НОВАТА ŠKODA

KAROQ

УНИВЕРСАЛЕН АВТОМОБИЛ
ЗА МНОГООБРАЗНИЯ ВИ ЖИВОТ
Новата ŠKODA KAROQ - стилен компактен SUV, който
с готовност ще ви придружи във всяко възможно
приключение. Богато оборудван с най‑модерните
системи за свързаност и безопасност, той може да
превърне дори обикновеното пътуване до работа в
стилно пътешествие. И като последното въплъщение
на кристалния дизайнерски език на ŠKODA, KAROQ
може с лекота да превърне делничните дни в празник.
KAROQ е още един израз на нашата философия да
създаваме красиви автомобили, които носят същото
удоволствие от шофирането, както във времето, когато
започнахме.
Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ДИЗАЙН
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ФОРМАТА СЛЕДВА
УДОВОЛСТВИЕТО
Вдъхновен от наследството на чешкия кристал, нашият нов SUV,
със своите елегантни изваяни линии, носи също толкова финес.
С неговия универсален дизайн можете да сте сигурни, че
изглеждате подобаващо за всяко приключение.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Моделът KAROQ, с
характерната за ŠKODA
радиаторна решетка, излъчва
усещане за увереност и
сигурност. Предната част
е доминирана от острите
линии на предните светлини
и фаровете за мъгла,
разположени на нивото
на радиаторната решетка,
подчертавайки офроуд
амбициите на автомобила.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Електрическият панорамен покрив, който позволява
да отворите голямо открито пространство над
предните седалки, допринася за атрактивния вид на
автомобила и носи повече удоволствие от пътуването
за всички пътници. Можете да се насладите на нови
гледки и усещане за свобода и простор.

ИЗГЛЕД ОТЗАД
Отличителните к линовидни задни светлини с познатото С-образно осветление са
препратка към чешките традиции в производството на кристал. Те са разделени на
две части. Докато първата навлиза отстрани към купето, втората е вградена в петата
врата. Светлоотразителите за по-добра видимост на автомобила са разположени
дълбоко в задната броня, за да са защитени от повреждане.
KAROQ е снабден също и със здрав защитен дифузьор.

Дизайн

СТРАНИЧЕН ИЗГЛЕД
Арките над колелата и изразените
офроуд елементи подчертават
SUV характера на автомобила,
постоянната игра на светлини
и сенки, дефинирана от
дизайнерския език на ŠKODA,
внася емоция и изящество във
външния вид на KAROQ.
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СВЕТЛИНА
ПО ПЪТЯ

ЗАДНИ LED СВЕТЛИНИ
Както забележителните задни
светлини, така и регистрационният
номер е оборудван с LED светлини.
Кристалните елементи присъстват в
“неактивната” част на задните стопове.

Въздействащите дизайнерски линии
на KAROQ присъстват и във външните
светлини. Топ версията включва Full LED
технология без компромис между форма и
функция.

ЛОГО ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ
LED светлините, разположени от
долната страна на предните врати,
оформят надписа ŠKODA и осветяват
зоната на влизане в автомобила.
Тази функция винаги се предлага като
част от LED пакета в комбинация с
амбиентно осветление.

Дизайн

Дизайн

ИЗЦЯЛО LED ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ
С AFS И ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
Два вида предни светлини и
фарове за мъгла се предлагат за
KAROQ. Топ опцията залага на
изцяло LED технология. Предните
LED светлини предлагат висока
мощност и висока енергийна
ефективност. Адаптивните
светлини AFS регулират
интензитета на светлината
според специфичната обстановка
(например шофиране в градски
условия, по магистрала или в дъжд),
докато главните предни фарове
вк лючват привличаща вниманието
вградена лента с LED дневни
светлини. При лоша видимост LED
светлините за мъгла влизат в своята
роля и ви осигуряват максимална
безопасност и отлична видимост
при лоши атмосферни условия.
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ЦЕНТЪРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ВСЯКА МИСИЯ
Ние превърнахме автомобила в пилотска кабина.
Красивият, но и практичен дигитален дисплей взема цялата ви необходима
информация и я показва там, където най-много имате нужда от нея - точно пред
очите Ви. Независимо дали това е информация за движението на автомобила, данни
от навигационните или комуникационните системи, тя е там, през цялото време.

Дизайн

ДИГИТАЛЕН ПАНЕЛ С ИНСТРУМЕНТИ*
Дигиталният панел с инструменти, който може да визуализира данни от бордовия
компютър в комбинация с друга информация, например навигационни данни,
осигурява отлично представяне на информацията. Можете да избирате между
четири изгледа, които се управляват чрез бутона View на мултифункционалния
волан - К ласически, Разширен, Модерен и Базов (подходящ за нощно шофиране
или на магистрала).

К ласически изглед

Модерен изглед

Базов изглед

Разширен изглед
*Ще се предлага от 2018г.
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КРАСОТАТА
Е В ДЕТАЙЛИТЕ

Направете атмосферата още по-уютна и
комфортна с мекo, хармонично LED осветление
в купето на автомобила, което ще създаде
перфектното настроение за всяко пътуване.

