ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

НОВИЙ ŠKODA

KAROQ

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким
необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну,
обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку.
Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це.
Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження
процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо
відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання,
поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 січня 2018 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних
телефонів дзвінки безкоштовні)

http://www.facebook.com/skoda.ua
http://www.youtube.com/skodaukr
www.skoda-auto.ua

www.skoda-auto.ua
www
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ
ДЛЯ НАСИЧЕНОГО ЖИТТЯ
Стильний компактний позашляховик ŠKODA KAROQ завжди готовий
скласти Вам компанію під час будь-яких пригод, які тільки можна
собі уявити. Укомплектований найсучаснішими системами безпеки
та зв’язку KAROQ здатний перетворити звичайну повсякденну
поїздку на світську прогулянку. Із KAROQ, який має вдосконалений
кристалоподібний дизайн ŠKODA, з неймовірною легкістю
і впевненістю можна зробити будь-який будній день вихідним.
KAROQ — це чергове втілення нашої філософії, яка передбачає
прагнення створювати автомобілі з привабливим дизайном,
які дарують водіям неперевершене задоволення від керування.
Саме так було, коли ми тільки починали.
Це — Simpy Clever. Це — ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ
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ГАРМОНІЯ
ФОРМИ І ЗМІСТУ

ВИГЛЯД СПЕРЕДУ
KAROQ із типовою для моделей ŠKODA
решіткою радіатора не залишає сумнівів
щодо потужності та безпеки. Чітко
окреслені головні та протитуманні
фари, розташовані на рівні решітки
радіатора, беззаперечно заявляють
про позашляхові амбіції автомобіля.

ВИГЛЯД ЗБОКУ
Квадратні колісні арки та захисні
нак ладки на пороги наголошують
на характері позашляховика,
а безперервна гра світла й тіні,
продумана дизайнерами ŠKODA,
додає KAROQ емоційності та грації.

Дизайн

Натхнений досконалістю чеського кришталю новий та надзвичайно
вишуканий позашляховик привертає увагу елегантними виразними
лініями кузова. Його універсальний дизайн гарантує, що Ви гідно
виглядатимете й не залишитеся непоміченими за будь-яких умов.
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ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
Панорамний верхній люк
із електроприводом не тільки
дозволяє створити великий
відкритий простір над передніми
сидіннями, але й додає автомобілю
привабливості та робить подорож
ще більш приємною для всіх
пасажирів. Насолоджуйтеся новими
враженнями та відчуттям свободи
й необмеженого простору.

Дизайн

ВИГЛЯД ЗЗАДУ
Виразні загострені
задні ліхтарі з добре
впізнаваним С-подібним
підсвічуванням — це вияв
пошани до ск лоробних
традицій чеських майстрів.
Ліхтарі ск ладаються
з двох частин: зовнішня
секція врізається в крило
автомобіля, а внутрішня —
вбудована в дверцята
багажного відділення.
Призначені для покращення
видимості автомобіля
катафоти достатньо глибоко
інтегровані в задній бампер,
що дозволяє захистити їх
від пошкоджень. Крім того,
модель KAROQ має міцну
захисну нак ладку.

ДИЗАЙН
ФАР
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ОСВІТІТЬ
СВІЙ ШЛЯХ

СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ ЛІХТАРІ
Світлодіодні лампи використовуються
не тільки в яскравих задніх ліхтарях,
але й для підсвічування номерного
знака. В «неактивному» сегменті задніх
ліхтарів використані кристалоподібні
елементи.

Експресивні дизайнерські рішення не обійшли
стороною й прилади зовнішнього освітлення KAROQ.
Модель високої комплектації оснащена повністю
світлодіодними фарами — без компромісів щодо форми
та функціональності.

ПРОЕКЦІЙНИЙ
ЛОГОТИП-ПРИВІТАННЯ
Світлодіодні лампи, вбудовані в нижній
торець передніх дверей, висвічують
напис ŠKODA та освітлюють зону
посадки. Ця опція пропонується
в пакеті світлодіодних елементів разом
із підсвічуванням салону.

