ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu (broszurze) mają wyłącznie
charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy lub gwarancji.
Przedstawiają one samochody w wersji przedprodukcyjnej, a niektóre
ilustracje, funkcje, części oraz elementy wyposażenia mogą się różnić
zależnie od rynku. Aby uzyskać informacje dotyczące funkcji, części
i wyposażenia, prosimy skontaktować się z najbliższym dealerem marki
ŠKODA lub odwiedzić stronę www.skoda-auto.pl.

Aplikacja MyŠKODA
Zdobądź swojego osobistego cyfrowego towarzysza.
Ściągnij aplikację MyŠKODA, w której czeka na Ciebie
PAUL, interaktywny asystent gotowy Ci pomóc – nie
tylko z opieką nad Twoim samochodem, ale i organizacją
Twojego dnia.

Aplikacja ŠKODA Connect
Ciesz się pełną kontrolą nad swoim samochodem. Ściągnij
aplikację ŠKODA Connect i zapewnij sobie stały dostęp do
wszelkich potrzebnych informacji, między innymi danych
dotyczących jazdy, zasięgu, planowanych podróży czy
nawet miejsca, gdzie ostatnio zaparkowałeś samochód.

PRZYJEMNA LEKTURA?
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

Q102 20 12/2017

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I UMÓW SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Twój dealer ŠKODY

ZUPEŁNIE NOWA ŠKODA
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WIELOZADANIOWY SAMOCHÓD DLA
TWOJEGO WIELOZADANIOWEGO ŻYCIA
Jako stylowy kompaktowy SUV nowa ŠKODA KAROQ chce Ci
towarzyszyć w każdej chwili. Wyposażona w najnowocześniejsze
systemy bezpieczeństwa i wymiany danych, każdą zwykłą podróż
zmienia w wyprawę ze stylem. Będąc najnowszym ucieleśnieniem
kryształowego języka stylistycznego ŠKODY, KAROQ z lekkością
czyni każdą chwilę wyjątkową.
KAROQ to kolejny owoc naszej filozofii tworzenia pięknych
samochodów, które potrafią dawać wyjątkową satysfakcję z jazdy.
To Simply Clever. To ŠKODA.

NADWOZIE

8

PIĘKNO
JEST WSZĘDZIE

WIDOK Z PRZODU
Wyrazistość ŠKODY KAROQ
podkreślają ostro zarysowane
reflektory przednie i światła
przeciwmgłowe umieszczone
równo z górną krawędzią grilla,
potwierdzając jednocześnie
terenowe ambicje modelu.
Najbogatsza wersja posiada
reflektory przednie i światła
do jazdy dziennej całkowicie
w technologii LED z funkcją AFS
(adaptacyjne światła mijania)
oraz światła przeciwmgłowe LED.

WIDOK Z BOKU
Płasko ścięte nadkola i ochronne
listwy progowe podkreślają charakter
SUV-a. Swój wdzięk i emocje KAROQ
wyraża poprzez nieustającą grę
światłocieni, co wpisuje się w język
projektowania marki ŠKODA.

Nadwozie

Inspirowany czeską tradycją wyrobu szkła
kryształowego, nowy SUV o pieczołowicie
wyrzeźbionej sylwetce na każdym kroku emanuje
pięknem i gracją.
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PANORAMICZNE OKNO DACHOWE
Elektrycznie sterowane panoramiczne
okno dachowe, które pozwala
powiększyć przestrzeń nad przednimi
fotelami, jeszcze bardziej zwiększa
atrakcyjność samochodu, a wszystkim
pasażerom zapewnia niezapomniane
wrażenia z jazdy. Możesz się cieszyć
nie tylko nowymi widokami, lecz także
poczuciem wolności i przestrzeni.

Nadwozie

WIDOK Z TYŁU
Efektowne tylne światła
w typowym dla marki
kształcie litery C są
nawiązaniem do
czeskiego kubizmu i tradycji
artystycznego rzemiosła
szklarskiego. Podobnie jak
w przypadku świateł tylnych
również do oświetlenia tablicy
rejestracyjnej wykorzystano
technologię LED.

ŚWIATŁA
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ŚWIATŁO
WSKAZUJE DROGĘ

TYLNE ŚWIATŁA LED
Tył nadwozia także zdominowała nowoczesna
technologia LED: pojawia się nie tylko w głównych
modułach świateł, ale i w oświetleniu tablicy
rejestracyjnej. Kryształowe elementy pojawiają się
także w tych miejscach pod kloszami lamp, które
nie dają światła.

Wyraziste linie ŠKODY KAROQ nadają także styl
światłom. Najwyższa wersja wyposażenia posiada
światła wykonane całkowicie w technologii LED.

LOGO POWITALNE
Wejście do samochodu
oświetlają diody LED
umiejscowione pod przednimi
drzwiami, rozpościerające przed
wchodzącym logo ŠKODY.
Funkcja ta pojawia się jako część
Pakietu LED z oświetleniem
kabiny Ambiente.

Światła

Światła

REFLEKTORY PRZEDNIE
W TECHNOLOGII FULL LED
Z FUNKCJĄ AFS I LAMPAMI
PRZECIWMGŁOWYMI
W modelu KAROQ dostępne
są dwa typy świateł przednich
i przeciwmgłowych. Topowa
specyfikacja polega całkowicie na
technologii LED. Światła LED dają
doskonały efekt, odznaczając się
przy tym niskim zapotrzebowaniem
na energię. Funkcja adaptacyjnych
świateł przednich (AFS) dopasowuje
intensywność oświetlenia do
bieżących warunków (takich jak
jazda w mieście, na autostradzie,
w deszczu), podczas gdy z głównego
modułu świateł wybija się
przykuwający wzrok rząd diod LED
pełniący funkcję świateł do jazdy
dziennej. W czasie najtrudniejszych
warunków drogowych do akcji
wkraczają światła przeciwmgłowe,
przywracając widoczność i Twoje
maksymalne bezpieczeństwo.

WNĘTRZE
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MOBILNE CENTRUM DOWODZENIA
GOTOWE NA KAŻDE WYZWANIE
Wnętrze samochodu zamieniliśmy w kokpit. Piękna i praktyczna
cyfrowa deska rozdzielcza wyświetla wszystkie potrzebne informacje
tam, gdzie ich najbardziej potrzebujesz, czyli bezpośrednio przed Tobą.
Informacje o warunkach jazdy, nawigacja, funkcje multimedialne lub
łączności – wszystko dostępne w jednym miejscu i przez cały czas.

