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Kurš teica, ka krosoveram jāizskatās pēc 
krosovera? Jaunais ŠKODA KAROQ 
SPORTLINE pierāda, ka ir iespējams 
izskatīties sportiski vienmēr it visur.

Papildināta ar sportiskām detaļām kā 
iekšpusē, tā ārpusē, automašīna 
nekavējoties atklāj savas atlētiskās 
ambīcijas. Un būdama ŠKODA, tā 
aprīkota ar neskaitāmiem Simply Clever 
risinājumiem, dāsnu ietilpību un 
mūsdienīgām savienojamības funkcijām, 
kas nodrošina to, ka jūs varat doties 
savās ikdienas darīšanās pilnīgā 
komfortā. 

KAROQ SPORTLINE ir kārtējais 
pierādījums mūsu filozofijai radīt skaistas 
automašīnas, ar kurām braukt šodien ir 
tikpat aizraujoši kā tad, kad tikai sākām.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

  SPORTA TĒRPS 
IKVIENAI SITUĀCIJAI



SPORTISKS NO JEBKURA LEŅĶA
Specifiskas iezīmes, kā melnas ārējo sānu spoguļu uzlikas, durvju sliekšņu uzlikas virsbūves un melnā krāsā, 
melns priekšējais radiatora režģis un aizmugurējais izkliedētājs, SunSet tonētie logi un ekskluzīvi, melni 
vieglmetāla diski piešķir automašīnai unikālu, sportisku izskatu, kas apvieno sevī multifunkcionālu KAROQ 
dizainu ar dinamisku stilu.



EMBLĒMA
Automašīnas abus 
priekšējos dubļu sargus rotā 
SportLine emblēma.

LOGO
Uz priekšējā paneļa arī 
atrodams oriģinālais 
SportLine logo.

INTERJERA DIZAINS
Interjers ieguvis sportiskus priekšējos 

sēdekļus ar integrētiem galvas balstiem 
un gurnu atbalstu. Apdare ar ThermoFlux 

funkciju nodrošina labāku materiāla 
elpošanu, piedāvājot maksimālu 

komfortu visos klimatiskajos apstākļos. 
Oglekļa šķiedras dekoratīvie elementi 

durvju apdarē un melni griesti papildina 
interjera sportisko stilu.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Raksturīgās, asās KAROQ priekšējo lukturu šķautnes un 
miglas lukturi sastopami arī SportLine versijā. Augstākajā 
aprīkojuma līmenī dominē LED tehnoloģija. Melns 
priekšējā radiatora režģa rāmis un 18" Mytikas vai 
papildaprīkojumā pieejamie 19" Vega melni vieglmetāla 
diski piešķir automašīnas izskatam vēl vairāk niknuma, arī 
jaudīgajiem dzinējiem ir daudz ko piedāvāt sportiska 
braukšanas stila piekritējiem. Mūsu klāstā pieejami 
benzīna un dīzeļdzinēji ar 140 kW un 110 kW jaudas 
versijām, 140 kW jaudas versija tiek komplektēta tikai ar 
4x4 piedziņu

PAPILDINĀTS AR 
DAŽIEM SACĪKŠU 
GĒNIEM

Sportisks izskats satiek sportisku raksturu. KAROQ SPORTLINE 
piesaistīs jūs ne tikai ar savu izteiksmīgo interjeru un pielāgoto, 
tumšo interjeru, bet arī ar nepieredzētu braukšanas pieredzi.



KOMFORTS, KURAM 
JŪS VARAT 
PIESKARTIES

KAROQ SPORTLINE ir gatavs jūs izlutināt. Multifunkcionālā, perforētā ādas 
sporta stūre dekorēta ar šuvēm sudraba krāsā, kādas jūs atradīsiet arī uz 
priekšējā elkoņbalsta. LED vides apgaismojums, kas stiepjas pa visu 
automašīnas salonu, veidos perfektu noskaņu jebkurā braucienā. Papildus 
tam jūs varat izvēlēties arī virtuālo kokpitu ar specifiskām SportLine versijas 
grafikām un Columbus navigācijas sistēmu ar 9,2" displeju, kas piedāvā ērtu 
skārienjutīgu un žestu vadību.