Дизайн

Дизайн

СВІТЛОДІОДНЕ
ГОЛОВНЕ ОСВІТЛЕННЯ
З ПРОТИТУМАННИМИ ФАРАМИ
ТА СИСТЕМОЮ AFS
Для KAROQ передбачені
головні й протитуманні фари
двох типів. До високої версії
комплектації входять тільки
фари зі світлодіодами. Головні
фари зі світлодіодними лампами
забезпечують високоякісне
й високоефективне освітлення.
Система AFS (адаптивне
освітлення головними фарами)
регулює інтенсивність освітлення
відповідно до поточних
зовнішніх умов (наприк лад,
у місті, на автомагістралі або
під час руху у дощову погоду),
а блок фар окантований
виразною інтегрованою стрічкою
світлодіодних денних ходових
вогнів. За низького рівня
зовнішнього освітлення вмикаються
світлодіодні протитуманні фари,
забезпечуючи максимальну
безпеку руху.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ
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ГОЛОВНА МІСІЯ —
ДОСТУПНИЙ КОНТРОЛЬ
Ми перетворили автомобіль на своєрідну кабіну пілота. Завдяки приємному
на вигляд та водночас практичному цифровому дисплею важлива інформація
відображається саме там, де вона має бути — перед очима водія. Дані про рух,
навігаційні підказки, інформаційно-розважальні та комунікаційні сервіси — все
це завжди перебуває в полі зору водія.

Дизайн

ЦИФРОВА ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ*
Ідеальний огляд забезпечує цифрова панель приладів, на якій
відображаються дані бортового комп’ютера та інша інформація,
наприк лад вказівки навігаційної системи. За допомогою кнопки
View (Вигляд), розташованої на багатофункціональному кермі,
можна вибрати один із чотирьох варіантів компонування цифрової
панелі приладів (к ласичний, розширений, сучасний або стандартний),
який найбільше підходить для руху вночі або по автомагістралі.

К ласичний варіант компонування

Сучасний варіант компонування

Стандартний варіант компонування

Розширений варіант компонування
* Доступна з другої половини 2018 р.
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Зробіть свій простір більш затишним
та комфортним завдяки м’якому,
гармонійному світлодіодному підсвічуванню,
розташованому по периметру салону
автомобіля, яке створюватиме особливий
настрій під час будь-якої поїздки.

КРАСА
В ДЕТАЛЯХ

Підсвічування зеленого кольору

Підсвічування синього кольору

Підсвічування червоного кольору

Дизайн

ПІДСВІЧУВАННЯ САЛОНУ
Ви можете самостійно вибрати
улюблений колір підсвічування
або змінювати його хоч кожного
дня. Для світлодіодного
підсвічування панелі приладів
та передніх дверей, яке входить
у пакет світлодіодних елементів,
передбачено десять приємних
для сприйняття варіантів
кольору. Біле підсвічування
простору на рівні ніг також
забезпечується світлодіодами,
які входять у пакет.

ЗВ’ЯЗОК
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ŠKODA CONNECT*:
БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
З УСІМ СВІТОМ

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ
Ця функція дозволяє визначити точне
місцеположення Вашого автомобіля
на великому паркувальному майданчику,
відображаючи адресу, час і дату паркування
на дисплеї Вашого мобільного телефону.

Залишайтеся на зв’язку, де б Ви не були. Постійне перебування
в онлайн-режимі дозволяє не тільки користуватися інформаційнорозважальними послугами, але й отримувати допомогу під час руху.
ŠKODA CONNECT* — це Ваш вхід у світ необмежених комунікаційних
можливостей.

ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ НА ДОРОГАХ*
Завжди обирайте найкращий маршрут: актуальна інформація
дозволяє переглянути будь-який маршрут, прок ладений
з урахуванням всіх дорожніх подій, таких як ремонтні роботи,
дорожньо-транспортні пригоди та затори.

ЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ
Ви можете переглянути дані щодо типу заправної станції та відстані,
а також актуальні ціни на паливо. Вся ця інформація відображається
в режимі реального часу. При цьому здійснюється автоматичне
визначення й відображення типу палива для Вашого автомобіля.

Зв’язок

ŠKODA CONNECT*
Пакет Infotainment Online в режимі реального часу забезпечує актуальними
даними для навігації, наприклад про ціни на заправних станціях та наявність
вільних місць на парковці, за умови передачі даних у мережу.

* Існують обмеження для ринку України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ
Функція збереження інформації про поїздку,
такої як середня витрата палива, середня
швидкість, відстань і тривалість поїздки,
надає мож ливість відобразити персональні
дані про рух та переглянути інформацію
про будь-яку з минулих поїздок.
* Недоступна для моделей, призначених для ринку України.

Зв’язок

ПОГОДА
Отримуйте найактуальніші дані про погодні умови (в місці
поточного перебування, у потрібному пункті призначення або
в будь-якому іншому місці) з деталізованим прогнозом, вк лючаючи
повідомлення й попередження про атмосферні опади.
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Інформаційно-розважальна сфера розвивається
семимильними кроками. Ви можете розраховувати
на привабливий дизайн і безліч дивовижних функцій,
а KAROQ непомітно для Вас здійснить синхронізацію
з Вашими зовнішніми пристроями. Більш того, Ваші діти
ніколи не нудьгуватимуть у дорозі.