Wnętrze

CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z PERSONALIZACJĄ USTAWIEŃ*
Wygodny przekaz informacji zapewnia cyfrowa deska rozdzielcza, która może wyświetlać
informacje z komputera pokładowego oraz inne dane, jak na przykład obrazy z nawigacji.
Do wyboru dostępne są trzy widoki podstawowe i jeden ograniczony, które można
zmieniać za pomocą przycisku umieszczonego na wielofunkcyjnej kierownicy.

Widok klasyczny

Specjalny widok cyfrowy z profilem informacyjnym

Widok ograniczony

Widok cyfrowy duży
* Dostępny od połowy 2018 roku
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PIĘKNO TKWI
W SZCZEGÓŁACH

Uczyń swoją przestrzeń bardziej przytulną i komfortową
z łagodnym, harmonijnym oświetleniem wnętrza Ambiente
wykonanym w technologii LED, wprowadzającym
w doskonały nastrój podczas każdej podróży.

Zielone oświetlenie Ambiente

Niebieskie oświetlenie Ambiente

Czerwone oświetlenie Ambiente

Wnętrze

OŚWIETLENIE AMBIENTE
Sam możesz wybrać swój ulubiony
kolor lub zmieniać odcienie
każdego dnia! Jako część Pakietu
oświetlenia Ambiente deska
rozdzielcza oraz przednie drzwi
wyposażone są w nastrojowe
oświetlenie dostępne w dziesięciu
przyjemnych barwach. W ramach
tego samego pakietu wyposażenia
przestrzeń wokół nóg jest
gustownie podświetlona na biało.

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT:
POŁĄCZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI
SWOIMI ŚWIATAMI

MIEJSCE PARKOWANIA
Przy użyciu telefonu zlokalizujesz
swój samochód na dużym
parkingu z podaniem adresu,
godziny i daty zaparkowania.

INFOTAINMENT ONLINE
Usługi Infotainment Online dostarczą Ci
wiadomości na temat aktualnej sytuacji
na drodze.
Przy nawigacji Amundsen usługi mogą
być obsługiwane przez zsynchronizowane
urządzenie mobilne lub przez opcjonalny
moduł karty SIM. Przy nawigacji Columbus
do tego celu można wykorzystać
także połączenie Wi-Fi telefonu bądź
zintegrowaną z samochodem kartę SIM
obsługującą moduł LTE.

Bycie zawsze w zasięgu to nie tylko dostęp do informacji i rozrywki, lecz także
możliwość uzyskania pomocy podczas podróży. Rozwiązanie ŠKODA CONNECT,
które oferuje dwie kategorie usług – Infotainment Online i Care Connect, jest
Twoim oknem na świat nieograniczonych możliwości komunikacji.

INFORMACJE
O RUCHU DROGOWYM
Zawsze najlepsza droga:
aktualne informacje
zapewniają dogodny
przegląd całej trasy.
Dzięki nim możesz
również reagować
na nowe zdarzenia,
jak roboty drogowe,
wypadki lub korki.

Wszelkie koszty związane z transmisją
danych ponosi Klient.
INFORMACJE
O STACJACH
BENZYNOWYCH
Teraz z łatwością
sprawdzisz odległość
do stacji benzynowych
w okolicy, ich typ oraz
bieżące ceny paliw. System
wyświetla informacje
o paliwach kompatybilnych
z typem silnika
samochodu.

ŠKODA CONNECT
Przedstawiamy rozbudowany system, który oferuje dwa rodzaje usług. Podczas gdy usługi
z kategorii Infotainment Online dostarczają informacji w czasie rzeczywistym dotyczących
na przykład natężenia ruchu na drogach, usługi Care Connect skupiają się na asystowaniu
i bezpieczeństwie. Oferują także zdalny dostęp i kontrolę samochodu oraz pomoc assistance
w każdej sytuacji. Informacje dotyczące waunków korzystania z usług ŠKODA CONNECT
dostępne są na stronie internetowej: www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/poznaj-skoda-connect.

DANE DOTYCZĄCE JAZDY
System zbiera dla Ciebie informacje dotyczące
jazdy, takie jak zużycie paliwa, średnia
prędkość, pokonany dystans i czas podróży.
Dane te możesz następnie przeglądać na
telefonie i porównywać swoje przejazdy.

INFORMACJE
POGODOWE
Uzyskaj informacje
o pogodzie dla swojej
bieżącej lokalizacji lub
miejsca docelowego,
obejmujące szczegółowe
prognozy, przewidywane
opady i ostrzeżenia
pogodowe.

Connectivity

Connectivity

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Funkcje łączności KAROQ obejmują również
wzywanie pomocy. System alarmowy
uruchamia się po przyciśnięciu czerwonego
przycisku umieszczonego na podsufitce.
W razie wypadku system automatycznie
nawiązuje połączenie alarmowe.
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We wnętrzu modelu KAROQ możesz się spodziewać
atrakcyjnego wzornictwa i mnóstwa imponujących funkcji,
które gładko synchronizują się z Twoimi urządzeniami
mobilnymi. Najlepsza wiadomość: Twoje dzieci już nigdy
nie będą się nudziły w podróży.

Connectivity

APLIKACJA MYŠKODA
Poznaj Paula, interaktywnego asystenta
aplikacji MyŠKODA (dla systemów Android
lub iOS), który pomoże Ci w wielu codziennych
sytuacjach. Z jego pomocą możesz uzyskać
informacje o swoim samochodzie lub pełny opis wszystkich
elementów sterowania, komunikatów itp. Paul pomoże Ci
również dopilnować ważnych dat w Twoim terminarzu. Oprócz
tego, że nie zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój asystent
poradzi Ci również, jak na nie dotrzeć.

COLUMBUS
Nowy system nawigacyjny
COLUMBUS wykorzystuje ekran
o przekątnej aż 9,2 cala
i trójwymiarowy widok menu.
Urządzenie to oferuje nie tylko
komfortową obsługę dotykową,
ale i sterowanie gestami, które
pozwala jeszcze sprawniej nawigować
pomiędzy różnymi menu i listami.
Wiele z funkcji, takich jak Bluetooth,
system SmartLink+ czy Wi-Fi,
występuje tutaj standardowo. Dla
najefektywniejszej wymiany danych
dostępny jest także zintegrowany
moduł karty SIM z LTE.