ŠKODA CONNECT: 
PAŅEMIET 
TIEŠSAISTES 
PASAULI SEV LĪDZI

Esiet savienoti, lai arī kurp jūs dotos. Būt tiešsaistē vienmēr 
un pilnībā nenozīmē tikai pieeju izklaidei un informācijai, bet 
arī iespējamam atbalstam, atrodoties ceļā. ŠKODA 
CONNECT ir jūsu ceļš uz neierobežotas komunikācijas 
iespējām.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Kamēr 
tiešsaistes informācija un izklaide nodrošina reāla laika 
informāciju navigācijas ierīcei par satiksmi, piemēram, Care 
Connect koncentrējas uz palīdzību un drošību, ļaujot attālināti 
piekļūt un kontrolēt automašīnu. Risinājums nodrošina arī 
atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais 
ātrums, nobrauktais attālums un 
brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam
serverim. Jūs varat aplūkot savu 
personisko braucienu informāciju un iegūt
pārskatu par visiem braucieniem.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA
Iegūstiet precīzu savas automašīnas 
atrašanās vietas informāciju lielās 
stāvvietās no jebkuras vietas, 
norādot adresi, laiku un datumu, kad 
noparkojāties, savā mobilajā telefonā.

TIEŠSAISTES SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Izvēlieties labāko ceļu vienmēr: aktuāla 
informācija nodrošina jums perfektu 
pārskatu par katru braucienu. Tas ļauj 
jums reaģēt uz jauniem pavērsieniem, 
piemēram, ceļu remontu, negadījumiem 
un satiksmes sastrēgumiem.

LAIKAPSTĀKĻI
Saņemiet jaunākos ziņojumus 
par laikapstākļiem jūsu 
aktuālajai atrašanās vietai,
galamērķim vai jebkurai citai 
lokācijai ar detalizētu 
prognozi, ieskaitot nokrišņu 
prognozi un brīdinājumiem.

ĀRKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts SOS 
zvans, ja nostrādā jostu nospriegošanas 
sistēma. Šī avārijas ziņošanas sistēma var tikt 
aktivizēta arī manuāli, nospiežot sarkano pogu 
jumta konsolē.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu 
(ŠKODA savienojamības paketi 
ar MirrorLink®, Apple CarPlay 
un Android Auto atbalstu) 
automobiļa informācij as un 
izklaides sistēma ļauj vadītājam 
droši lietot telefonu brauciena 
laikā. Turklāt visas uzstādītās 
lietotnes, kas ir sertificētas 
izmantošanai automobilī ir
savietojamas ar MirrorLink®, 
Apple CarPlay vai Android Auto. 
S martLink+ sistēma ietver arī 
SmartGate funkciju. Tā ļauj 
jums savienot viedtālruni ar 
automobili, izmantojot WiFi, l ai 
piekļūtu interesantai 
informācijai par jūsu braucienu, 
piemēram, degvielas patēriņa 
datiem, braukšanas dinamikai 
vai servisa informācijai.* 
(Apmeklējiet mūsu mājaslapu, 
lai uzzinātu lietošanas 
noteikumus un SmartLink+ 
savietojamības informāciju .)
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Jūsu ŠKODA partneris:

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa 
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

MyŠKODA lietotne
Iegūstiet personīgu digitālo kompanjonu. 
Lejupielādējiet MyŠKODA lietotni ar POLU, 
interaktīvo asistentu, kurš ne tikai uzrauga jūsu 
automašīnas stāvokli, bet arī palīdz organizēt 
jūsu dienu.  

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnu kontroli pār jūsu automašīnu. 
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet 
visām nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā 
vai tie būtu braukšanas dati, degvielas 
patēriņš, maršruta plānošana vai pat jūsu 
pēdējās stāvvietas atrašanās vieta.