Зелено амбиентно осветление

Синьо амбиентно осветление

Червено амбиентно осветление

Дизайн

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Можете сами да изберете
любимия си цвят или да
изпълните всеки ден с
различен тон. Амбиентното
LED осветление на
арматурното табло и
предните врати, което
се предлага като част от
LED пакета, вк лючва десет
приятни цветови опции.
Бялото осветление в
пространството за краката
също е вк лючено в LED
пакета.

СВЪРЗАНОСТ

17

16

ŠKODA CONNECT:
СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС
СВОЯ ДИГИТАЛЕН СВЯТ

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ
Припомнете си къде точно сте паркирали,
без значение къде се намирате в момента.
С помощта на своя смартфон, ще видите
точния адрес, дата и час на последното
паркиране.

ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги избирате
най‑удачния маршрут
с актуалната трафик
информация, даваща
ви поглед върху всяко
пътуване. Услугата ви
помага да реагирате
на непредвидени
обстоятелства по
пътя ви като текущи
строителни дейности,
пътни инциденти и
задръствания.

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава само да имате
достъп до информация и различни забавления, но също така и да
разчитате на съдействие, докато сте в движение. ŠKODA CONNECT е
вашият вход към свят с неограничени възможности за комуникация.

ŠKODA CONNECT
Уникалният интерфейс ŠKODA CONNECT включва два вида услуги ‑
докато онлайн инфоразвлекателната система осигурява актуална и полезна
информация в реално време за навигационната система, като актуално
състояние на трафика например, Care Connect е с фокус върху безопасността,
осигурявайки отдалечен достъп и контрол върху автомобила.
Този пакет предлага и асистиращи услуги за различни ситуации.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация за
вашето пътуване, като например среден
разход на гориво, средна скорост на
движение, изминато разстояние и време.
Проверете данните за конкретно пътуване,
или анализирайте всички пътувания.

SOS БУТОН
С възможностите си за свързаност,
KAROQ предлага и SOS линия.
Обаждането при спешен случай
се активира автоматично, в
случай, че някоя от системите за
безопасност се е активирала. SOS
обаждането може да се осъществи
и чрез натискане на червения
бутон на тавана.

ВРЕМЕТО
Проверете
най‑актуалната
метеорологична
информация за текущото
си местоположение или
за избрана дестинация,
чрез детайлни
прогнози, вк лючващи
информация за валежи и
предупреждения.

Свързаност

Свързаност

БЕНЗИНОСТАНЦИИ
С тази услуга получавате
информация за
отдалеченост, вид на
бензиностанцията и
актуалните цени на
горивата в нея. Тези
данни се визуализират
в реално време. Типа
гориво на автомобила
също се определя
автоматично и се
визуализира на екрана.
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Инфоразвлекателните системи бележат изключително
развитие: Може да очаквате атрактивен дизайн и много
страхотни функции, като KAROQ безпроблемно ще се
синхронизира с вашия смартфон. А и децата ви никога
повече няма да скучаят по време на път!

Свързаност

ПРИЛОЖЕНИЕТО MyŠKODA APP
Запознайте се с Пол, интерактивния помощник на
приложението MyŠKODA (за Android и iOS). Той ще
ви бъде много полезен в най‑различни ситуации
от ежедневието ви. Например, може да ви даде
информация за вашия автомобил или пълно описание на това коя
функция коя част от автомобила контролира, какво означава всяка
лампа‑индикатор и други. Пол може да държи под око и вашия календар ‑
не само, че никога няма да забравите за среща, но и вашият помощник ще
ви посъветва как най-бързо да стигнете до мястото на срещата.

SMARTLINK+
Със системата Smartlink+ (една
от услугите за свързаност на
ŠKODA, поддържащи MirrorLink®,
Apple CarPlay и Android Auto),
инфоразвлекателната система на
автомобила позволява на водача
да използва безопасно телефона
си, докато шофира. Освен това,
всички инсталирани приложения,
които са сертифицирани като
безопасни за автомобили, са
съвместими с MirrorLink®, Apple
CarPlay и Android Auto. Системата
Smartlink+ вк лючва и функцията
SmartGate. Тя позволява да
свържете смартфона си към
автомобила чрез WiFi и да
получите достъп до полезна
информация за своето пътуване,
като икономичност и динамика
на пътуването или информация за
сервизно обслужване.

COLUMBUS
Новата навигационна система
COLUMBUS вк лючва 9,2" екран и
3D изглед. Устройството предлага
не само удобен контрол, чрез тъч
скрийн, но и жестово управление,
позволяващо ви да преминавате
през менюто и различните списъци
в него. Много функции, сред които
Bluetooth, системата SmartLink+
и WiFi са част от стандартното
оборудване. Наличен е и
интегриран телефонен модул със
съвместимост за високоскоростен
LTE интернет.