SMARTLINK+
Dzięki systemowi SmartLink+
(rozwiązania łączności ŠKODA
obsługujące systemy MirrorLink®,
Apple CarPlay i Android Auto)
system multimedialny umożliwia
kierowcy bezpieczne korzystanie
z telefonu komórkowego podczas
jazdy. Co więcej, wszystkie
zainstalowane aplikacje, które
zostały zatwierdzone jako
bezpieczne, są kompatybilne
z systemami MirrorLink®, Apple
CarPlay lub Android Auto. System
SmartLink+ zawiera również
funkcję SmartGate. Umożliwia
ona połączenie smartfona z siecią
Wi-Fi samochodu w celu przesyłu
danych dotyczących jazdy, takich
jak zużycie paliwa, osiągi lub
informacje serwisowe. Informacje
dotyczące warunków korzystania
oraz kompatybilności systemu
SmartLink+ dostępne są na stronie
compatibilitylist.skoda-auto.com.

UCHWYT NA MULTIMEDIA
Kierowca jest tylko jeden, ale jego
współpasażerowie mogą także czerpać
przyjemność z podróży. Uchwyt na
multimedia pozwala w solidny sposób
przymocować tablet do oparcia
przedniego fotela*.

NAGŁOŚNIENIE CANTON
Ciesz się absolutną czystością dźwięku. Zestaw Canton
Sound System wyposażony jest w dziesięć głośników,
wśród których pojawia się jeden zamontowany
w desce rozdzielczej oraz subwoofer w bagażniku.
Łączna moc wyjściowa zestawu wynosi 575 W.

* Dostępny wyłącznie w ramach oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA

Connectivity

ZABIERZ ŚWIAT
ONLINE ZE SOBĄ

PHONE BOX
Praktyczny schowek na
telefon zlokalizowany
przed lewarkiem zmiany
biegów zapewnia
wzmocnienie sygnału
urządzenia mobilnego.
Jednocześnie
bezprzewodowo ładuje
telefon w czasie jazdy.

SIMPLY
CLEVER
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PAKUJ WIĘCEJ

POKROWIEC NA NARTY UNIBAG
Gdy potrzebujesz przewieźć sprzęt
narciarski, wystarczy włożyć go do
wyjmowanego pokrowca Unibag i opuścić
oparcie środkowego fotela tylnej kanapy,
pozostawiając komfortową przestrzeń dla
dwóch pozostałych pasażerów*.

SCHOWEK W DESCE ROZDZIELCZEJ
Duży schowek w dolnej części deski
rozdzielczej po stronie pasażera jest zamykany
i może być chłodzony, co daje Ci możliwość
przewożenia w podróży orzeźwiających
napojów w idealnej temperaturze.

PODŁOKIETNIK JUMBO BOX
W podłokietniku kierowcy mieści się bardzo pojemny
schowek, który idealnie nadaje się do przewożenia na
przykład urządzeń elektronicznych. Jumbo Box może być
wyposażony w uchwyt na monety i na dwie butelki, które da
się łatwo otworzyć dzięki rozwiązaniu Easy Open.
* Dostępny wyłącznie w ramach oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA

Simply Clever

Simply Clever

Rozejrzyj się po wnętrzu ŠKODY KAROQ, a zobaczysz
mnóstwo schowków, pojemników i uchwytów. Tu jest miejsce
na wszystko i wszystko jest na swoim miejscu: telefony,
okulary, napoje i wszystkie inne przedmioty codziennego
użytku w doskonałym porządku!
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SKŁADANE OPARCIE PRZEDNIEGO FOTELA
Składane oparcie fotela pasażera siedzącego
z przodu zapewnia większą wszechstronność
i możliwość transportowania dużych
przedmiotów.

SCHOWKI W DRZWIACH
Bardzo pojemne schowki w przednich
drzwiach zmieszczą nawet butelki
o pojemności półtora litra. Znajduje się tutaj
także miejsce na pojemnik na odpadki.

KAMIZELKA ODBLASKOWA
Kamizelki odblaskowe mają swoje
miejsce w schowkach przednich
i tylnych drzwi, tak aby zawsze
znajdowały się pod ręką.

Simply Clever

Simply Clever

SKŁADANE STOLIKI
Stoliki z uchwytami na
napoje umieszczone na
obu przednich fotelach
przydadzą się nie tylko
podczas posilania się
w drodze.
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DOSTĘP
BEZ WYSIŁKU

ELEKTRYCZNIE STEROWANA
POKRYWA BAGAŻNIKA
Bagażnik otwiera się i zamyka
po prostu przyciskiem na pilocie
lub na drzwiach kierowcy, co jest
szczególnie wygodne podczas złej
pogody. W zależności od własnych
potrzeb możesz też wyregulować
wysokość, do której otwiera się
pokrywa bagażnika. W drzwiach
znajduje się również przycisk do
zamykania bagażnika.

BEZDOTYKOWE OTWIERANIE
ELEKTRYCZNIE STEROWANEJ
POKRYWY BAGAŻNIKA
Jak otworzyć bagażnik, gdy ręce
są zajęte? Wystarczy przesunąć
stopę pod zderzakiem i klapa
otworzy się automatycznie.
Funkcja zapewnia bezdotykowe
otwieranie bagażnika dostępne
wyłącznie z elektrycznie
sterowaną pokrywą bagażnika
i bezkluczykowym systemem
obsługi samochodu Kessy Full.

ELEKTRYCZNY ZACZEP HOLOWNICZY
KAROQ może być wyposażony
w elektrycznie zwalniany, odchylany
zaczep holowniczy. Przycisk zwalniający
go jest zlokalizowany w bagażniku.

Simply Clever

Simply Clever

ROLETA BAGAŻNIKA
Łatwy dostęp do bagażu zapewnia
przemyślana roleta, której koniec
może być zamocowany do klapy
bagażnika. Gdy klapa się otwiera,
roleta unosi się razem z nią. Jest
dostępna tylko z systemem VarioFlex.

PRZESTRZEŃ
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HACZYKI
Solidne, składane haki zlokalizowane w ścianach
bocznych bagażnika gwarantują bezpieczny
transport i pewny uchwyt Twoim bagażom.

DWUSTRONNA MATA
Korzystaj z eleganckiej wykładziny bagażnika, a gdy
potrzebujesz przewieźć coś brudzącego – odwróć ją
na drugą stronę, gdzie znajduje się łatwo zmywalna
powierzchnia gumowa.

ELEMENTY MOCUJĄCE
Pozwalają uniknąć niepożądanego przemieszczania się
bagażu podczas jazdy. Gdy nie są używane, można je
schować za tylnymi nadkolami.