Зв’язок

ДОДАТОК MyŠKODA
Знайомтеся, це Paul — інтерактивний помічник додатка
MyŠKODA (для систем Android та iOS), який стане у пригоді
у різних повсякденних ситуаціях. Наприк лад, його можна
використовувати для отримання інформації про автомобіль,
повного опису того, що й чим контролюється в автомобілі, пояснення
призначення індикаторів тощо. Крім того, Paul може відстежувати
заплановані зустрічі, внесені у планувальник. Цей незамінний помічник
не тільки не дозволить Вам забути про зустріч, а ще й порадить,
як зручніше дістатися потрібного місця.

SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+
(пакет ŠKODA Connectivity
підтримує MirrorLink®,
Apple CarPlay та Android Auto)
водію надається мож ливість
безпечно користуватися
телефоном під час руху.
Всі завантажені додатки,
сертифіковані й визнані
безпечними для автомобілів,
сумісні з MirrorLink(R), Apple
CarPlay або Android Auto.
Система SmartLink+ також
має функцію SmartGate, яка
дозволяє підк лючити смартфон
до автомобільної системи
за допомогою кабелю, щоб
отримати доступ до корисних
даних про рух, таких як
економічність руху, динаміка
руху й сервісна інформація.
(Відвідайте наш веб-сайт для
отримання інформації щодо
термінології та сумісності
системи SmartLink+).

COLUMBUS
Нова навігаційна система Columbus
надає об’ємне зображення (3D)
на 9,2-дюймовому дисплеї. Ця система
передбачає не тільки зручне сенсорне
керування, але й має функцію
розпізнавання жестів, дозволяючи
входити в меню та вибирати потрібні
пункти. Пристрій має безліч стандартних
функцій, вк лючаючи Bluetooth, SmartLink+
та WiFi. Також доступний вбудований
телефонний модуль із функцією
високошвидкісного інтернет-зв’язку LTE.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ТРИМАЧ
Автомобілем може керувати тільки один водій,
але це не означає, що пасажир на задньому
сидінні не може так само насолоджуватися
віртуальним керуванням. Мультимедійний
тримач дозволяє надійно зафіксувати планшет
на підголівнику переднього сидіння.

АКУСТИЧНА СИСТЕМА CANTON
Насолоджуйтеся абсолютно чистим
звучанням музичних чи інших аудіофайлів,
яке дарує акустична система Canton
з десятьма динаміками, включаючи динамік
у панелі приладів та сабвуфер у багажному
відділенні. Загальна потужність — 575 Вт.

Зв’язок

ДОЗВОЛЬТЕ СВІТУ
БУТИ НА ЗВ’ЯЗКУ
ІЗ ВАМИ

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ
Це практичне відділення
для телефону, розташоване
навпроти важеля перемикання
передач, забезпечує
підсилений сигнал для Вашого
мобільного пристрою. Під час
руху також здійснюється
бездротове зарядження
батареї телефону.

SIMPLY
CLEVER
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МІСЦЯ ВИСТАЧИТЬ
ДЛЯ ВСЬОГО

ЧОХОЛ UNIBAG
У разі використання знімного чох ла Unibag,
призначеного для перевезення лиж або сноубордів,
просто опустіть спинку центрального заднього
сидіння, залишивши достатньо місця для двох
пасажирів, які можуть зручно розташуватися
на крайніх сидіннях.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РУКАВИЧОК
Закрите відділення для зберігання речей
у нижній частині панелі приладів з боку
переднього пасажирського сидіння може бути
вентильованим, отже, охолоджені напої завжди
будуть у Вас під рукою.

JUMBO BOX
Містке речове відділення Jumbo Box встановлене в корпусі
переднього підлокітника. Його можна використовувати для
безпечного зберігання електронних пристроїв. У Jumbo Box
також можуть бути передбачені місце для монет і два
тримачі для напоїв із функцією Easy Open.

Simply Clever

Simply Clever

Зазирніть у салон і знайдіть безліч
місць та відділень для зберігання речей.
Телефони, окуляри, предмети першої
необхідності — для всього знайдеться своє
місце.
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СКЛАДАНА СПИНКА СИДІННЯ
Ск ладана спинка переднього пасажирського
сидіння покращує модульованість
автомобіля, дозволяючи перевозити
довгомірні предмети.