СТОЙКА ЗА МУЛТИМЕДИЙНИ УСТРОЙСТВА
Водачът може да е само един, но пътниците
на задните седалки могат да се насладят на
пътуването не по‑малко от него. Стойката за
мултимедия позволява да закрепите стабилно
таблета си към гърба на седалката пред вас.

ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА CANTON
Насладете се на кристален звук, без
значение дали слушате музика, или водите
разговор. Озвучителната система Canton
е с десет високоговорителя, вк лючително
един в таблото и субуфер в багажното
отделение, с обща мощност от 575 W.

Свързаност

ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН
СВЕТА С ВАС

PHONE BOX
Това практично отделение за
телефон, намиращо се пред
скоростния лост осигурява
по‑чист сигнал за вашия телефон.
В същото време, то безжично
зарежда телефона ви, докато
шофирате.

SIMPLY
CLEVER
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МНОГО МЯСТО
ЗА БАГАЖ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
Жабка в долната част на арматурното табло от страната
на пътника отпред, която може да е к лиматизирана, ви
предоставя място, където например удобно да съхранявате
приятно ох ладени напитки за своите пътувания.

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
JUMBO BOX
Просторното отделение за вещи
се намира в предния подлакътник.
Можете, например, безопасно да
съхранявате вътре електронните
си устройства. Кутията Jumbo
box може също да се оборудва
с отделение за монети и две
поставки за напитки с функция за
лесно отваряне.

ЧАНТА UNIBAG
Когато използвате подвижната чанта UNIBAG,
предназначена за ски или сноуборд, можете да сгънете
облегалката на средната задна седалка, като запазите
удобни места за сядане за двама пътници отзад.

СГЪВАЕМA ОБЛЕГАЛКA
Сгъваемата облегалка на пътника
отпред допринася за още по-голяма
функционалност на автомобила и ви
позволява да превозвате предмети с
невероятни размери.

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ
Вградени в облегалките на двете
предни седалки, сгъваемите маси с
поставки за напитки могат да имат и
други приложения.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ВЕЩИ В ПРЕДНАТА ВРАТА
Ще откриете място за 1,5-литрова бутилка
и гумена лента в обширно отделение в
предната врата. Тук можете да поставите и
подвижно кошче за отпадъци.

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
Жилетките могат да се поставят в
отделенията за вещи в предните и
задните врати, за да бъдат винаги
достъпни.

Simply Clever

Simply Clever

Надникнете вътре и ще откриете многобройни
пространства за съхранение и отделения за
вещи. Има място за всичко и всичко е на мястото
си - телефон, очила, напитки и всякакви вещи за
ежедневна употреба.
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БАГАЖНИК С
ХЕНДСФРИЙ

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕТА ВРАТА
Тя се отваря и затваря само с
докосването на бутон върху
дистанционното или на вратата на
шофьора, което е особено практично
при лошо време. Можете също така
да регулирате горната позиция на
вратата според нуждите си.
На самата пета врата също има бутон
за затваряне.

Без повече несръчни движения, когато
се опитвате да отворите багажника, а
ръцете ви са заети. Сега товаренето на
багажа или сгъването на теглича може да
е лесно и дори забавно.

ВИРТУАЛЕН ПЕДАЛ
Как отваряте или затваряте
багажника, когато ръцете ви
са заети? Просто плъзнете
крака си отдолу и готово, той
ще се отвори или затвори
автоматично. Виртуалният
педал осигурява безконтактен
достъп и се предлага
единствено с електрическата
пета врата и системата KESSY
(Система за безк лючово
отк лючване, старт и
зак лючване).

ТЕГЛИЧ
KAROQ има сгъваем
електрически теглич.
К лючът е в багажното
отделение.

Simply Clever

Simply Clever

ЩОРА НА БАГАЖНИКА
Щората на багажника, която
може да се прикрепи към
петата врата, осигурява
лесен достъп до багажа.
Когато отворите вратата,
щората се повдига заедно
с нея.
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КУКИ
Здравите сгъваеми куки, разположени
от двете страни на багажника, помагат за
по-удобното и сигурно превозване на чанти.

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА
Използвайте текстилната страна, когато не ви се
налага да транспортирате нещо, което може да
изцапа автомобила. Или просто обърнете, за да
използвате почистващата се гумена страна.

ФИКСИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
За да избегнете нежелано разместване на багажа докато
пътувате, фиксиращите елементи се прибират зад
сводовете на задните колела, когато не са в употреба.

ДВОЕН ПОД
Двойният под повдига дъното на багажното
отделение до ръба на багажника и така улеснява
товаренето на багаж. Освен това, осигурява и
дискретно място за съхранение на вещи.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Една хоризонтална и две вертикални
мрежи правят багажното пространство
по-гъвкаво и позволяват предметите в
него да се закрепят стабилно.

