakmi na mince.

PRIEHRADKA NA STRANE SPOLUJAZDCA
Vyklápacia úložná priehradka v dolnej časti 
prístrojového panela pred spolujazdcom je 
klimatizovaná, takže si môžete počas cesty dopriať 
napríklad príjemne vychladené občerstvenie.
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Vesty môžete odložiť 
do odkladacích priestorov 
v predných a zadných dverách, 
kde budú vždy na dosah ruky.

SKLOPNÉ STOLČEKY
Praktické stolíky 
s držiakmi na nápoje, 
vstavané do operadiel 
obidvoch predných 
sedadiel, možno použiť 
nielen na občerstvenie.

ODKLADACIE PRIESTORY V PREDNÝCH DVERÁCH
V priestrannom odkladacom priestore v predných 
dverách je držiak na 1,5-litrovú fľašu a gumový 
popruh. Môžete sem umiestniť napríklad vyberateľný 
odpadkový kôš.

SKLOPNÉ OPERADLÁ
Sklopné operadlo sedadla 
spolujazdca zlepšuje variabilitu 
automobilu a umožňuje prepravovať 
predmety mimoriadnych rozmerov.
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením 
tlačidla na diaľkovom ovládači alebo 
vo dverách vodiča, čo je obzvlášť 
užitočné v nepriaznivom počasí. Môžete 
tiež nastaviť hornú polohu dverí tak, 
aby vyhovovala vašim potrebám. 
Tlačidlo na zatvorenie piatych dverí je aj 
na samotných dverách.

Keď máte plné ruky a potrebujete otvoriť 
batožinový priestor, oceníte, že viac nie sú 
potrebné krkolomné manévre. Nakladanie 
batožiny či skladanie ťažného zariadenia môže byť 
odteraz jednoduchšie, dokonca zábavné.

NA OTVÁRANIE  
UŽ NETREBA RUKY

VIRTUÁLNY PEDÁL
Ako otvoríte alebo zatvoríte 
batožinový priestor s plnými 
rukami? Stačí pod ním posunúť 
nohou a je to – piate dvere 
sa otvoria alebo zatvoria 
automaticky. Virtuálny pedál 
umožňuje bezkontaktný 
prístup a je k dispozícii výlučne 
s elektricky ovládanými piatymi 
dverami a systémom KESSY 
(bezkľúčové odomykanie, 
uzamykanie a štartovanie).

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Model KAROQ má sklopné 
ťažné zariadenie s elektrickým 
vysúvaním. Ovládač je 
v batožinovom priestore.

VYŤAHOVACIE ROLO
Vďaka vyťahovaciemu rolu 
prichytenému k piatym dverám 
získate jednoduchý prístup 
k batožine. Kryt sa zdvihne 
automaticky pri otvorení 
týchto dverí.
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BATOŽINOVÝ  
 PRIESTOR

Batožinový priestor modelu KAROQ je priestranný a ponúka 
mnoho praktických prvkov, vďaka ktorým bude v automobile 
poriadok a zabránia pohybu jednotlivých predmetov. Automobil 
so štandardnými zadnými sedadlami (s možnosťou rozdeleného 
sklápania 40/60) má k dispozícii 521 l batožinového priestoru a so 
sklopenými zadnými sedadlami až 1 630 l.

PRIESTOR, KTORÝ  
SA ZVÄČŠUJE S VAMI
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HÁČIKY
S robustnými sklopnými háčikmi na bočných 
stranách batožinového priestoru je preprava 
tašiek jednoduchšia a bezpečnejšia.

OBOJSTRANNÝ KOBEREC
Obojstranný koberec v batožinovom priestore má 
na jednej strane elegantnú tkaninu, ktorú môžete 
v prípade potreby jednoducho otočiť na opačnú 
stranu, ktorá má gumený umývateľný povrch, aby 
tak batožinový priestor ostal čistý.

MEDZIPODLAHA 
S dvojitým dnom sa spodok batožinového 
priestoru presunie na úroveň nakladacej hrany 
a uľahčí vám manipuláciu s batožinou. Zároveň 
slúži ako diskrétny odkladací priestor.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Jedna vodorovná a dve zvislé siete 
zvyšujú flexibilitu batožinového 
priestoru a zároveň pevne zabezpečujú 
prepravované predmety.

CARGO ELEMENTY
Tieto doplnky sú odložené v priehradkách za zadnými 
podbehmi kolies a slúžia na zabezpečenie batožiny 
pred nežiaducim pohybom.

JOGA SO 
SEDADLAMI

Systém variabilných zadných sedadiel VarioFlex sa skladá z troch 
samostatných sedadiel. Každé môžete zložiť alebo celkom vybrať – 
samostatne. So sklopenými sedadlami získate batožinový priestor 
s kapacitou 1 605 l. Jeho veľkosť po odstránení sedadiel narastie na 1 810 l.

VARIOFLEX MOŽNOSTI  
Jednou z mnohých 
možností je zložiť krajné 
zadné sedadlá.

VARIOFLEX MOŽNOSTI  
Ak potrebujete 

pre cestujúcich zachovať 
zadné sedadlá, stačí sklopiť 

len jednu opierku chrbta.

VARIOFLEX MOŽNOSTI
Ak potrebujete vytvoriť 
veľký batožinový 
priestor, odstráňte jedno 
či dve zadné sedadlá. 
Stále pritom môžete 
prepravovať cestujúcich aj 
vzadu. Zmenu usporiadania 
zvládne bez problémov 
jeden človek. Nie sú  
k nej potrebné ani  
žiadne nástroje.