PODWÓJNA PODŁOGA
Podłoga z dwoma wysokościami zrównuje
spód bagażnika z progiem załadowczym,
ułatwiając dostęp. Dodatkowo tworzy
oddzielną przestrzeń bagażową pod spodem.

SYSTEM SIATEK
Jedna siatka mocowana poziomo i dwie
pionowo zwiększają funkcjonalność przestrzeni
bagażowej i pozwalają lepiej zorganizować
przewóz mniejszych przedmiotów.

Przestrzeń

Przestrzeń

TWÓJ BAGAŻ NIE
BĘDZIE WSTRZĄŚNIĘTY
ANI ZMIESZANY

Bagażnik modelu KAROQ dysponuje ogromną przestrzenią
wypełnioną wieloma przemyślanymi rozwiązaniami, które
utrzymują ją w czystości i zapobiegają przesuwaniu się
przewożonych rzeczy. Przy standardowej konfiguracji
tylnej kanapy (dzielonej w stosunku 40/60) bagażnik
dysponuje 521 litrami pojemności i da się go powiększyć
do 1630 litrów po złożeniu oparć.
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LEKCJA JOGI
DLA SIEDZEŃ
OPCJA 1:
ZŁOŻENIE OPARCIA
JEDNEGO FOTELA
Jeśli potrzebujesz
zostawić miejsca
siedzące z tyłu, możesz
opuścić jedno z oparć.

Przestrzeń

OPCJA 2:
ZŁOŻENIE OPARCIA
ZEWNĘTRZNEGO
I ŚRODKOWEGO
Kolejną możliwością
jest złożenie oparcia
jednego z dwóch
miejsc zewnętrznych
i środkowego. By jeszcze
powiększyć przestrzeń
bagażową, możesz
przesunąć siedziska
wszystkich foteli
do przodu (nie pokazane
na zdjęciu). Wtedy też
łatwiej je wyjąć.

System aranżacji tylnej kanapy VarioFlex składa się z trzech
oddzielnych foteli, z których każdy da się niezależnie składać, a nawet
w całości wyjąć. Po złożeniu siedzeń przestrzeń bagażowa powiększa
się do 1605 litrów, a po ich wyjęciu – do 1810 litrów.

OPCJA 3:
ZŁOŻENIE DWÓCH
ZEWNĘTRZNYCH
OPARĆ
Kolejnym z rozwiązań
ukazujących
wszechstronność
systemu jest
możliwość złożenia
oparć dwóch
zewnętrznych foteli.

OPCJA 4:
WYJĘCIE FOTELI
Wyjmij jeden lub dwa
fotele, by zyskać dużą
przestrzeń bagażową,
zachowując jednocześnie
możliwość przewożenia
pasażerów. Z wyjęciem
fotela bez problemu
poradzi sobie jedna osoba,
nie potrzeba do tego
żadnych narzędzi.

KOMFORT
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WSZYSTKO
POD RĘKĄ
KESSY FULL
Samochody wyposażone
w system KESSY FULL mają
na kolumnie kierownicy
przycisk Start/Stop, który
włącza i wyłącza silnik bez
użycia kluczyka.

PODGRZEWANA KIEROWNICA
Wielofunkcyjna skórzana kierownica,
która umożliwia sterowanie radiem,
telefonem lub zmianę biegów skrzyni
DSG, może być wyposażona w funkcję
podgrzewania obsługiwaną poprzez
system multimedialny.

TEMPOMAT
Oprócz utrzymywania
zadanej prędkości za
pomocą tempomatu
możesz ją zmieniać, nie
używając pedałów.

DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA
CLIMATRONIC
Dwustrefowa klimatyzacja CLIMATRONIC
z automatyczną regulacją wyposażona
jest w filtr alergiczny Air Care oraz czujnik
wilgotności, który zapobiega parowaniu
przedniej szyby.

FOTEL KIEROWCY Z WBUDOWANĄ
FUNKCJĄ PAMIĘCI
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy
z wbudowaną funkcją pamięci może
przechowywać trzy różne ustawienia
siedziska i przypisane im położenie
lusterek zewnętrznych.

Komfort

Komfort

Nawet najmniejszy przycisk może kryć wyszukany
system o niesamowitych zdolnościach. Wykorzystujące
zaawansowane technologie udogodnienia czynią
podróż przyjemniejszą, a przy tym bezpieczniejszą.

PERSONALIZACJA USTAWIEŃ
System multimedialny pozwala różnym
kierowcom tworzyć własne profile ustawień
osobistych. Może to być na przykład ustawienie
trybu jazdy, elektrycznie regulowanego
fotela kierowcy, klimatyzacji, radia i systemu
nawigacji. Samochód z opcją personalizacji
wyposażony jest w trzy kluczyki. Po otwarciu
samochodu odpowiednim kluczykiem
wszystkie spersonalizowane funkcje zostaną
automatycznie dostosowane do zapisanych
ustawień danego kierowcy.
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OŚWIETLENIE OTOCZENIA LED
Lampki LED oświetlające strefę
wsiadania do samochodu znajdują się
w lusterkach zewnętrznych.

SPRYSKIWACZE REFLEKTORÓW PRZEDNICH
Zintegrowane teleskopowe spryskiwacze
reflektorów przednich bez trudu zmyją z nich
kurz i błoto.

TYLNA CZĘŚĆ SCHOWKA JUMBO BOX
W tylnej części schowka Jumbo Box opcjonalnie
mogą się znaleźć gniazdka 230 V i USB.

Komfort

Komfort

AUTOMATYCZNIE SKŁADANE
LUSTERKA BOCZNE
Automatyczne lusterka składają
się samoczynnie po zamknięciu
samochodu, co zapobiega ich
uszkodzeniu.

BEZPIECZEŃSTWO
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DODATKOWA PARA
OCZU NA DRODZE

TRAVEL ASSIST
Ta funkcja korzysta
z wielofunkcyjnej kamery
i systemu nawigacji do
rozpoznawania i wyświetlania
na wyświetlaczu Maxi DOT
i cyfrowym zestawie
wskaźników niektórych
znaków drogowych.

Podróż jest zawsze bezpieczniejsza z czujnym pilotem.
Modelowi KAROQ towarzyszy w jeździe szereg asystentów
kierowcy, którzy pozwalają szybciej zareagować w różnych
sytuacjach. Niektóre z tych systemów potrafią nawet
samodzielnie zapobiec zbliżającej się kolizji.