ВІДДІЛЕННЯ В ПЕРЕДНІХ ДВЕРЯХ
Тримач із гумовим ремінцем для 1,5-літрової
пляшки знаходиться в місткому відділенні
на передніх дверях. У цьому відділенні також
можна розмістити знімний кошик для сміття.

СВІТЛОВІДБИВНІ ЖИЛЕТИ
Світловідбивні жилети можна
пок ласти у відділення в передніх
та задніх дверях, щоб вони завжди
були під рукою.

Simply Clever
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ВІДКИДНІ СТОЛИКИ
Вбудовані в спинки обох
передніх сидінь відкидні
столики з тримачами
для напоїв можуть
використовуватися
не тільки для прийому їжі.
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БЕЗКОНТАКТНИЙ
ДОСТУП

ДВЕРЦЯТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Дверцята багажного відділення
з електроприводом відкриваються
та закриваються простим натисканням
кнопки на пульті дистанційного керування
або дверях водія. Це особливо доречно
в негоду. Також, відповідно до Ваших
потреб, можна налаштувати ступінь
відкривання дверцят. Кнопка закривання
дверцят багажного відділення знаходиться
і на самих дверцятах.

Більше жодних незграбних рухів,
щоб відкрити багажне відділення,
коли руки зайняті. Відтепер
завантажувати багаж та складати
фаркоп дуже просто і навіть цікаво.

ВІРТУАЛЬНА ПЕДАЛЬ
Як відкрити чи закрити дверцята
багажного відділення, коли Ваші
руки зайняті? Просто проведіть
під ним ногою, і вуаля — дверцята
автоматично відкриються або
закриються. Віртуальна педаль
дозволяє отримати безконтактний
доступ до багажного відділення,
але ця функція передбачена лише
для автомобілів із електроприводом
дверцят багажного відділення
та системою KESSY (система
санкціонованого доступу та запуску
двигуна без к люча).

ФАРКОП
Фаркоп у KAROQ оснащений
електроприводом ск ладання, керування
яким здійснюється за допомогою
перемикача у багажному відділенні.

Simply Clever
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ВИСУВНА ШТОРКА
Легкий доступ до багажу
забезпечується завдяки
висувній шторці багажного
відділення, яку можна
зафіксувати на дверцятах.
Відкривання дверцят
багажного відділення
супроводжуватиметься
підняттям шторки.

БАГАЖНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
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Просторе багажне відділення KAROQ має безліч
практичних елементів, які допомагають підтримувати
порядок та запобігають зсуванню речей. Модель
зі стандартними задніми сидіннями (складання
спинок у співвідношенні 40/60) пропонує багажне
відділення об’ємом 521 л, який можна збільшити
до 1630 л, склавши спинки задніх сидінь.

ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК
За відсутності речей, які можуть забруднити багажне
відділення, можна використовувати двосторонній
килимок із вишуканим тканинним покриттям,
а за потреби — просто перевернути килимок догори
гумовим покриттям, яке легко миється.

ФІКСУВАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ
Щоб уникнути небажаного переміщення багажу під час руху автомобіля,
ідеально підійдуть фіксувальні елементи, які можна сховати у відділеннях
за арками задніх коліс, коли вони не використовуються.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Додаткова панель підлоги багажного відділення,
встановлена на рівні завантажувального отвору,
полегшує завантаження та вивантаження багажу.
Крім того, завдяки цій панелі утворюється додаткове
відділення для речей.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Одна горизонтальна та дві вертикальні сітки
покращують практичність багажного відділення,
надійно фіксуючи речі для запобігання їх зсуванню
під час руху автомобіля.

Багажне відділення

Багажне відділення

БАГАЖ МОЖЕ
ХИТАТИСЯ,
АЛЕ НЕ МАЄ
ПЕРЕСУВАТИСЯ

ГАЧКИ
Міцні ск ладані гачки, встановлені по боках
багажного відділення, дозволяють зручніше
розміщувати та безпечніше перевозити сумки.
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ЙОГА ДЛЯ
АВТОМОБІЛЯ

Система VarioFlex передбачає три окремі спинки задніх сидінь.
Можна скласти або всі три спинки, або будь-яку спинку окремо
від інших. Складання спинок задніх сидінь збільшує корисний простір
до 1605 л, а зняття сидінь — аж до 1810 л.

ОПЦІЯ VARIOFLEX
За потреби розмістити
двох пасажирів на
задніх сидіннях можна
ск ласти лише одну
з трьох спинок.

ОПЦІЯ VARIOFLEX
Один із варіантів —
ск ласти спинки
крайніх сидінь.