Simply Clever

Simply Clever

НЕКА БАГАЖЪТ
СИ ЗНАЕ МЯСТОТО

Багажникът на KAROQ предлага голямо пространство и практични
елементи, които помагат да бъде подреден и предотвратяват
разместването на предметите. Автомобилът със стандартни задни
седалки (делими в съотношение 40/60) предлага 521 литра багажно
пространство и 1630 литра, когато задните седалки са сгънати.
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КАТО ЙОГА ЗА
СЕДАЛКИ
VARIOFLEX ОПЦИЯ
Ако трябва да запазите
свободни места за
сядане отзад, можете
да свалите само една от
облегалките.

Simply Clever

VARIOFLEX ОПЦИЯ
Друга опция е да
сгънете облегалките
на една странична
и на средната
седалка. За да
увеличите багажното
пространство, можете
да нак лоните всички
задни седалки напред
(не е показано), което
ви позволява лесно да
ги отстраните.

Системата VarioFlex за задните седалки се състои от три отделни
задни седалки. Можете да сгънете всяка от тях поотделно, както и
изцяло да ги отстраните. Със сгънати седалки получавате багажно
пространство от 1605 л., а ако ги отстраните - 1810 л.

VARIOFLEX ОПЦИЯ
Една от многото
опции е да сгънете
двете странични
седалки.

VARIOFLEX ОПЦИЯ
Отстранете една или две
задни седалки изцяло,
за да спечелите голямо
пространство за багаж,
като същевременно
возите и пътници отзад.
Това лесно може да се
извърши от сам човек
без нужда от някакви
инструменти.

КОМФОРТ И
БЕЗОПАСНОСТ
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ВИНАГИ
ПОД РЪКА
KESSY
Автомобилите, снабдени
с KESSY (Система за
безк лючово отк лючване,
старт и зак лючване)
имат Старт/Стоп бутон
под волана за
безконтактно вк лючване и
изк лючване на двигателя.

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ
Мултифункционалният кожен волан, който
ви позволява да управлявате радиото,
телефона или DSG скоростната кутия, може
да се оборудва с функция за подгряване,
управлявана от инфоразвлекателната
система.

ТЕМПОМАТ
Освен, че поддържа
предварително
зададената скорост,
темпоматът ви дава
възможност да увеличите
или намалите скоростта
без да използвате
педалите.

ДВУЗОНОВ КЛИМАТРОНИК
Двузонният к лиматроник с
електрическо регулиране е
снабден с филтър за алергени
Air Care, както и със сензор за влага,
който намалява замъгляването на
предното стък ло.

ШОФЬОРСКА СЕДАЛКА
С ПАМЕТ
Електрическата шофьорска
седалка с вградена памет може
да запаметява три различни
позиции на седалката и
страничните огледала.

Комфорт и безопасност

Комфорт и безопасност

Дори и в малкия бутон може да се крие
интелигентна система, която е от невероятна
полза. Използвайки модерни технологии,
функциите за комфорт правят пътуването
по-приятно и по-безопасно.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Инфоразвлекателната система позволява на
различните шофьори да създават свои собствени
предпочитани настройки. Това вк лючва,
например, настройки за режима на шофиране,
електрическата шофьорска седалка, к лиматичната
система, радиото и навигационната система.
Персонализираният автомобил разполага с три
к люча. Когато автомобилът се отк лючи с един от
тях, функциите автоматично се настройват според
запазените предпочитания на съответния водач.
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LED СВЕТЛИНИ ЗА ЗОНАТА НА КАЧВАНЕ
Светлините за зоната на качване с LED технология,
създадени да осветят пространството пред вратата
на автомобила, са разположени върху страничните
огледала.

ПРЕДНИ ФАРОВЕ С МИЯЧНА СИСТЕМА
Вградените телескопични пръскачки за предните
фарове лесно се справят с праха и калта.

ЗАДНА СТРАНА НА КУТИЯТА НА JUMBO BOX
На гърба на кутията за съхранение Jumbo Box ще
намерите 230 V контакт и USB порт.

Комфорт и безопасност

СГЪВАЕМИ ОГЛЕДАЛА
Автоматичните сгъваеми
огледала се сгъват, когато
автомобилът е зак лючен,
което ги предпазва от
повреждане.
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ОЩЕ ЕДИН ЧИФТ
ОЧИ НА ПЪТЯ

Комфорт и безопасност

Пътуването е много по-безопасно с бдителен
помощник‑шофьор. Ето защо KAROQ разполага с
многобройни асистиращи системи, които ви позволяват да
реагирате навременно във всякакви ситуации.
Някои от системите могат дори да предотвратят
потенциален сблъсък съвсем сами.

LANE ASSIST
Движението на автомобила
в правилната лента е задача,
която може да оставите на
Асистента за поддържане на
избраната лента (Lane Assist).
Данните от тази система се
визуализират на Maxi DOT
дисплея.