VARIOFLEX MOŽNOSTI  
Ďalšou možnosťou je 

zložiť jedno krajné a jedno 
stredné sedadlo vzadu. 
Ak potrebujete zväčšiť 

batožinový priestor, 
môžete sklopiť všetky 

zadné sedadlá dopredu,  
vďaka čomu ich 

jednoducho vyberiete.
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Multifunkčný kožený volant vám umožní 
ovládať rádio, telefón a prípadne aj DSG 
(Direct Shift Gearbox prevodovku). Počas 
chladných rán určite oceníte možnosť 
vyhrievania.

Aj maličké tlačidlo môže skrývať sofistikovaný 
a nesmierne užitočný systém. Vďaka pokročilým 
technológiám prinášajú komfortné prvky 
príjemnejšiu a bezpečnejšiu jazdu.

VŠETKO NA 
DOSAH RUKY

KESSY
Automobily vybavené 
systémom KESSY, majú 
tlačidlo Štart/Stop  
na stĺpiku riadenia 
pre bezkľúčové štartovanie 
a vypínanie motora.
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TEMPOMAT
Okrem udržiavania 
nastavenej rýchlosti 
vám tempomat ponúka 
aj možnosť zvýšiť 
alebo znížiť rýchlosť 
bez použitia pedálov.

DVOJZÓNOVÁ  
KLIMATIZÁCIA CLIMATRONIC
Dvojzónová klimatizácia Climatronic 
s elektronickou reguláciou je 
vybavená kombifiltrom AirCare 
spolu so senzorom vlhkosti, ktorý 
obmedzuje zahmlievanie.

PERSONALIZÁCIA
Infotainment systém umožňuje vodičom vytvárať 
a ukladať vlastné individuálne preferencie, 
napríklad nastaviť profil jazdy, polohu sedadla 
vodiča, klimatizáciu, rádio a navigačný systém. 
K prispôsobenému automobilu sa dodávajú tri kľúče. 
Ak týmto kľúčom odomknete automobil, funkcie sa 
automaticky nastavia podľa uložených preferencií. 

SEDADLO VODIČA 
S PAMÄŤOU

Elektricky nastaviteľné sedadlo 
vodiča so zabudovanou 

pamäťou dokáže uložiť tri rôzne 
nastavenia polohy sedadla 

a vonkajších spätných zrkadiel.

OSVETLENIE  
NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Nástupné body s technológiou 
LED, ktoré osvetľujú priestor 
nastupovania, sú vo vonkajších 
spätných zrkadlách.

OSTREKOVAČE SVETLOMETOV
Vstavané výsuvné ostrekovače 
svetlometov si hravo poradia 
s prachom aj blatom.

ZADNÁ ČASŤ PRIESTORU 
JUMBO BOX
Na zadnej strane priestoru Jumbo 
Box nájdete 230 V elektrickú 
zásuvku a zásuvku USB.

SKLOPNÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Automaticky sklápateľné 
vonkajšie zrkadlá sa sklopia, keď 
je automobil zamknutý, čím sú 
chránené pred poškodením. 
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BEZPEČNOSŤ

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

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

Cestovanie je oveľa bezpečnejšie, keď máte poruke 
vnímavého spolujazdca. Preto dodávame model 
KAROQ s množstvom asistentov, vďaka ktorým 
môžete pohotovo reagovať na rozličné situácie. 
Niektoré z týchto systémov dokážu aj samy zabrániť 
hroziacej zrážke.

ĎALŠÍ PÁR OČÍ 
NA CESTE

TRAVEL ASSIST 
Pomocou multifunkčnej 
kamery a navigačného 
systému dokáže rozpoznať 
a zobraziť na navigačnom 
paneli a digitálnom 
prístrojovom paneli/
displeji Maxi DOT vybrané 
dopravné značenia.
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ASISTENT V DOPRAVNEJ ZÁPCHE
Cieľom tejto funkcie je uľahčiť šoférovanie automobilov  
s prevodovkou DSG v dopravných zápchach. Ovládaním 
motora, bŕzd a riadenia rozbieha automobil, pribrzďuje 
a zatáča, a tak kopíruje pohyb okolitých automobilov  
(pri rýchlosti do 60 km/h).

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

ASISTENT PRI CÚVANÍ
Tento pomocník 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.

PARKOVACÍ ASISTENT
Minimalizujte problémy s parkovaním 
v stiesnených priestoroch pomocou 
parkovacieho asistenta. Automaticky 
vyberie vhodné parkovacie miesto 
v rade pozdĺžne alebo kolmo 
parkujúcich automobilov.

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



3
6 37

B
ez

p
eč

no
sť

B
ez

p
eč

no
sť

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo volante, airbag 
spolujazdca je v prístrojovom paneli. Ak je na 
prednom sedadle namontovaná detská sedačka, 
dá sa jednoducho deaktivovať.  

BOČNÉ AIRBAGY  
VPREDU A VZADU 
Tieto štyri airbagy chránia panvu 
a hrudník cestujúcich v prípade 
bočného nárazu.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové airbagy aktivujú, 
vytvoria stenu, ktorá chráni 
cestujúcich pred zranením hlavy.

ELEKTRICKÁ DETSKÁ POISTKA
Stačí jedno stlačenie tlačidla a cestovanie bude 
pre vaše deti ešte bezpečnejšie. Detská poistka im 
zabráni otvoriť zadné okná a dvere.