AUTO LIGHT ASSIST
Funkcja Light Assist
automatycznie przełącza światła
mijania na drogowe i z powrotem
na światła mijania, zwiększając
komfort i bezpieczeństwo.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT
Dzięki czujnikowi radarowemu
w osłonie chłodnicy oprócz
podstawowego kontrolowania
prędkości jazdy system
utrzymuje stałą odległość od
poprzedzającego pojazdu.

Trzeba pamiętać, że wszystkie
systemy działają tylko w ramach
ich możliwości technologicznych
i nadal niezbędne jest zachowanie
ostrożności przez kierowcę.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

LANE ASSIST
Zadanie utrzymania pojazdu
na swoim pasie ruchu możesz
powierzyć funkcji asystenta
toru jazdy Lane Assist. Funkcje
systemu wyświetlane są
na wyświetlaczu Maxi DOT
lub na cyfrowym zestawie
wskaźników.
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CZUJNIK MARTWEGO POLA
Czujniki radarowe
zamontowane w tylnym
zderzaku kontrolują martwe
pole za samochodem i wokół
niego. Na podstawie odległości
i prędkości zbliżających
się pojazdów w otoczeniu
system decyduje, czy ostrzec
kierowcę.

Bezpieczeństwo

PARK ASSIST
Oszczędź sobie trudu parkowania
w ciasnych miejscach i wyręcz
się systemem Park Assist.
Samodzielnie wybiera on dogodne
miejsce postojowe do parkowania
równoległego bądź prostopadłego.

REAR TRAFFIC ALERT
Funkcja, która wchodzi w skład systemu wykrywania martwego pola
i wykorzystuje te same czujniki radarowe, pomaga w bezpiecznym
wycofywaniu z miejsca postojowego w warunkach ograniczonej
widoczności. Może ona nawet automatycznie zatrzymać pojazd w razie
wykrycia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

TRAFFIC JAM ASSIST
Gdy kierowca zechce, funkcja ta wyręczy go w prowadzeniu modelu
KAROQ wyposażonego w skrzynię DSG podczas powolnego przesuwania
się do przodu w korku. Sterując silnikiem, układem kierowniczym
i hamulcami, asystent ten samodzielnie rusza, zwalnia i podąża śladem
poprzedzających samochodów z prędkościami do 60 km/h.

Bezpieczeństwo

Trzeba pamiętać, że wszystkie
systemy działają tylko w ramach
ich możliwości technologicznych
i nadal niezbędne jest zachowanie
ostrożności przez kierowcę.
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OCHRONA
360 STOPNI
W skrajnych przypadkach, gdy kierowca nie ma już
wpływu na przebieg zdarzeń, sprawy biorą w swoje
ręce systemy bezpieczeństwa biernego – takie jak
poduszki bezpieczeństwa, których we wnętrzu
modelu KAROQ może być nawet dziewięć.

PODUSZKI CZOŁOWE
Podczas gdy poduszka powietrzna kierowcy jest schowana
w kierownicy, pasażer ma swoją poduszkę zamontowaną
nad schowkiem. Tę drugą można dezaktywować, gdy na tym
miejscu umieszczony jest fotelik dla dziecka.

Trzeba pamiętać, że wszystkie
systemy działają tylko w ramach
ich możliwości technologicznych
i nadal niezbędne jest zachowanie
ostrożności przez kierowcę.

KURTYNY BOCZNE
Gdy się aktywują, tworzą po
wewnętrznych stronach okien przegrodę
chroniącą osoby siedzące z przodu i z tyłu
przed obrażeniami głowy.

PODUSZKI BOCZNE
To cztery poduszki, które przy uderzeniach bocznych
chronią miednice i klatki piersiowe osób w obydwu
rzędach siedzeń. Boczne poduszki dla drugiego rzędu
siedzeń dostępne będą w późniejszym terminie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

ELEKTRYCZNA BLOKADA TYLNYCH DRZWI
Podróż Twojego dziecka stanie się jeszcze bezpieczniejsza za
jednym przyciśnięciem przycisku. Blokada bezpieczeństwa
uniemożliwia otwarcie tylnych okien oraz drzwi od wewnątrz.

OSIĄGI
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DOBRE WYNIKI
NA WSZYSTKICH
FRONTACH

Wszystkie silniki modelu KAROQ mają wiele
wspólnego. Są nowoczesne, gwarantują dynamiczne
osiągi, a jednocześnie doskonałą ekonomikę jazdy.
Dzięki zaawansowanemu układowi napędowemu
KAROQ czuje się jak w domu zarówno w mieście,
jak i z dala od cywilizacji.

DCC – ZAWIESZENIE ADAPTACYJNE*
Funkcja adaptacyjnego zawieszenia DCC nieustannie analizuje i reaguje na zmieniające się
w trakcie jazdy warunki (hamowanie, przyspieszanie, skręcanie), dostosowując do nich
poszczególne parametry elementów zawieszenia i układu kierowniczego. DCC zawsze
występuje w połączeniu z wyborem profilu jazdy Driving Mode Select, który pozwala
wybierać pomiędzy trzema trybami: Comfort, Normal i Sport.

* Dostępne w pierwszej połowie 2018 r.

SKRZYNIE BIEGÓW
Zależnie od wersji napędowej model
KAROQ może być wyposażony
w sześciobiegową skrzynię manualną
lub dwusprzęgłową siedmiobiegową
przekładnię automatyczną DSG.

SILNIKI DIESLA
Oferta obejmuje jednostki o mocy 115, 150 i 190 KM*. Dla
zapewnienia właściwego poziomu ochrony środowiska
i spełnienia normy emisji EU6 w jednostkach tych (poza
wersją 115 KM) zastosowano system selektywnej redukcji
katalitycznej. System ten dozuje dodatek AdBlue®, który
ogranicza emisję tlenków azotu (NOx). Pojemność zbiornika
AdBlue® wynosi 13,7 l, a jego zużycie zależy od stylu jazdy
kierowcy.
* Wersja 190 KM dostępna w pierwszej połowie 2018 r.

Osiągi

Osiągi

SILNIKI BENZYNOWE
Możesz wybierać pomiędzy trzycylindrowym
silnikiem o mocy 115 KM lub jednostką
czterocylindrową dysponującą 150 KM
wyposażoną w technologię dezaktywacji
cylindrów ACT, która wyłącza dwa cylindry
przy zmniejszonym obciążeniu silnika,
znacznie obniżając jego zużycie paliwa.
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Osiągi

TRZYMAJ SIĘ NA
KAŻDEJ NAWIERZCHNI

NAPĘD NA CZTERY KOŁA
Napęd 4×4 zapewnia sterowane elektronicznie międzyosiowe
sprzęgło wielopłytkowe. Napęd tylnej osi dołączany jest
automatycznie, dzięki czemu w normalnych warunkach samochód
może korzystać z zalet napędu przedniego, a w warunkach
ekstremalnych z doskonałej trakcji napędu na cztery koła.