AUTO LIGHT ASSIST
Тази система сама ще
превк лючи на дълги светлини
и след това отново на къси,
за да подсили чувството ви за
комфорт и сигурност.

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Използвайки радарно устройство в
предната част на автомобила, като
допълнение към базовата функция Круиз
контрол, тази система поддържа безопасна
дистанция от превозните средства отпред.

Комфорт и безопасност

СИСТЕМА TRAVEL ASSIST
Тази асистираща система
използва взаимодействието
между мултифункционалната
камера и навигационната
система, за да разпознава
и показва определени
пътни знаци на екрана на
навигационната система
или екраните на Maxi DOT/
Дигиталния панел с
инструменти.
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СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НА МЪРТВАТА ЗОНА
Чрез радарни сензори в
задната броня, Системата
за наблюдение на мъртвата
зона следи зоните без
видимост отзад и встрани
на автомобила. На базата на
разстоянието и скоростта на
заобикалящите автомобили,
тя решава дали трябва да
сигнализира водача или не.

АСИСТЕНТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД
Този асистент, който е част от Системата за наблюдение на мъртвата
зона и използва същите радарни сензори, помага да маневрирате
лесно на заден ход при излизане от паркомясто, когато имате
ограничена видимост. Той може дори автоматично да задейства
спирачките ако отчете непосредствена опасност.

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ
Тази функция има за цел да улесни шофирането на автомобили с DSG
скоростна кутия при задръстване. Поемайки контрол над двигателя,
спирачките и кормилната уредба, асистентът кара автомобила да
потегля, да спира и да завива, така че да копира движението на
заобикалящите го автомобили (при скорост до 60 км/ч.).

Комфорт и безопасност

Комфорт и безопасност

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Намалете до минимум
неудобството при паркиране в
тесни пространства с Паркинг
асистента. Той автоматично
избира подходящо паркомясто
в редица успоредно или
перпендикулярно паркирани
автомобили.
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ПОЧУВСТВАЙТЕ
360-ГРАДУСОВА ЗАЩИТА
В екстремни ситуации, в които шофьорът не може активно да
повлияе върху изхода им, идва ролята на системите за пасивна
защита на автомобила - като например въздушните възглавници.
Автомобилът ви може да бъде оборудван с до 9 от тях.

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Докато въздушната възглавница за шофьора се намира във волана,
тази на пътника отпред е разположена в арматурното табло.
При нужда, тя може да бъде деактивирана, в случай че има монтирано
детско столче на предната седалка.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ГЛАВАТА
При активиране въздушните възглавници
за главата оформят стена, която предпазва
пътниците отпред и отзад от наранявания
на главата.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези четири въздушни възглавници предпазват
таза и гръдния кош на водача и останалите пътници
в случай на страничен сблъсък.

Комфорт и безопасност

Комфорт и безопасност

ЕЛЕКТРОННО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ –
ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА
Само с натискането на един бутон, пътуването на вашите
деца ще стане дори още по‑безопасно. Електрическото
зак лючване за детска защита предотвратява неочаквано
отваряне на задните врати и прозорци.

ДВИГАТЕЛИ И
ОБОРУДВАНЕ
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ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Всички предлагани двигатели имат много общо
помежду си. Те са модерни, динамични и икономични.
Благодарение на това KAROQ се чувства в свои води
както в града, така и сред природата.

ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО*
Динамичният контрол на шасито (DCC) непрекъснато оценява и реагира на различни
ситуации при шофиране (спиране, ускорение, завиване), като адаптира работата
на амортисьорите и кормилното управление. Динамичният контрол на шасито
винаги се предлага в комбинация с Избор на режим на шофиране и ви позволява да
избирате между Комфортен, Нормален или Спортен режим.

* Ще се предлага от първата половина на 2018г.

ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ
В зависимост от модела на
двигателя, автомобилът може
да бъде оборудван с 6-степенна
ръчна скоростна кутия, както
и със 7-степеннa автоматична
DSG предавателна кутия.

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
Гамата ни вк лючва двигатели с мощност 85 kW,
110 kW и 140 kW*. По отношение на околната среда
и стандартите за вредни емисии (EU6), дизеловите
двигатели от нашата гама (с изк лючение на двигателя
с мощност 85 kW) използват Селективна каталитична
редукция. Тази система впръсква AdBlue® , за да
намали моно-азотните оксиди (NOx).
Обемът на AdBlue® резервоара е 13.7 l и разходът
зависи от стила на шофиране.

Двигатели и оборудване

Двигатели и оборудване

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ
Можете да избирате между 3-цилиндров
двигател с мощност 85 kW и 4-цилиндров
с мощност 110 kW, които се предлагат
също във вариант с Технология за активно
управление на цилиндрите ACT.
Тази система деактивира два от
цилиндрите, когато не са необходими,
намалявайки значително разхода на гориво.
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Двигатели и оборудване

ГОТОВИ ЗА ВСЯКО
ПЪТЕШЕСТВИЕ

ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА
Задвижването 4х4 се осигурява от електронен междуосев
съединител. Задната ос се свързва автоматично, така че
при нормални условия автомобилът може да използва
предимствата на предното задвижване, а при екстремни
условия - отличната тяга на 4х4 задвижването.