V extrémnych situáciách, kedy vodič nedokáže aktívne 
ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú kontrolu pasívne 
bezpečnostné prvky – napríklad airbagy. Váš automobil 
môže byť vybavený až deviatimi.

360-STUPŇOVÁ 
OCHRANA 
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VÝKON
Všetky ponúkané motory majú veľa 
spoločného. Sú moderné, dynamické 
a ekonomické. Vďaka tomu sa model 
KAROQ cíti ako doma v meste, ale aj 
v divočine.

ADAPTÍVNY PODVOZOK
Adaptívny podvozok (DCC) priebežne vyhodnocuje a reaguje 
na rôzne jazdné situácie (brzdenie, zrýchľovanie, zatáčanie) 
prispôsobovaním charakteristiky tlmičov a riadenia. Systém DCC 
sa dodáva vždy s funkciou voľby jazdného profilu a umožňuje vám 
zvoliť si spomedzi režimov Comfort, Normal alebo Sport.

PREDVEĎTE SA 
KDEKOĽVEK
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PREVODOVKA
V závislosti od motorov môže byť 
automobil vybavený 6-stupňovou 

mechanickou alebo 7-stupňovou 
automatickou prevodovkou DSG (Direct 

Shift Gearbox).

VZNETOVÉ MOTORY 
V ponuke sú motory s výkonom 85 kW, 110 kW a 140 kW. 
S ohľadom na environmentálnu a emisnú normu (EU6) 
je v našom sortimente naftových motorov (s výnimkou 
motora s výkonom 85 kW) použitý systém selektívnej 
katalytickej redukcie. Systém vstrekuje aditívum AdBlue® 
na znižovanie množstva oxidov dusíka (NOX). Objem 
nádrže na aditívum AdBlue® je 13,7 l a spotreba je závislá 
od konkrétneho štýlu jazdy.

ZÁŽIHOVÉ MOTORY 
Môžete si vybrať medzi trojvalcovým 
motorom s výkonom 85 kW 
a štvorvalcovým motorom s výkonom 
110 kW. Obidva sa dodávajú aj 
s technológiou aktívneho riadenia valcov 
(ACT). Systém odpája 2 valce v prípade, 
že nie sú potrebné, čím výrazne znižuje 
spotrebu pohonných látok.

DSG A 4×4
Nech sú podmienky akékoľvek, 

užívajte si absolútne pohodlie a úsporu 
paliva vďaka pohonu všetkých kolies 

a automatickej 7-stupňovej prevodovke 
DSG (Direct Shift Gearbox).

POHON VŠETKÝCH KOLIES 
Pohon 4×4 zabezpečuje medzinápravová elektronicky ovládaná 
spojka. Spojenie zadnej nápravy prebieha automaticky, takže 
v bežných podmienkach automobil môže využívať výhody 
pohonu predných kolies a v extrémnych podmienkach 
vynikajúcu trakciu pohonu 4×4.

DO KOČA  
AJ DO VOZA

Či už brázdite lesné cesty alebo úzke uličky miest, 
nový model KAROQ vás udrží pevne na ceste. Stačí 
sa len pripútať, zvoliť režim jazdy a podmaniť si terén 
pod kolesami.
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AMBITION Štandardná výbava Ambition zahŕňa vonkajšie spätné zrkadlá (elektricky sklopné, 
nastaviteľné a vyhrievané) s funkciou osvetlenia nástupného priestoru, kľučky dverí vo 
farbe karosérie, čierny strešný nosič, multifunkčný kožený volant, Jumbo Box, dvojzónovú 
klimatizáciu Climatronic, sieťový program v batožinovom priestore a ďalšiu výbavu.

INTERIÉR ALCANTARA® AMBITION ČIERNY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Čierne látkové/kožené čalúnenie Alcantara®

INTERIÉR AMBITION ČIERNO-ČERVENÝ
Dekor Chrome/Dark Brushed  
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION 
ČIERNO-ČERVENÝ
Dekor Chrome/ 
Dark Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION SO ŠPORTOVÝMI 
SEDADLAMI ČIERNO-ČERVENÝ
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové čalúnenie*

INTERIÉR AMBITION ČIERNO-SIVÝ
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové čalúnenie

* Športové sedadlá sú k dispozícii aj pre výbavu Style.

INTERIÉR AMBITION SO ŠPORTOVÝMI 
SEDADLAMI ČIERNO-BIELY
Dekor Graphite Grey/Cool Brushed
Látkové čalúnenie*

INTERIÉR AMBITION  
KOŽENÝ/TEXTILNÝ ČIERNY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové/kožené čalúnenie
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STYLE

INTERIÉR STYLE KOŽENÝ ČIERNY 
Dekor Chrome/Dark Brushed
Kožené čalúnenie

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black/Dark Waves
Látkové čalúnenie, čierny strop

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR STYLE 
KOŽENÝ ČIERNY
Dekor Chrome/ 
Dark Brushed 
Kožené čalúnenie*

INTERIÉR STYLE KOŽENÝ/TEXTILNÝ ČIERNY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové/kožené čalúnenie

INTERIÉR ALCANTARA® STYLE ČIERNY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Látkové/kožené čalúnenie Alcantara®

INTERIÉR STYLE KOŽENÝ BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black/Dark Waves
Kožené čalúnenie, čierny strop

Štandardná výbava Style zahŕňa chrómované lemovanie bočných okien, 
KESSY (bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie), alarm, full LED 
hlavné svetlomety, farebný Maxi DOT a ďalšiu výbavu.