ОПЦІЯ VARIOFLEX
Також можна ск ласти
спинки центрального
та одного з крайніх
задніх сидінь. Щоб
збільшити об’єм
багажного простору,
слід опустити всі
спинки задніх сидінь
вперед (не показано
на фото), а потім легко
зняти ці сидіння.

ОПЦІЯ VARIOFLEX
Можна повністю зняти
одне чи два сидіння,
залишивши достатньо
місця для двох чи одного
пасажира відповідно.
Зняти сидіння під силу
одній особі, й для цього
не потрібно жодних
інструментів.

КОМФОРТ
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КЕРУВАННЯ
КІНЧИКАМИ
ПАЛЬЦІВ
KESSY
На рульовій колонці
автомобіля, оснащеного
системою KESSY (система
санкціонованого доступу та
запуску двигуна без к люча),
знаходиться кнопка Start/Stop
для запуску й зупинки двигуна
без к люча.

РУЛЬОВЕ КОЛЕСО З ПІДІГРІВОМ
На багатофункціональному рульовому колесі зі шкіряним
оздобленням розташовані органи керування радіоприймачем,
телефоном та, додатково, DSG (трансмісія із прямим
перемиканням передач). Воно також може мати функцію
підігріву, керування якою здійснюється за допомогою
інформаційно-розважальної системи.

КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Система круїз-контролю
не тільки підтримує
задану швидкість, але
й дозволяє збільшувати
чи зменшувати швидкість
без використання
педалей.

ДВОЗОННА СИСТЕМА CLIMATRONIC
Двозонна система кондиціювання
повітря Climatronic з електронним
регулюванням і функцією Air Care,
оснащена протиалергенним фільтром
та датчиком вологості, усуває
запотівання вітрового ск ла.

СИДІННЯ ВОДІЯ З ФУНКЦІЄЮ
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ
Сидіння водія з електроприводом має
функцію запам’ятовування трьох різних
положень самого сидіння та зовнішніх
дзеркал заднього огляду.

Комфорт

Комфорт

Навіть найменшою кнопкою може
здійснюватися керування найскладнішою
системою, яка має неймовірні можливості.
Поєднання передових технологій зі зручними
органами керування робить будь-яку подорож
надзвичайно приємною і безпечною.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
Інформаційно-розважальна система дозволяє
створити персональний набір налаштувань для
кожного водія, який може вк лючати, наприк лад,
налаштування режиму руху, сидіння водія
з електроприводом, системи кондиціювання
повітря, радіоприймача та навігаційної системи.
Для автомобіля з мож ливістю встановлення
персональних налаштувань передбачено три
к лючі. Із відмиканням автомобіля за допомогою
к люча автоматично встановлюються всі
збережені для певного водія налаштування.
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СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ BOARDING SPOTS
Світлодіодні лампи Boarding Spots,
призначені для підсвічування зон посадки,
встановлені у зовнішніх дзеркалах заднього
огляду.

ОМИВАЧІ ФАР
Інтегровані телескопічні омивачі
фар забезпечують легке очищення
від пилу й бруду.

ЗАДНЯ ЧАСТИНА JUMBO BOX
У задній частині речового відділення Jumbo Box
до Ваших послуг електророзетка (230 В)
та USB-роз’єм.

Комфорт

Комфорт

СКЛАДАНІ ДЗЕРКАЛА
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Із замиканням автомобіля
автоматично ск ладаються
зовнішні дзеркала заднього
огляду, що дозволяє запобігти
їх пошкодженню.

БЕЗПЕКА
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ПОДВІЙНЕ СТЕЖЕННЯ
ЗА ДОРОГОЮ
Будь-яка подорож стає більш безпечною завдяки
системам допомоги водію. KAROQ укомплектований
безліччю систем допомоги, які сприяють
максимально швидкій реакції на будь-які ситуації.
Певні системи навіть можуть самостійно запобігти
зіткненню.

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ
ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ*
Система Travel Assist
у поєднанні
із багатофункціональною
камерою та навігаційною
системою дозволяє
розпізнавати й відображати
певні дорожні знаки
на дисплеї Maxi DOT
або на цифровій панелі
приладів.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Система Light Assist здійснює автоматичне
перемикання ближнього/дальнього світла
фар, забезпечуючи комфорт і безпеку руху
в транспортному потоці.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Використовуючи радар, встановлений у решітці
радіатора, система адаптивного круїз-контролю,
окрім основної функції підтримання постійної
швидкості, дозволяє підтримувати безпечну
дистанцію до автомобілів попереду.
* Опція доступна з 31-го календарного тижня 2018 р.