Niezależnie od tego, czy przedzierasz się przez górskie
szlaki, czy lawirujesz w ruchu miejskim, ŠKODA KAROQ
trzyma się drogi jak przyklejona. Wystarczy, że zapniesz
pasy, wybierzesz tryb jazdy i możesz zdobywać teren.

DSG I NAPĘD 4×4
Niezależnie od wyzwań, jakie stawiają przed Tobą
warunki drogowe, zawsze możesz liczyć na absolutny
komfort i wysoką wydajność układu napędowego
łączącego napęd na cztery koła z dwusprzęgłową
siedmiobiegową przekładnią automatyczną DSG.

WERSJE
WYPOSAŻENIA
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AMBITION

Standardowe wyposażenie wersji AMBITION obejmuje m.in. elektrycznie sterowane,
składane i podgrzewane lusterka boczne z funkcją podświetlania otoczenia, obręcze
kół ze stopu metali lekkich 17", relingi dachowe w kolorze czarnym, dwustrefową
automatyczną klimatyzację CLIMATRONIC, kierownicę wielofunkcyjną i mieszek skrzyni
biegów obszyte skórą, podłokietnik ze schowkiem Jumbo, Bluetooth, parasol pod
fotelem pasażera, system siatek w przestrzeni bagażowej oraz wiele więcej.

WNĘTRZE AMBITION BLACK-GREY
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE
AMBITION
BLACK-RED
Dekor Chrome/
Dark Brushed
Tapicerka
materiałowa
* Dostępna
w późniejszym
terminie

WNĘTRZE AMBITION BLACK-RED
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa

** Fotele sportowe
dostępne także dla
wersji wyposażenia
STYLE

WNĘTRZE AMBITION BLACK TAPICERKA
MATERIAŁOWA/SKÓRZANA
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa/skórzana

WNĘTRZE AMBITION BLACK-WHITE
ZE SPORTOWYMI FOTELAMI
Dekor Graphite Grey/Cool Brushed
Tapicerka materiałowa**

WNĘTRZE AMBITION BLACK-RED
ZE SPORTOWYMI FOTELAMI
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa**

Wersje wyposażenia

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE AMBITION BLACK Z TAPICERKĄ
Z ALCANTARY® *
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka Alcantara®/skórzana
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STYLE

Standardowe wyposażenie wersji STYLE obejmuje m.in. reflektory przednie
w technologii Full LED, relingi dachowe i listwy wokół szyb bocznych w kolorze
srebrnym, SUNSET – tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, system Kessy
Full (bezkluczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie silnika), ADAPTIVE
CRUISE CONTROL – aktywny tempomat do 160 km/h, podgrzewane fotele
przednie, pakiet wewnętrznego oświetlenia Ambiente i wiele więcej.

WNĘTRZE STYLE BEIGE Z TAPICERKĄ
SKÓRZANĄ
Dekor Piano Black/Dark Waves
Tapicerka skórzana z czarną podsufitką

WNĘTRZE
STYLE BLACK
Z TAPICERKĄ
SKÓRZANĄ
Dekor Chrome/
Dark Brushed
Tapicerka skórzana

WNĘTRZE STYLE BLACK Z TAPICERKĄ SKÓRZANĄ
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka skórzana

WNĘTRZE STYLE BLACK
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE STYLE BEIGE
Dekor Piano Black/Dark Waves
Tapicerka materiałowa z czarną podsufitką

WNĘTRZE STYLE BLACK Z TAPICERKĄ
MATERIAŁOWĄ/SKÓRZANĄ
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka materiałowa/skórzana

Wersje wyposażenia

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE STYLE BLACK Z TAPICERKĄ
Z ALCANTARY®
Dekor Chrome/Dark Brushed
Tapicerka Alcantara®/skórzana
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Wersje wyposażenia

* Wyposażenie opcjonalne
** Dostępna w późniejszym terminie

Skórzana beżowa – wersja STYLE***

Skórzana czarna – wersje
AMBITION*, STYLE*

Materiałowa czarna z białymi paskami/materiałowa
czarna, fotele sportowe – wersje AMBITION*, STYLE*

Materiałowa czarna z szarym wzorem –
wersja AMBITION

Materiałowa czarna z czerwonym wzorem – wersja AMBITION

Wersje wyposażenia

Materiałowa beżowa/materiałowa
czarna – wersja STYLE

Materiałowa czarna z czerwonymi paskami/materiałowa
czarna, fotele sportowe – wersje AMBITION*, STYLE*

Materiałowa czarna – wersja STYLE

Materiałowa czarna/skórzana czarna – wersje AMBITION*, STYLE*

*** Połączenie skóry naturalnej i ekologicznej.
Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne
druku. Informacji o aktualnej dostępności
poszczególnych wnętrz udziela dealer.

Alcantara® czarna/skórzana czarna – wersje
AMBITION*, STYLE* **

TAPICERKA

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne
druku. Informacji o aktualnej dostępności
poszczególnych wnętrz udziela dealer.

71

70

BIEL LASER
NIEMETALIZOWANY

SZARY STEEL
NIEMETALIZOWANY

BIEL CANDY
NIEMETALIZOWANY

SREBRNY BRILLIANT
METALIZOWANY

CZERWIEŃ VELVET
METALIZOWANY

ZIELEŃ EMERALD
METALIZOWANY

BIEL MOON
METALIZOWANY

SZARY QUARTZ
METALIZOWANY

BŁĘKIT LAVA
METALIZOWANY

NIEBIESKI ENERGY
NIEMETALIZOWANY

BEŻ CAPPUCCINO
METALIZOWANY

SZARY BUSINESS
METALIZOWANY

BRĄZ MAGNETIC
METALIZOWANY

CZERŃ MAGIC
METALIZOWANY

Wersje wyposażenia

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne
druku. Informacji o aktualnej dostępności
poszczególnych kolorów udziela dealer.

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne
druku. Informacji o aktualnej dostępności
poszczególnych kolorów udziela dealer.