* Čierne kožené sedadlá k dispozícii aj pre výbavu Ambition.
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Dostupné od decembra 2017.
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DISKY

Disky z ľahkej zliatiny 16" CASTOR

Disky z ľahkej zliatiny 18" MYTIKAS

Disky z ľahkej zliatiny 17" RATIKON

Disky z ľahkej zliatiny 18" BRAGA

Disky z ľahkej zliatiny 17" TRITON Disky z ľahkej zliatiny 19" CRATER
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1,0 TSI/85 kW  
(115 k) 6° MP

1,0 TSI/85 kW  
(115 k) 7° AP

1,5 TSI ACT/110 kW 
(150 k) 6° MP

1,5 TSI ACT/110 kW 
(150 k) 7° AP

1,6 TDI/85 kW  
(115 k) 6° MP

1,6 TDI/85 kW  
(115 k) 7° AP

2,0 TDI 110 kW/
(150 k) 4x4 6° MP

2,0 TDI 110 kW/
(150 k) 4x4 7° AP

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY (***)

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 603 4 382/1 841/1 607 4 382/1 841/1 607

Rázvor (mm) 2 638 2 638 2 638 2 638 2 638 2 638 2 630 2 630

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

Stopový polomer otáčania (m) 11 11 11 11 11 11 11 11

Objem palivovej nádrže (l) 50 50 50 50 50 50 55 55

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 

Štandardné sedadlá/sklopené zadné sedadlá (l) 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630 521/1 630

VarioFlex/sklopené zadné sedadlá (l) 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605 479 – 588/1 605

VarioFlex pri vybraných zadných sedadlách (l) 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810

HMOTNOSŤ

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

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) 607 606 612 611 597 596 614 612

Celková hmotnosť 1 878 1 900 1 915 1 929 1 948 1 962 2 100 2 128

Hmotnosť nebrzdeného prívesu 660 680 680 690 710 720 750 750

Hmotnosť brzdeného prívesu  
pri 12 % stúpaní (maximálna)

1 200 1 200 1 500 1 500 1 500 1 500 2 000 2 000

MOTORY

Druh

pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 4x4 4x4

zážihový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

vznetový preplňovaný 
motor s priamym  
vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 999/3 1 498/4 1 498/4 1 598/4 1 598/4 1 968/4 1 968/4

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

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

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

hydraulická 
jednokotúčová (dve 
súosové spojky, elektro-
hydraulicky ovládané)

Prevodovka mechanická 6-stupňová
automatická  
7-stupňová DSG

mechanická 6-stupňová
automatická  
7-stupňová DSG

mechanická 6-stupňová
automatická  
7-stupňová DSG

mechanická 6-stupňová
automatická  
7-stupňová DSG

VÝKON AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 10,6 10,7 8,4 8,6 10,7 10,9 8,7 9,3

Maximálna rýchlosť (km/h) 187 186 204 203 188 188 196 195

SPOTREBA PALIVA (CYKLUS – EU)
Mesto (l/100 km) 6,2/6,3** 5,8/5,7*/5,9** 6,6 6,6/6,5*/6,8** 5 4,6/4,5* 5,9 5,7

Mimo mesta (l/100 km) 4,7/4,6*/4,8** 4,8/4,7*/4,9** 4,7/4,8** 4,9/4,8*/5,0** 4,4/4,3* 4,3/4,2* 4,5 4,9

Kombinovaná (l/100 km) 5,3/5,2*/5,4** 5,2/5,1*/5,2** 5,4/5,5** 5,5/5,4*/5,6** 4,6/4,5* 4,4/4,3* 5 5,2

Emisie CO2 (g/km) 119/117*/121** 118/116*/120** 123/122*/125** 125/123*/127** 120/118* 117/115* 131/132** 137/138**

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51 nafta, CN min. 51

Všetky motory sú vybavené systémom Štart/Stop a funkciou rekuperácie.

Zobrazené technické nákresy platia pre benzínové motorizácie a pre motorizáciu 1,6 TDI.

ĎALŠIE ÚDAJE  

KAROSÉRIA  PODVOZOK

Druh 5-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami
Svetlá výška (mm) 
Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)

172, pre verziu 4x4 176
166, pre verziu 4x4 170

Riadenie
priamo činné  
s elektromechanickým posilňovačom Predná náprava

zavesenie so spodnými  
trojuholníkovými ramenami a s priečnym 
skrutkovým stabilizátorom

Kolesá 6,0J x 16" Zadná náprava
viacprvková náprava Multi-link  
s torzným stabilizátorom

Pneumatiky 215/60 R 16 Brzdová sústava  

hydraulická dvojokruhová diagonálne prepojená 
brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom  
s dvojitým účinkom

Súčiniteľ odporu vzduchu CX 0,327 – 0,361 podľa motorizácie – predné brzdy
kotúčové brzdy s vnútorným chladením  
a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

VNÚTORNÉ ROZMERY – zadné brzdy kotúčové brzdy

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 486/1 451 OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 022/1 020 Štandardné sedadlá/sklopené zadné sedadlá (l) 521/1 630

VarioFlex/sklopené zadné sedadlá (l)/  
pri vybraných zadných sedadlách 479 – 588/1 605/1 810
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

ZÁKLADNÁ VERZIA  

VARIOFLEX VERZIA  

*) Platí pre automobil s pneumatikami so super nízkym valivým odporom.
**) Platí pre 18" a 19" disky.
***) Hmotnosť automobilu je závislá od zvolenej motorizácie a doplnkovej výbavy.
ACT – Active Cylinder management Technology (technológia aktívneho riadenia činnosti valcov).
Všetky motory zodpovedajú emisným normám EU6 a požiadavkám na životné prostredie.