Независимо дали пресичате
планински пътеки или криволичите
из градските улици, KAROQ ви държи
здраво стъпили на земята.

DSG И 4X4
Пред каквито и условия да се
изправите, насладете се на пълен
комфорт и ефективност на разхода на
гориво с 4x4 задвижване и автоматична
7-степенна DSG скоростна кутия..
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AMBITION
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Ниво на оборудване Ambition включва като стандарт електрически странични огледала с
подгряване и функция за осветяване на зоните на качване в автомобила, дръжки на вратите
в цвета на купето, черни рейки на покрива, кожен волан и топка на скоростния лост, кутия за
съхранение Jumbo Box, отделения за чадър отпред, система от мрежи в багажника и други.

ИНТЕРИОР AMBITION, ЧЕРНО-СИВО
Хромирани елементи/Декорация Dark
Brushed, Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР
AMBITION, ЧЕРНО И
ЧЕРВЕНО
Декорация Хром/
Dark Brushed
Текстилна
тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION, ЧЕРНО И ЧЕРВЕНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION,
ТЕКСТИЛ/КОЖА ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Тапицерия текстил/кожа
* Спортни седалки се предлагат и за ниво на оборудване Style.

ИНТЕРИОР AMBITION,
СПОРТНИ СЕДАЛКИ, ЧЕРНО И БЯЛО
Декорация Graphite Grey/Cool Brushed
Текстилна тапицерия*

ИНТЕРИОР AMBITION,
СПОРТНИ СЕДАЛКИ, ЧЕРНО И ЧЕРВЕНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Текстилна тапицерия*

Двигатели и оборудване

Двигатели и оборудване

ИНТЕРИОР AMBITION ALCANTARA®, ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Alcantara® текстил/кожа
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STYLE

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Ниво на оборудване Style включва като стандарт хромирани рамки на
страничните прозорци, KESSY (Система за безключово отключване,
старт и заключване), лумбална опора за предните седалки, двузонен
Климатроник, дифузно осветление и други.

ИНТЕРИОР STYLE, КОЖА, БЕЖОВО
Декорация Piano Black/Dark Waves
Кожена тапицерия, черен таван

ИНТЕРИОР STYLE,
КОЖА, ЧЕРНО
Декорация Хром/
Dark Brushed
Кожена тапицерия*

ИНТЕРИОР STYLE, КОЖА, ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Кожена тапицерия

ИНТЕРИОР STYLE, ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Текстилна тапицерия
* Кожени седалки в черно се предлагат и за ниво на оборудване Ambition.

ИНТЕРИОР STYLE, БЕЖОВО
Декорация Piano Black/Dark Waves
Текстилна тапицерия, черен таван

ИНТЕРИОР STYLE, ТЕКСТИЛ/КОЖА, ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Тапицерия текстил/кожа

Двигатели и оборудване

Двигатели и оборудване

ИНТЕРИОР STYLE ALCANTARA®, ЧЕРНО
Декорация Хром/Dark Brushed
Alcantara® текстил/кожа

*Опционално оборудване.

Кожа Beige – Style*

Двигатели и оборудване

Текстил Beige/Текстил Black – Style

Текстил Alcantara® Black/Кожа Black – Ambition*, Style*

Текстил Black – Style

Кожа Black – Ambition*, Style*

Текстил Black/Кожа Black – Ambition*, Style*

Текстил Black-Red stripes/Текстил Black, спортни седалки – Ambition*, Style*

Текстил Black-White stripes/Текстил Black, спортни седалки – Ambition*, Style

Текстил Black/Текстил Grey pattern – Ambition

Текстил Black/Текстил Red pattern – Ambition

Двигатели и оборудване

ТАПИЦЕРИИ
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Двигатели и оборудване
MAGNETIC BROWN МЕТАЛИК

MAGIC BLACK МЕТАЛИК

LAVA BLUE МЕТАЛИК

QUARTZ GREY МЕТАЛИК

ENERGY BLUE UNI

VELVET RED МЕТАЛИК

BRILLIANT SILVER МЕТАЛИК

EMERALD GREEN МЕТАЛИК

LASER WHITE UNI

CAPPUCCINO BEIGE МЕТАЛИК

MOON WHITE METALLIC

ще се предлага от декември 2017

CANDY WHITE UNI

Двигатели и оборудване

STEEL GREY UNI

BUSINESS GREY МЕТАЛИК

ЦВЕТОВЕ
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ŠKODA SERVICE

ДЖАНТИ

ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ
В ДОБРИ РЪЦЕ.

Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.