Wersje wyposażenia

KOLORY
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Obręcze kół ze stopu metali lekkich
RATIKON 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
TRITON 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
MYTIKAS 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
BRAGA 18"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich
CRATER 19"

Wersje wyposażenia

Wersje wyposażenia

OBRĘCZE KÓŁ
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2.0
2.0 TDI
TDI
110
110 kW/150
kW/150 KM
KM
4×4
4×4

2.0 TDI
110 kW/150 KM
DSG 4×4

Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
benzynowy,
benzynowy, bezpośredni
bezpośredni
wtrysk
wtrysk paliwa
paliwa

Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
benzynowy,
benzynowy, bezpośredni
bezpośredni
wtrysk
wtrysk paliwa
paliwa

Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
benzynowy,
benzynowy, bezpośredni
bezpośredni
wtrysk
wtrysk paliwa
paliwa

Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
benzynowy,
benzynowy, bezpośredni
bezpośredni
wtrysk
wtrysk paliwa
paliwa

Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
Turbodoładowany
Turbodoładowany silnik
silnik
wysokoprężny
wysokoprężny
wysokoprężny
wysokoprężny
wysokoprężny
wysokoprężny
zz wtryskiem
wtryskiem Common
Common Rail
Rail zz wtryskiem
wtryskiem Common
Common Rail
Rail zz wtryskiem
wtryskiem Common
Common Rail
Rail

Turbodoładowany silnik
wysokoprężny
z wtryskiem Common Rail

Liczba
Liczba cylindrów/pojemność
cylindrów/pojemność skokowa
skokowa (cm3)
(cm3)

3/999
3/999

3/999
3/999

4/1498
4/1498

4/1498
4/1498

4/1598
4/1598

4/1598
4/1598

4/1968
4/1968

4/1968

Moc
Moc maksymalna/przy
maksymalna/przy obrotach
obrotach (KM)
(KM)

115/5000–5500
115/5000–5500

115/5000–5500
115/5000–5500

150/5000–6000
150/5000–6000

150/5000–6000
150/5000–6000

115/3250–4000
115/3250–4000

115/3250–4000
115/3250–4000

150/3500–4000
150/3500–4000

150/3500–4000

Maksymalny
Maksymalny moment
moment obrotowy/przy
obrotowy/przy obrotach
obrotach
(Nm)
(Nm)

200/2000–3500
200/2000–3500

200/2000–3500
200/2000–3500

250/1500–3500
250/1500–3500

250/1500–3500
250/1500–3500

250/1500–3200
250/1500–3200

250/1500–3200
250/1500–3200

340/1750–3000
340/1750–3000

Norma
Norma emisji
emisji spalin
spalin

EU6
EU6

EU6
EU6

EU6
EU6

EU6
EU6

EU6
EU6

EU6
EU6

Rodzaj
Rodzaj paliwa
paliwa

Benzyna,
Benzyna, min.
min. RON
RON 95
95

Benzyna,
Benzyna, min.
min. RON
RON 95
95

Benzyna,
Benzyna, min.
min. RON
RON 95
95

Benzyna,
Benzyna, min.
min. RON
RON 95
95

Olej
Olej napędowy
napędowy

Olej
Olej napędowy
napędowy

SILNIK

DALSZE DANE TECHNICZNE
Nadwozie

Wymiary zewnętrzne

Rodzaj

Pięciomiejscowe, pięciodrzwiowe, dwubryłowe

Długość/szerokość/wysokość (mm)

4382/1841/1603; 1607**

Współczynnik oporu
powietrza CW

0,327–0,361 (zależnie od wersji silnikowej)

Rozstaw osi (mm)

2638; 2630**

Rozstaw kół przód/tył (mm)

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

Podwozie

Prześwit (mm)

340/1750–3000

Wielowahaczowe ze stabilizatorem/Tylna oś skrętna z wahaczami wleczonymi
(zależnie od wersji silnikowej i rodzaju napędu)

Wymiary wewnętrzne

EU6*
EU6*

EU6*

Układ
hamulcowy

Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy z diagonalnym
Szerokość kabiny (mm)
podziałem obwodów

1486/1451

Olej
Olej napędowy
napędowy

Olej napędowy

Hamulce
przedniej osi

Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

Przestrzeń na głowę z przodu/z tyłu (mm)

1022/1020

Hamulce
tylnej osi

Hamulce tarczowe

Pojemność przestrzeni bagażowej (l)

Układ kierowniczy

Wspomagany elektrycznie

Bez opony zapasowej, z oparciami tylnych foteli

Przyspieszenie
Przyspieszenie do
do 100
100 km/h
km/h (s)
(s)

10,6
10,6

10,7
10,7

8,4
8,4

8,6
8,6

10,7
10,7

10,9
10,9

8,7
8,7

9,3

Zużycie
Zużycie paliwa
paliwa (l/100
(l/100 km)***
km)***

4,3–4,4
4,3–4,4

4,1–4,2
4,1–4,2

4,5
4,5

4,9

w
w trybie
trybie mieszanym
mieszanym

5,2–5,4
5,2–5,4

5,1–5,3
5,1–5,3

5,4–5,5
5,4–5,5

5,4–5,6
5,4–5,6

4,5–4,6
4,5–4,6

4,2–4,3
4,2–4,3

55

5,2

emisja
emisja CO₂
CO₂ (g/km)***
(g/km)***

117–121
117–121

116–120
116–120

122–125
122–125

123–127
123–127

118–120
118–120

112–114
112–114

131–132
131–132

137–138

Średnica
Średnica zawracania
zawracania

10,9
10,9

10,9
10,9

10,9
10,9

10,9
10,9

10,9
10,9

10,9
10,9

10,8
10,8

10,8

Na
Na przednią
przednią oś
oś

Na
Na przednią
przednią oś
oś

Na
Na przednią
przednią oś
oś

Na
Na przednią
przednią oś
oś

Na
Na przednią
przednią oś
oś

Na
Na przednią
przednią oś
oś

4×4
4×4

4×4

Hydrauliczne
Hydrauliczne
jednopłytkowe
jednopłytkowe

Dwa
Dwa sprzęgła
sprzęgła
zamontowane
zamontowane
współosiowo
współosiowo operowane
operowane
elektrohydraulicznie
elektrohydraulicznie

Hydrauliczne
Hydrauliczne
jednopłytkowe
jednopłytkowe

Dwa
Dwa sprzęgła
sprzęgła
zamontowane
zamontowane
współosiowo
współosiowo operowane
operowane
elektrohydraulicznie
elektrohydraulicznie