  

ŠKODA 
ORIGINÁLNE 
PRÍSLUŠENSTVO
Produktová ponuka ŠKODA Originálneho príslušenstva vychádza zo skutočných 
potrieb používateľov a pomáha im upraviť si automobil tak, aby dokonale 
reflektoval ich potreby a priania. 

Či už zvolíte úpravy dizajnu, prepravných možností, alebo hľadáte prvky posilňujúce 
bezpečnosť a komfort svojich detí, ŠKODA Originálne príslušenstvo vždy ponúkne 
optimálne riešenie. Všetky produkty sa vyznačujú vysokou kvalitou preverenou 
dôkladným testovaním a 100 % kompatibilitou s automobilom KAROQ.
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ŠPORT  
A DIZAJN
Práve vy budete svoj KAROQ využívať najviac, 

a preto si ho prispôsobte svojim potrebám, 

nech je každá jazda či už v meste, alebo mimo 

hlavných ciest pôžitkom.

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
automatická prevodovka (5E1 064 205)
mechanická prevodovka (5E1 064 200)

Foot steps – podložka
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5E1 064 209)

Súprava krytiek skrutiek kolies (20 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre štandardné skrutky
1Z0 071 215 Z37 – striebornosivá matná
1Z0 071 215 01C – čierna matná
1Z0 071 215 UZ7 – striebornosivá lesklá
1Z0 071 215 9B9 – čierna lesklá
1Z0 071 215 7ZS – strieborná metalická
pre bezp. skrutky
1Z0 071 215A Z37 – striebornosivá
1Z0 071 215A 01C – čierna matná

Ozdobné krytky ventilčekov kolies
(000 071 215C)

Bez vyobrazenia: Dekoratívne prahové lišty z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 071 303)

Bez vyobrazenia: Dekoratívne prahové ochranné fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 071 310)

Dekoratívne prahové lišty
ŠKODA Originálne príslušenstvo
s vložkami z ušľachtilej ocele (57A 071 303A)

ŠPORT A DIZAJN 59

ORIGINÁLNE DISKY 60

INFOTAINMENT 66

KOMFORT A ÚŽITOK 68

SIMPLY CLEVER 76

PREPRAVA 80

BEZPEČNOSŤ 84



Možno použiť so snehovými reťazami.

ELEGANTNÉ

ŠPORTOVÉ

OUTDOOROVÉ

ORIGINÁLNE 
DISKY

BUSINESS TRIEDA  
S DOTYKOM DOKONALOSTI
Rovnako ako vaše topánky 
vypovedajú dôležité veci o vás, 
kolesá vypovedajú o vašom 
automobile. Či už je vaším 
cieľom zdôrazniť elegantné 
alebo športové vlastnosti 
automobilu ŠKODA KAROQ, 
originálne disky sú perfektnou 
voľbou!

BALÍČEK  
STAROSTLIVOSTI 
O KOLESÁ
(000 073 900F)

Kolesá automobilu sú ako topánky. Nezáleží na tom, či sú 
„topánky“ vášho automobilu ŠKODA štýlové, športové 
alebo funkčné a praktické, BALÍČEK STAROSTLIVOSTI 
O KOLESÁ ponúka škálu produktov, s ktorými budú vaše 
kolesá ešte atraktívnejšie.

Balíček obsahuje:
• Obaly na kompletné kolesá (000 073 900B)
• Ozdobné krytky ventilčekov kolies (000 071 215C)
• Súpravu bezpečnostných skrutiek (000 071 597C)
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... všetky disky z ľahkej zliatiny splnili prísne homologizačné testy spoločnosti ŠKODA AUTO, 
ktoré testovali ich odolnosť proti korózii, vplyvom klímy a proti opotrebeniu? Zároveň sú 
disky chránené vrstvou extrémne tvrdej farby, ktorá odolá aj vysokým teplotám.

VEDELI STE, ŽE...



Triton 57A071497  8Z8
Zliatinový disk 7J x 17"
v striebornej farbe, brúsený, 
pre pneumatiku 215/55 R 17, 
225/55 R 17
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Crater 57A071499  HA7
Zliatinový disk 8J x 19"
v antracitovej farbe, brúsený,
pre pneumatiku 225/40 R 19, 
225/45 R 19
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Triton 57A071497B HZ9
Zliatinový disk 7J x 17"
v platinovej matnej farbe 
pre pneumatiku 215/55 R 17, 
225/55 R 17 
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Trinity 57A071498  8Z8
Zliatinový disk 7J x 18"
v striebornej farbe, brúsený, 
pre pneumatiku 215/50 R 18, 
225/50 R 18 
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Triton 57A071497A ZG6
Zliatinový disk 7J x 17"
v čiernej matnej farbe 
pre pneumatiku 215/55 R 17, 
225/55 R 17 
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Crater 57A071499A 8Z8
Zliatinový disk 8J x 19"
v striebornej farbe, brúsený,  
pre pneumatiku 225/40 R 19, 
225/45 R 19 
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Castor 57A071496  8Z8
Zliatinový disk 6J x 16"
v striebornej farbe 
pre pneumatiku 225/60 R 16, 
215/60 R 16
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Trinity 57A071498A HA7
Zliatinový disk 7J x 18"
v antracitovej farbe, brúsený, 
pre pneumatiku 215/50 R 18, 
225/50 R 18
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Ratikon 57A071497C 8Z8
Zliatinový disk 7J x 17"
v striebornej farbe 
pre pneumatiku 215/55 R 17, 
225/55 R 17
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Borneo 57A071456  Z31
Súprava veľkoplošných krytov  
kolies pre oceľové disky 6,0J x 16"
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Braga 57A071498E 8Z8
Zliatinový disk 7J x 18" 
v striebornej farbe, brúsený, 
pre pneumatiku 215/50 R 18, 
225/50 R 18
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Nanuq 57A071496B FL8
Zliatinový disk 6J x 16" 
v čiernej metalickej farbe 
pre pneumatiku 225/60 R 16, 
215/60 R 16
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Mitykas 57A071498C 8Z8
Zliatinový disk 7J x 18"
v striebornej farbe
pre pneumatiku 215/50 R 18, 
225/50 R 18
ŠKODA Originálne príslušenstvo