16" CASTOR алуминиеви джанти

17" RATIKON алуминиеви джанти

17" TRITON алуминиеви джанти

Вашият автомобил изисква модерни технологии.
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат
със специални инструменти и качествени диагностични
системи, които в комбинация с предписаните технологични
процедури от производителя, осигуряват отличното
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при
автомобилите изисква професионално квалифициран
персонал. За да отговори на тези изисквания,
производителят организира редовни обучаващи програми
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да
подхождаме професионално и приятелски да съветваме
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на
качеството.

18" MYTIKAS алуминиеви джанти

18" BRAGA алуминиеви джанти

19" CRATER алуминиеви джанти

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да
извършва редовни сервизни проверки.

Двигатели и оборудване

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт,
следвайки указанията, дадени от производителя и
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA.
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и
за нормалното функциониране на вашия автомобил и
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил

тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта
или сервизния преглед.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг

Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза,
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще
бъде върнат обратно след извършване на ремонта.

тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг.
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната
вноска започва от 15%, а максималната продължителност
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да
достигне и 18 месеца.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Обратно изкупуване /buy back/

Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага
детски седалки, багажници за покрива на автомобила,
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване.
Използваният автомобил се предоставя за предварителен
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Употребявани автомобили

Вземане/Връщане

Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил
ŠKODA. Използването на първокласни материали
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно
шофиране.

тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно
изкупени от клиенти и предварително преминали на
техническа проверка в сервизния партньор.

Наличност

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност

ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и
оборудване, използвани при производството на автомобила
и не просто се фокусира върху високата оборотност на
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части
дори след излизане от производство на даден модел.

тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско
и Гражданска Отговорност при следните застрахователи:
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ

Дълъг период на използване

тел.: 0 884 656 658

Използването на първокласни материали и технологии в
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

Rent – a – car

Безопасност

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA
включва обменни части, чието производство има
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

тел.: 02 813 700/в. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)
Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години
Годишни технически прегледи /за София/

тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на
гаранционния срок - СБА, тел.: 146

59

58

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1.0 TSI/115 к.с.
Бензинов двигател с
турбо компресор и
директно впръскване

1.0 TSI/115 к.с.
Бензинов двигател с
турбо компресор и
директно впръскване

1.5 TSI/150 к.с.
Бензинов двигател с
турбо компресор и
директно впръскване

1.5 TSI/150 к.с.
Бензинов двигател с
турбо компресор и
директно впръскване

1.6 TDI/115 к.с.

Турбодизелов двигател
със система common rail

2.0 TDI/150 к.с.
4x4

1.6 TDI/115 к.с.

Турбодизелов двигател
със система common rail

Турбодизелов двигател
със система common rail

2.0 TDI/150 к.с.
4x4
Турбодизелов двигател
със система common rail

ДВИГАТЕЛ

Купе

Външни размери

Тип

5‑места, 5‑врати, 2‑обемно

Дължина/ширина/височина (mm)

4,382/1,841/1,603; 1,607**

Коефициент на
съпротивление CW

0.327–0.361 в зависимост от двигателя

База (mm)

2,638; 2,630**

Следа отпред / отзад (mm)

1,576/1,541; 1,547**
172; 176**

Шаси
3/999

3/999

4/1,498

4/1,498

4/1,598

4/1,598

4/1,968

4/1,968

Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор

Просвет (mm)

Мощност / Обороти (kW/min-1)

85/5,000–5,500

85/5,000–5,500

110/5,000–6,000

110/5,000–6,000

85/3,250–4,000

85/3,250–4,000

110/3,500–4,000

110/3,500–4,000

Задно окачване

Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор

Вътрешни размери

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

200/2,000–3,500

200/2,000–3,500

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

250/1,500–3,200

250/1,500–3,200

340/1,750–3,000

340/1,750–3,000

Спирачна система

Хидравлична двойно‑диагонална система с двоен вакуумен усилвател

Пространство отпред / отзад (mm)

1,486/1,451

EU6*

– предни спирачки

Дискови спирачки с вътрешно охлаждане

Пространство за главата отпред / отзад (mm)

1,022/1,020

– задни спирачки

Дискови спирачки

Обем на багажника (max. l)

Кормилна уредба

Кормилна рейка с електро‑механично серво управление

Без резервна гума,

Джанти

6.0J x 16"

– с вдигнати / свалени задни седалки

ХАРАКТЕРИСТИКИ
186

204

203

188

188

196

195

Ускорение 0–100 km/h (s)

10.6

10.7

8.4

8.6

10.7

10.9

8.7

9.3

Гуми

215/60 R16

5.7

– разход извънградско

4.6–4.8

4.7–4.9

4.7–4.8

4.8–5.0

4.3–4.4

4.1–4.2

4.5

4.9

– комбиниран разход

5.2–5.4

5.1–5.3

5.4–5.5

5.4–5.6

4.5–4.6

4.2–4.3

5.0

5.2

CO2 емисии (g/km)

117–121

116–120

122–125

123–127

118–120

112–114

131–132

137–138

Диаметър на завой (m)