Безпека

Безпека

СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ
СМУГИ РУХУ
Залиште задачу підтримання
відповідної смуги руху
системі Lane Assist.
Ця система виводить
зображення на дисплей
Maxi DOT або на цифрову
панель приладів.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
«СЛІПИХ» ЗОН
Система Blind Spot Detect
використовує радар,
встановлений у задньому
бампері, для контролю
«сліпих» зон позаду
і по боках автомобіля.
За віддаленістю та
швидкістю руху оточуючих
автомобілів система визначає
необхідність попередження
водія.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВИЇЗДУ З ПАРКОВКИ ЗАДНІМ ХОДОМ
Система Rear Traffic Alert, яка використовує той самий радар, що й система
контролю «сліпих» зон, допомагає безпечно виїхати з паркувального місця
заднім ходом за умов поганої видимості. Вона також може автоматично
активувати гальма у разі виявлення загрози зіткнення.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУХУ В ЗАТОРАХ
Система допомоги під час руху в заторах Traffic Jam Assist призначена
для комфортного керування автомобілем, оснащеним трансмісією DSG,
в умовах дорожніх заторів. Завдяки контролю роботи двигуна, гальм та
рульового механізму автомобіль рушає, гальмує та виконує повороти
узгоджено з оточуючими автомобілями (за швидкості до 60 км/год).

Безпека

Безпека

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування в обмеженому
просторі завдасть мінімум к лопоту
завдяки системі допомоги під час
паркування Parking Assist. Вона
автоматично вибирає підходяще
місце в ряду паралельно чи
перпендикулярно припаркованих
автомобілів.
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ЗАХИСТ
З УСІХ СТОРІН
В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі
активно вплинути на наслідки зіткнення, спрацьовують
елементи системи пасивної безпеки автомобіля,
такі як подушки безпеки. Автомобіль може бути
укомплектований аж 9 подушками безпеки.

ФРОНТАЛЬНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового
колеса, а подушка безпеки пасажира — в панелі приладів.
За необхідності ї ї можна відк лючити, коли на переднє сидіння
встановлюється дитяче крісло безпеки.

ПОДУШКИ-ШТОРКИ БЕЗПЕКИ
Розкриваючись, подушки-шторки
створюють «повітряну завісу», яка захищає
водія та пасажирів на передніх та крайніх
задніх сидіннях від травм голови.

ПЕРЕДНІ Й ЗАДНІ БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Чотири бокові подушки безпеки призначені
для захисту таза й грудної к літки водія та інших
пасажирів у випадку бокового зіткнення.

Безпека

Безпека

ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ БЕЗПЕКИ ДІТЕЙ
Лише одне натискання кнопки здатне зробити подорож
ще безпечнішою для Ваших дітей. Механізм блокування
не дозволить дітям випадково відчинити задні двері або вікна.

ПОТУЖНІСТЬ
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НАДІЙНІСТЬ
НА ВСІХ ЕТАПАХ

Всі двигуни лінійки мають багато спільного.
Вони сучасні, динамічні й економічні. Будь-який
із запропонованих двигунів допомагає KAROQ
однаково впевнено почуватися як на вулицях
міста, так і на лоні природи.

ДИНАМІЧНЕ КЕРУВАННЯ ШАСІ*
Система адаптивного керування шасі (DCC) постійно оцінює умови руху
(гальмування, прискорення, повороти) і відповідно реагує на їх зміну, адаптуючи
характеристики системи амортизації та рульового керування. Система DCC
завжди доповнюється функцією вибору режиму керування Driving Mode Select,
яка передбачає наступні режими: Comfort, Normal і Sport.

* Доступне з 48-го календарного тижня 2018 р.

ТРАНСМІСІЯ
Залежно від версії двигуна автомобіль
може бути оснащений 6-ступінчатою
механічною трансмісією або 7-ступінчатою
автоматичною трансмісією із прямим
перемиканням передач (DSG).

Потужність

Потужність

БЕНЗИНОВІ ДВИГУНИ
Пропонуються 4-циліндрові двигуни потужністю 110 кВт,
які також можуть бути оснащені системою АСТ (система
активного керування циліндрами). Ця система забезпечує
відк лючення двох циліндрів, коли в них немає потреби,
що дозволяє значно зменшити витрату палива.
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ВІДМІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

СИСТЕМА ПОВНОГО ПРИВОДА*
Робота привода 4x4 забезпечується міжосьовою муфтою з електронним
керуванням. Підк лючення й відк лючення заднього моста здійснюється
автоматично, завдяки чому за нормальних умов руху автомобіль
використовує переваги привода на передні колеса, а за ск ладних
дорожніх умов демонструє відмінну тягу системи повного привода.
* Доступна з другої половини 2018 р.