* Vega 57A071499B FL8
Zliatinový disk 8J x 19"
v čiernej metalickej farbe, brúsený, 
pre pneumatiku 225/40 R 19, 
225/45 R 19
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Nanuq 57A071496A 8Z8
Zliatinový disk 6J x 16" 
v striebornej farbe 
pre pneumatiku 225/60 R 16, 
215/60 R 16
ŠKODA Originálne príslušenstvo

ŠKODA PNEUGARANCIA
Program ŠKODA Pneugarancia zabezpečí, aby pre 

vás zničená pneumatika už nepredstavovala finančnú 

stratu. Vzťahuje sa na neopraviteľné poškodenia 

vzniknuté pri bežnej prevádzke. Získate tak zľavu až 

70 % na novú pneumatiku. Výška zľavy závisí na hĺbke 

zostatkového dezénu, pričom limit je 5 mm. Garanciu 

získate automaticky pri kúpe zimného kompletného 

kolesa u autorizovaného partnera ŠKODA alebo  

v ŠKODA E-shope.
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INFOTAINMENT
Vďaka ŠKODA Originálnemu príslušenstvu môžete vo svojom automobile KAROQ podčiarknuť jeho vznešenosť a urobiť z neho viac než len  

vysokovýkonný stroj alebo prepravný prostriedok. Pripojením svojho auta k multimediálnym zariadeniam otvárate dvere do nového sveta  

zábavy, informácií a komunikácie.

AKTUALIZUJTE SI MAPY A SOFTVÉR
Naším cieľom je zjednodušiť vám život a spríjemniť cestovanie. Preto sme pre vás s využitím moderných technológií pripravili 
portál Infotainment. Navštívte http://updateportal.skoda-auto.com/sk-sk, zadajte VIN kód svojho automobilu a uvidíte, aké je 
to jednoduché. Náš systém rozpozná, aké aktualizácie potrebujete, a ponúkne vám ich na stiahnutie pohodlne z domova. Kúpou 
nového automobilu s navigačným systémom ŠKODA získate zároveň s navigačnou databázou Európa aj bezplatnú aktualizáciu 
navigačných máp na 3 roky.

AKTUALIZÁCIA MÁP
Cestná sieť sa stále mení, a preto treba pamäť navigačného 
systému aktualizovať. Len tak môžete vždy ísť naisto, naj-
kratšou cestou a užívať si jazdu. Aktualizácia máp teda šetrí 
váš čas aj peniaze.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
Nezabudnite si aktualizovať softvér vo vašom  
systéme Infotainment.

ZOZNAM KOMPATIBILNÝCH ZARIADENÍ
Poskytuje prehľad mobilných zariadení (telefónov, tabletov, 
prehrávačov) kompatibilných so vstavanými ŠKODA systé-
mami (Bluetooth handsfree, Bluetooth audiostreaming atď.). 

MOJE CIELE
Pomocou aplikácie MyDestination si môžete ciele vašej jazdy 
nastaviť z pohodlia domova a potom ich jednoducho nahrať 
do navigačného systému. Už viac nemusíte zdĺhavo sedieť 
v aute a nastavovať cestu. Ovládanie navigácie je s aplikáciou 
oveľa jednoduchšie a ľahšie.

CARSTICK
CarStick zaistí internetové pripojenie pre mobilné online služby (ŠKODA CONNECT – 

Infotainment online). To znamená, že môžete byť pripojený k internetu bez nutnosti používať svoj 

smartfón. V automobile dokonca dokážete počas okamihu vytvoriť Wi-Fi hotspot. Jednoducho 

zasuniete SIM kartu do CarSticku, pripojíte ju k USB konektoru pred radiacou pákou a vykonáte 

príslušné nastavenia na navigačnom systéme Amundsen. Teraz už môžete pripojiť svoje mobilné 

zariadenia cez Wi-Fi k palubnej sieti. (000 051 409F)

Prepojovacie USB káble
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)

Apple (5E0 051 510E)
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Navigačné SD karty
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre Amundsen MIB2, KT 45/2017
Európa 1 vrátane SK 
(5L0 051 236AD)
Európa 2 (5L0 051 236AE)
Svet 1 (5L0 051 236AF)
Svet 2 (5L0 051 236AG)
Prázdna (5L0 051 236C)



KOMFORT 
A ÚŽITOK
Čokoľvek sa rozhodnete prepravovať, vždy by ste mali zvoliť primerané 

vybavenie, s ktorým váš KAROQ zvládne každú cestu. Buďte pripravení 

na výzvy a zvoľte si ŠKODA Originálne príslušenstvo, ktoré najlepšie 

vyhovuje vašim potrebám. 