Hydrauliczne
Hydrauliczne
jednopłytkowe
jednopłytkowe

Dwa
Dwa sprzęgła
sprzęgła
zamontowane
zamontowane
współosiowo
współosiowo operowane
operowane
elektrohydraulicznie
elektrohydraulicznie

Hydrauliczne
Hydrauliczne
jednopłytkowe
jednopłytkowe

Dwa sprzęgła
zamontowane
współosiowo operowane
elektrohydraulicznie

Automatyczna
Automatyczna DSG
DSG
7-biegowa
7-biegowa

Ręczna
Ręczna 6-biegowa
6-biegowa

Automatyczna
Automatyczna DSG
DSG
7-biegowa
7-biegowa

Ręczna
Ręczna 6-biegowa
6-biegowa

Automatyczna
Automatyczna DSG
DSG
7-biegowa
7-biegowa

Ręczna
Ręczna 6-biegowa
6-biegowa

18,4°
1603

1603
18,4°

1603
2025

2025

521 l
756

(ML3)

1541
2638
866
1841
4382

877 2638
4382

1541877
1841

(ML3)

866

(ML2)

1576

877

1576
2025

(ML3)

(ML3)

877
866

2638
4382

2025

479–588 l
810

479–588 l
810

(ML2)

18,4°

Automatyczna DSG
7-biegowa

MASA

866

2638
4382

1962–2000
1962–2000

2100–2131
2100–2131

2128–2161

710
710

720
720

750
750

750

Maksymalna
Maksymalna masa
masa przyczepy
przyczepy zz hamulcami****
hamulcami****

1200
1200

1200
1200

1200–1500
1200–1500

1200–1500
1200–1500

1500
1500

1500
1500

2000
2000

2000

Pojemność
Pojemność zbiornika
zbiornika paliwa
paliwa (l)
(l)

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

55
55

55

* 	Zgodność z normą emisji EU6 jest osiągana poprzez system selektywnej redukcji
katalitycznej, który dozuje dodatek AdBlue® i ogranicza przez to emisję tlenków
azotu (NOx). Pojemność zbiornika AdBlue® wynosi 13 l, co pozwala na przejechanie
około 13 000 km.
** Dotyczy silnika 2.0 TDI.
*** Zależnie od kół i opon.
**** Zależnie od wyposażenia.

Wszystkie silniki wyposażone są w system Start/Stop i system odzyskiwania energii.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
Wszystkie produkowane obecnie samochody ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu
wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen
Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich
z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie: www.skoda-auto.pl.

Silnik 2.0 TDI/190 KM 4×4
z automatyczną skrzynią
siedmiobiegową DSG będzie
dostępny w pierwszej połowie
2018 r.

1541
1841

1541
1841
(ML2)

1576

1576

2025

2025

1541877
1841

(ML2)

479–588 l
810

(ML3)

1541
2638
866
1841
4382

877 2638
4382

479–588 l
810

(ML3)

866

Rysunki techniczne przedstawiają model KAROQ w wersji
z napędem benzynowym lub silnikiem 1.6 TDI.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

1541

Dane techniczne

1948–1984
1948–1984

690
690

1008

1929–1941
1929–1941

680
680

1451

1915–1926
1915–1926

680
680

1486

1892–1909
1892–1909

660
660

1008

1872–1886
1872–1886

Maksymalna
Maksymalna masa
masa przyczepy
przyczepy bez
bez hamulców
hamulców

1003

Dopuszczalna
Dopuszczalna masa
masa całkowita****
całkowita****

1451

612

1008

614
614

993

596
596

1486

597
597

1003
1451

611
611

1008
1451

612
612

1486

606
606

1022

607
607

1486

Ładowność
Ładowność (wliczając
(wliczając kierowcę
kierowcę ii dodatkowe
dodatkowe
wyposażenie)
wyposażenie)

993

1591
1451

1561
1561

1022

1441
1441

18,4°

1426
1426

1486

1393
1393

1603

1378
1378

18,4°

1361
1361

1603

1340
1340

18,7°

Masa
Masa własna
własna (w
(w podstawowej
podstawowej wersji
wersji
wyposażenia,
wyposażenia, zz kierowcą
kierowcą oo wadze
wadze 75
75 kg)
kg)

1486

WERSJA Z VARIOFLEX

18,7°

Dane techniczne

1576

521 l
756

(ML2)

(ML2)

1576

1020

1022

Ręczna
Ręczna 6-biegowa
6-biegowa

866

2638
4382

WERSJA PODSTAWOWA

18,7°

Skrzynia
Skrzynia biegów
biegów

(ML3)

877
866

2638
4382

2025

2025

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Sprzęgło
Sprzęgło

1576

877

1576

18,7°

4,8–5,0
4,8–5,0

18,7°

4,7–4,8
4,7–4,8

(ML3)

18,7°

4,7–4,9
4,7–4,9

521 l
756

479–588/1605/1810

18,7°

4,6–4,8
4,6–4,8

(ML2)

(ML2)

18,7°

w
w trybie
trybie pozamiejskim
pozamiejskim

Rodzaj
Rodzaj

z systemem VarioFlex: fotelami rozłożonymi/
złożonymi/wyjętymi

5,7

18,4°

5,9
5,9

521/1630

521 l
756

18,4°

4,4–4,5
4,4–4,5

1020

55

1486

6,5–6,8
6,5–6,8

1022

6,6
6,6

1022

5,7–5,9
5,7–5,9

18,4°

6,2–6,3
6,2–6,3

1451

w
w trybie
trybie miejskim
miejskim

rozłożonymi/złożonymi

1020

195

993

196
196

1451

188
188

1486

188
188

1022

203
203

1003

204
204

1020

186
186

993

187
187

1603

Prędkość
Prędkość maksymalna
maksymalna (km/h)
(km/h)

1603

OSIĄGI

1022

Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem

Zawieszenie osi
tylnej

1022

Zawieszenie osi
przedniej

1003

1.6
1.6 TDI
TDI
85
85 kW/115
kW/115 KM
KM
DSG
DSG

1.6
1.6 TDI
TDI
85
85 kW/115
kW/115 KM
KM

1451

1.5
1.0 TSI
TSI
110
110 kW/150
kW/150 KM
KM
DSG
DSG

1.5
1.5 TSI
TSI
110
110 kW/150
kW/150 KM
KM

1603

1.0
1.0 TSI
TSI
85
85 kW/115
kW/115 KM
KM
DSG
DSG

1.0
1.0 TSI
TSI
85
85 kW/115
kW/115 KM
KM

DANE TECHNICZNE