Незалежно від того, перетинаєте Ви гірські стежки
чи маневруєте вуличками міста, Ваш KAROQ завжди
забезпечуватиме відмінне зчеплення коліс із дорогою.
Просто пристебніть ремені безпеки, виберіть режим
руху і рушайте підкорювати будь-яку місцевість.

DSG ТА 4X4
За яких би умов Вам не довелося подорожувати,
насолоджуйтеся абсолютним комфортом руху
в автомобілі, який оснащений системою повного привода
(4x4) та автоматичною 7-ступінчатою трансмісією
із прямим перемиканням передач (DSG).

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
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ВЕРСІЯ
AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає зовнішні дзеркала
заднього огляду (з електроприводом складання, обігрівом та світлодіодними
лампами Boarding Spots), ручки дверей під колір кузова, чорні рейлінги
на даху, шкіряне оздоблення керма і рукоятки важеля перемикання передач,
відділення Jumbo Box, відділення для зберігання парасолей в передніх
дверях, комплект сіток для багажного відділення та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK-GREY
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР AMBITION ALCANTARA® BLACK
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка Alcantara®

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK-RED
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK
(ТКАНИНА/ШКІРА)
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка
* Спортивні сидіння також доступні для версії Style.

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK-WHITE
(СПОРТИВНІ СИДІННЯ)
Оздоблення Graphite Grey/Cool Brushed
Тканинна оббивка*

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLACK-RED
(СПОРТИВНІ СИДІННЯ)
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна оббивка*

Персоналізація

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР AMBITION
BLACK-RED
Оздоблення
Chrome/Dark Brushed
Тканинна оббивка
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ВЕРСІЯ
STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає хромовану
окантовку бокових вікон, KESSY (система санкціонованого
доступу та запуску двигуна без ключа), поперекову опору
для передніх сидінь, двозонну систему кондиціювання
повітря Climatronic, дифузне освітлення та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE LEATHER BEIGE
Оздоблення Piano Black/Dark Waves
Шкіряна оббивка, стеля чорного кольору

ІНТЕР’ЄР STYLE ALCANTARA® BLACK
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка Alcantara®

ІНТЕР’ЄР STYLE LEATHER BLACK
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Шкіряна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна оббивка
* Шкіряна оббивка сидінь чорного кольору також доступна для версії Ambition.

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Piano Black/Dark Waves
Тканинна оббивка, стеля чорного кольору

ІНТЕР’ЄР STYLE FABRIC/LEATHER BLACK
Оздоблення Chrome/Dark Brushed
Тканинна/шкіряна оббивка

Персоналізація

Персоналізація

ІНТЕР’ЄР STYLE
LEATHER BLACK
Оздоблення
Chrome/Dark Brushed
Шкіряна оббивка*

* Додаткова опція.

Шкіряна бежева — Style*

Персоналізація

Тканинна бежева/Тканинна чорна — Style

Тканинна чорна Alcantara®/Шкіряна чорна — Ambition*, Style*

Тканинна чорна — Style

Шкіряна чорна — Ambition*, Style*

Тканинна чорна/Шкіряна чорна — Ambition*, Style*

Тканинна чорна — Червоні смужки/Тканинна чорна, спортивні сидіння — Ambition*, Style*

Тканинна чорна — Білі смужки/Тканинна чорна, спортивні сидіння — Ambition*, Style*

Тканинна чорна/Тканинна, з сірим візерунком — Ambition

Тканинна чорна/Тканинна, з червоним візерунком — Ambition

Персоналізація

ОББИВКА
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Персоналізація
MAGNETIC BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

ENERGY BLUE UNI

VELVET RED METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

EMERALD GREEN METALLIC

LASER WHITE UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

MOON WHITE METALLIC

Available from December 2017

CANDY WHITE UNI

Персоналізація

STEEL GREY UNI

BUSINESS GREY METALLIC

КОЛЬОРИ КУЗОВА
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16-дюймові легкосплавні диски CASTOR

17-дюймові легкосплавні диски RATIKON

18-дюймові легкосплавні диски MYTIKAS

18-дюймові легкосплавні диски BRAGA

17-дюймові легкосплавні диски TRITON

19-дюймові легкосплавні диски CRATER

Персоналізація

Персоналізація

КОЛІСНІ ДИСКИ
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74
ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,5 TSI/110 кВт