KOMFORT PAKET 
Z KOLEKCIE SMART HOLDER
(000 061 122D)

Existuje mnoho dôvodov, prečo vodiči milujú automobily ŠKODA. Niekto 
oceňuje ich praktickosť, iný obdivuje rodinné využitie a ostatní sú ohromení 
ich nadčasovým dizajnom a pohodlím. Pripravili sme pre vás paket, ktorý na 
vašom automobile zdôrazní práve to, čo si ceníte najviac. Či už ste kdekoľvek, 
užívajte si svoju vlastnú zónu pohodlia. KOMFORT paket vám ponúka mnoho 
inteligentných riešení, aby ste sa na svojich obchodných a rodinných cestách 
cítili ešte príjemnejšie.

KOMFORT paket obsahuje:
• Smart holder – adaptér 2 ks
• Smart holder – háčik na tašku 1 ks
• Smart holder – držiak multimédií 1 ks
• Smart holder – ramienko na šaty 1 ks
• Odpadkový kôš do výplne dverí (čierna farba) 1 ks

Prenosný kávovar
(000 069 641C)

Termoelektrický chladiaci box (20 l)
so strážením stavu napätia autobatérie (000 065 400G)

Termoelektrický chladiaci box (15 l)
(5L0 065 400)
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Plastová vaňa do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 061 162)

Obojstranný koberec do batožinového priestoru – pre pevné sedadlá
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 061 163)

Odkladacia sieť do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(565 065 110H)

Rozkladací obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre pevné sedadlá (57A 061 210A)
pre VarioFlex (57A 061 210)

Deliaca mriežka 
do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre pevné sedadlá (57A 017 221)
pre VarioFlex (57A 017 221A)

Vak na lyže
kapacita až 4 páry lyží
(DMA 600 004A)
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Hliníková priehradka do plastovej vane
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(565 017 254)

Univerzálny fixačný element
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 061 104)

Sieťový program čierny (3-dielna súprava)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre automobily s rezervou (57A 065 110A) 
pre automobily so základnou podlahou (57A 065 110)

Bez vyobrazenia: Sieťový program sivý (3-dielna súprava)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre automobily s rezervou (57A 065 110C)
pre automobily so základnou podlahou (57A 065 110B)
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Súprava gumených kobercov  
so zvýšeným okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
predné koberce ľavostranné riadenie (57B 061 502)
predné koberce pravostranné riadenie (57C 061 502)
zadné koberce (57A 061 512)

Súprava textilných kobercov Prestige 
so sivým okrajom 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
ľavostranné riadenie (57B 061 270A)
pravostranné riadenie (57C 061 270A)

Súprava textilných kobercov Prestige
ŠKODA Originálne príslušenstvo
ľavostranné riadenie (57B 061 270)
pravostranné riadenie (57C 061 270)

Súprava textilných kobercov Standard
ŠKODA Originálne príslušenstvo
ľavostranné riadenie (57B 061 404)
pravostranné riadenie (57C 061 404)

Škrabka na ľad
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5JA 096 010)

Vyberateľný odpadkový kôš  
do priehradky vo dverách
ŠKODA Originálne príslušenstvo
čierny (5JA 061 107 9B9) 
béžový (5JA 061 107 WC4)

Gumový koberec cez tunel
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 061 580)

Popolník do držiaka nápojov
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 061 142B)

Držia a vydržia

Vedeli ste, že textilné koberce z ponuky ŠKODA Originálneho 

príslušenstva prechádzajú tiež „podpätkovým testom“? Pri ňom je 

simulovaná práca nohy vodiča na pedáli plynu zaborením podpätku do 

hĺbky 5 mm od povrchu koberca za sucha aj za mokra a pod uhlom 45°. 

Okrem toho koberce absolvujú aj záťažový test na odolnosť v podobe 

dlhodobej jazdnej skúšky. Ďalej sa vykonáva test úchytiek, ktorými 

sú k čalúneniu automobilu pripevnené predné koberce. Test je určený 

na overenie správnej miery pevnosti klipsov, ktoré musia umožňovať 

komfortnú manipuláciu z pohľadu zákazníka a zároveň držať koberec 

na svojom mieste aj napriek občasným trhnutiam za jazdy. Prístroj na vykonávanie 
podpätkového testu

Testovanie pevnosti fixačných prvkov

Lapače nečistôt – predné
ŠKODA Originálne príslušenstvo
high verzia (57A 075 111A)
low verzia (57A 075 111)

Lapače nečistôt – zadné
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 075 101)
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Obaly na kompletné kolesá
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 073 900B)

SIMPLY CLEVER

Smart holder – adaptér na hlavovú opierku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 128)

Smart holder – držiak multimédií
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 129)

Simply Clever motto je filozofiou aj produktom značky ŠKODA. Zahŕňa produkty kombinujúce komfort a praktickosť automobilu,  

ktoré zároveň spríjemňujú jazdu a každodenné používanie. 

Dáždnik
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 087 600G 9B9)

Smart holder – vešiak na sako
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 127)

Smart holder – háčik na tašku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 126)
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Poťah na ochranu sedadiel čierny
(3V0 061 680)

Bezpečnostný pás pre psa
veľkosť S (000 019 409A)
veľkosť M (000 019 409B)
veľkosť L (000 019 409C)
veľkosť XL (000 019 409D)
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Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy
(000 071 129H)

Uzamykateľný nosič bicykla
s hliníkovým profilom (000 071 128E)
Bez vyobrazenia:
s oceľovým profilom (000 071 128D)

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
kapacita 2 bicykle
ľavostranné riadenie (000 071 105F)
pravostranné riadenie (000 071 105C)

PREPRAVA
ŠKODA KAROQ ponúka veľa možností prepravovania rozmanitých vecí. Nemusíte 

byť limitovaní kapacitou batožinového priestoru, nosiče na bicykle a strešné 

boxy vám uľahčia vaše letné aj zimné cesty. Vysokokvalitné materiály a pokročilé 

výrobné technológie navyše garantujú dlhú životnosť všetkých produktov ŠKODA 

Originálneho príslušenstva. 