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.8

10.8

2,025

Хидравличен
еднодисков сух
съединител

Двудисков с
електрохидравличино
управление

Ръчна 6-степенна

Автоматична
7-степенна DSG

1,340

1,361

1,378

Полезен товар, включително водача и
допълнително оборудване (kg)

607

606

Общо тегло (kg)

1,872–1,886

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg)

Хидравличен еднодисков
сух съединител

Хидравличен еднодисков
сух съединител

Ръчна 6-степенна

Автоматична
7-степенна DSG

Ръчна 6-степенна

Автоматична
7-степенна DSG

1,393

1,426

1,441

1,561

1,591

612

611

597

596

614

612

1,892–1,909

1,915–1,926

1,929–1,941

1,948–1,984

1,962–2,000

2,100–2,131

2,128–2,161

660

680

680

690

710

720

750

750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

1,200

1,200

1,200–1,500

1,200–1,500

1,500

1,500

2,000

2,000

Обем на резервоара (l)

50

50

50

50

50

50

55

55

(ML2)

1,576

2,025

2,025

1,541877
1,841

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

993
1,603

(ML2)

1,576

1,60318.4°

4x4

18.4°

4x4

(ML3)

(ML2)

(ML2)

1,576

877

1,576

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

2,025

479–588 l
810

479–588 l
810

866

18.4°

Собствено тегло - със стандартно оборудване,
включително теглото на водача 75 (kg)

Предно предаване

18.4°

Ръчна 6-степенна

Автоматична
7-степенна DSG

Предно предаване

18.7°

Двудисков с
електрохидравличино
управление

Предно предаване

18.7°

Хидравличен
еднодисков сух
съединител

Предно предаване

18.7°

Предно предаване

Двудисков с
електрохидравличино
управление

Скоростна кутия

521 l
756

18.7°

Предно предаване

Хидравличен
еднодисков сух
съединител

Съединител

521 l
756

1,022

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ
Тип

866

2,638
4,382

БАЗОВА ВЕРСИЯ

1,003

5.9

1,451

4.4–4.5

1,020

5.0

1,486

6.5–6.8

1,022

6.6

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

1,020

5.7–5.9

1,022

6.2–6.3

1,603

– разход градско

1,576

877

1,576

521 l
756

479–588/1,605–1,810

18.7°

(ML2)

(ML2)

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

521/ 1,630

521 l

Със система VarioFlex; 756
вдигнати/сънати или
напълно свалени седалки
18.4°

187

18.7°

Максимална скорост (km/h)

993

Дизел

1,451

Дизел

1,022

Дизел

1,486

Дизел

EU6*

1,022

Безоловен бензин,
минимум 95

EU6

18.4°

Безоловен бензин,
минимум 95

EU6

1,020

EU6

1,022

Безоловен бензин,
минимум 95

EU6

1,603

Безоловен бензин,
минимум 95

EU6

1,603

Гориво

EU6

1,603

Стандарт за екологичност

1,020

Цилиндри / Обем (cc)

1,003

ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

866

2,638
4,382

ВЕРСИЯ СЪС СИСТЕМА VARIOFLEX

1,541877
1,841

(ML3)

866

Техническите чертежи се отнасят за автомобил с бензинов двигател или дизелов 1,6 TDI

1,541
1,841

1,541
1,841

1,008

1,008
1,451

1,486

Дизеловият двигател 2.0 TDI/140 kW/190 к.с. 4x4 със
7-степенна автоматична скоростна кутия ще бъде
наличен през първата половина на 2018 г.
1,451

Всички двигатели са със система Start‑Stop и система за
възстановяване на енергията.

1,486

* 	Спазването на стандарта EU6 на емисиите се постига чрез SCR система
(Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue® за намаляване на моно‑азотните
окиси (NOx). Резервоарът на AdBlue® е с обем от 13 л и за пробег 13,000 км.
** Важи за 2.0 ТDI двигатели.
*** В зависимост от гумите и джантите.
**** В зависимост от оборудването.

1,008

1,451

1,486

1,008

1,003

993
1,486
(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

1,451

1,022

1,003
1,451

1,486

(ML2)

479–588 l
810

Технически спецификации

1,576
2,025

993

1,022

1,451

1,486
(ML2)

1,576
2,025

479–588 l
810

18.7°

18.4°

1,541
1,841

18.4°

1,603

1,603

1,541
1,841

18.7°

Технически спецификации

ТЕГЛА

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се
различават от реално произведените автомобили, или да са различни
за различните държави. За да получите детайлна информация за
технически спецификации и оборудване, моля свържете с
най-близкия ŠKODA център.

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете
приложението MyŠKODA, вк лючващо PAUL интерактивният асистент, който не само ще държи
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп
до ценна информация като данни за шофиране,
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg
facebook.com/skodabulgaria

Axis Print & PrePress

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08;
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77; Плевен тел.: 0 886 41 61 13

KAROQ - September 2017; Предпечат

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕГО ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА ГО КАРАТЕ