2,0 TDI/140 кВт
4x4*

1,5 TSI/110 кВт

ДВИГУН

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього впорскування

Бензиновий із турбонаддувом,
система безпосереднього впорскування

Дизельний із турбонаддувом,
система Common Rail

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

4/1498

4/1498

4/1968

Макс. потужність/Оберти (кВт/(об/хв))

110/5000–6000

110/5000–6000

190/3500–4000

Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/(об/хв))

250/1500–3500

250/1500–3500

400/1750–3250

Норма викидів у атмосферу

EU6

EU6

EU6

Паливо

Бензин, мін. RON 95**

Бензин, мін. RON 95**

Дизельне

ПОТУЖНІСТЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кузов

Габаритні розміри

Тип

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина/висота (мм)

4382/1841/1603; 1607*****

Коефіцієнт лобового опору Cw

0,327-0,361 залежно від версії двигуна

Колісна база (мм)

2638; 2630*****

Колія передня/задня (мм)

1576/1541; 1547*****
172; 176*****

Шасі
Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Дорожній просвіт (мм)

Задня вісь

Багатоважільна підвіска з торсіонним стабілізатором

Внутрішні розміри

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням

Ширина салону, передня/задня частина (мм)

1486/1451

– передні гальма

Дискові із внутрішнім охолодженням та однопоршневим плаваючим супортом

Корисна висота салону, передня/задня частина (мм)

1022/1020

– задні гальма

Дискові

Об’єм багажного відділення (макс. л)

Макс. швидкість (км/год)

204

203

210

Рульове керування

Пряме, з електричним підсиленням

Без запасного колеса; спинки задніх сидінь

Прискорення 0-100 км/год (с)

8,4

8,6

8,9

Диски

6.0J x 16"

– підняті/опущені

521/ 1630

Шини

215/60 R16

Система VarioFlex: підняті/опущені спинки або зняті сидіння

479–588/1605–1810

Витрата палива 99/100 (л/100 км)***
– міський цикл

6,6

6,5–6,8

6,6

– заміський цикл

4,7–4,8

4,8–5,0

5,3

– комбінований цикл

5,4–5,5

5,4–5,6

5,7

Викиди CO2 (г/км)***

122–125

123–127

150

Діаметр розвороту (м)

10,9

10,9

12,2

Передній

Передній

4x4

Зчеплення

Гідравлічне однодискове

Подвійне коаксіальне,
з електрогідравлічним керуванням

Подвійне коаксіальне,
з електрогідравлічним керуванням

Трансмісія

Механічна 6-ступінчата

Автоматична 7-ступінчата DSG

Автоматична 7-ступінчата DSG

1378

1393

1752

БАЗОВА ВЕРСІЯ

1486

1451

1003

1451
14
51

1008

521 л
756

114
48
86
6

1020

1603

Тип

1022

ПРИВОД

675

Загальна вага (кг)****

1915–1926

1929–1941

2352

Навантаження причепа без гальм (макс. кг)

680

690

750

Навантаження причепа з гальмами — 12% (макс. кг)****

1200–1500

1200–1500

2500

Об’єм паливного бака (л)

50

50

60

ВЕРСІЯ З VARIOFLEX

1603

18,4°

18
1 ,7°

Технічні характеристики

479–588 л
4
810

(ML3)

(ML2)

* Доступний з другої половини 2018 року.
** Використання палива з нижчим октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. Бензин
має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2] (ДСТУ 4840).
*** Залежно від типу колісних дисків і шин.
**** Залежно від обладнання.
***** Для двигунів 2,0 TDI.

Всі двигуни оснащені системою Start/Stop та системою рекуперації енергії.

866

2638
4382

1576
2025

1541
1841

Технічне креслення стосується моделі із бензиновим двигуном 1,5 TSI.

877

2638
4382

866

Технічні характеристики

611

877

993

612

(ML3)

(ML2)

1541
1841

1576
2025

1022

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)

118,7°

Споряджена маса — у стандартній версії (вага водія — 75 кг) (кг)

18,4°

ВАГА
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Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Вінниця:
«Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир: «Опад»,
(0412) 41 9330; Запоріжжя: «Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700;
Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655;
Кропивницький: «Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278;
Маріуполь: «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард
Автоцентр», (03131) 3 1332; Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 707 8855; Полтава: «Автоцентр Полтава», (0532) 59 8667; Рівне:
«Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «АвтотрейдінгХарків», (057) 7601470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070; Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 41 5051; (050) 318 8804;
Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы», (0472) 33 9222; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: «Полтавакар», (0532) 59 8673; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.01.2018.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.

www.skoda-auto.ua