Vak na strešné nosiče
(000 071 156)

Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 071 151)

Mapa simulácie napätia  
vyvolaného utiahnutím strešného nosiča

Nosiče prechádzajú mnohými náročnými testami. V rôznych podmienkach 
sa overuje napríklad ich odolnosť proti korózii, nosnosť, pevnosť alebo 
životnosť, overuje sa aj následná vodotesnosť automobilu po inštalácii 
nosiča. Počas tzv. City Crash testu musí nosič zaťažený hmotnosťou 
90 kg zostať na karosérii aj pri preťažení asi 12 G trvajúcom 50 ms 
(simulácia nárazu).

8
1

8
0

 P
re

pr
av

a

P
re

pr
av

a



Čierny lakovaný
(5L6 071 175A)

Biely lakovaný
(5L6 071 175B)

Strieborný
(5L6 071 175)

Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
ŠKODA Originálne príslušenstvo
kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy, 
objem 380 l, k dispozícii v 3 farebných prevedeniach
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BEZPEČNOSŤ
Vyrábame automobily, s ktorými vždy bez-

pečne dorazíte do svojho cieľa. Bezpečnosť je 

pre nás to najdôležitejšie, a preto starostlivo 

vyberáme detské sedačky, bezpečnostné pásy 

pre psov a iné príslušenstvo, ktoré je v neča-

kaných situáciách užitočné. Všetky produkty 

ŠKODA Originálneho príslušenstva zaručujú 

maximálnu spoľahlivosť. 

Detská autosedačka BABY-SAFE PLUS
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 019 907)

Detská autosedačka ISOFIX DUO plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(DDA 000 006)

Detská autosedačka Kidfix XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
3-bodové pripútanie (000 019 906K)

0 – 13 kg

Podložka pod detskú autosedačku
(000 019 819A)

9 – 18 kg

Detská autosedačka Kidfix II XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
4-bodové pripútanie (000 019 906L)

Chcete deťom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť? Detské autosedačky z ponuky ŠKODA 

Originálneho príslušenstva s možnosťou upevnenia v smere jazdy aj proti smeru jazdy, 

s komfortom a variabilitou predstavujú najlepšie riešenie prepravy najmenších cestujúcich.

Praktické a variabilné
Inteligentná konštrukcia autosedačiek umožňuje posadiť dieťa 
nielen dozadu, ale aj na sedadlo spolujazdca, kde naň vidíte. 
Autosedačky sa vyznačujú variabilitou a mnohými možnosťami 
nastavenia na prispôsobenie rastu vašich detí. 

Vynikajúco preverené
Všetky autosedačky z ponuky ŠKODA Originálneho 
príslušenstva spĺňajú európsky bezpečnostný homologizačný 
predpis (EHK 44.04) a prešli radom ďalších previerok. Vysokú 
kvalitu a bezpečnosť autosedačiek potvrdzujú vynikajúce 
výsledky v nárazovom teste Euro NCAP spoločne s úspešnými 
testami nehorľavosti, miery škodlivých látok a kvality poťahu.

Pozrite si, prosím, video s testom detskej sedačky

http://go.skoda.eu/child-seat-backward-video.

15 – 36 kg 15 – 36 kg
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Ťažné lano
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(GAA 500 001)

Autolekárnička
ŠKODA Originálne príslušenstvo
obsah zodpovedá vyhláške MZ SR č. 143/2009 Z. z.
(000 093 108C)

Výstražný trojuholník
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Skladný, ale stabilný a dobre  
viditeľný, so sklopnými  
kovovými nožičkami  
v prípade núdzového  
státia na ceste.
(GGA 700 001A)

Mechanické zabezpečenie radenia
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre automobily s mechanickou prevodovkou (57A 071 775)
pre automobily s automatickou prevodovkou (57A 071 775A)

Skladacia lopata na sneh
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Vyrobená z hliníkovej zliatiny, 
hmotnosť 750 g, trojdielna, vrátane 
praktického textilného obalu.
(5L0 099 320)

Reflexná výstražná vesta
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Vyrobená zo 100 % polyesteru:
oranžová vesta (XXA 009 001)

Bez vyobrazenia:
žltá vesta (000 093 056F)

Snehové reťaze
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre 16" kolesá (000 0913 87AP)

Bezpečnostné  
skrutky kolies
ŠKODA Originálne 
príslušenstvo
Zamedzujú neoprávnenej 
demontáži kolesa.
Pri manipulácii so skrutkami 
treba použiť špeciálny
adaptér (je súčasťou balenia). 
(000 071 597C)

Súprava náhradných žiaroviek a poistiek
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Halogénové svetlomety (57A 052 000)
Halogénové svetlomety s hmlovými svetlometmi (57A 052 000A)
LED svetlomety (57A 052 000B)

ŠKODA kozmetika
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Informácie o kompletnej ponuke získate 
v ŠKODA E-shope alebo vo vašom 
autorizovanom servise ŠKODA.
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