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ALLT-I-ETT-BILEN
FÖR DITT ALLT-I-ETT-LIV
Nya ŠKODA KAROQ är en stilren och kompakt SUV
som du kan ta med dig ut på alla tänkbara äventyr.
Fullspäckad med toppmoderna anslutnings- och
säkerhetssystem kan den förvandla till och med den
mest vardagliga av pendlingar till en fashionabel utflykt.
Och som det senaste förkroppsligandet av ŠKODAs
kristallklara designspråk kan KAROQ göra vardagen till
helg med vältalig enkelhet.
KAROQ är ännu ett exempel på vår filosofi att tillverka
vackert designade bilar, med lika stor fokus på körglädje
som de hade när vi en gång började.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

EXTERIÖR
DESIGN

8

SKÖNHET –
ÖVERALLT

kapitelnamn

Vår nya SUV har inspirerats av de eleganta,
skulpterade linjerna hos tjeckisk kristall, och har
samma nivå av förfining. Den multifunktionella
designen ser till att du ser bra ut på alla äventyr.

VY FRAMIFRÅN
KAROQ med sin typiska
ŠKODA grill väcker känslor av
styrka och säkerhet. Fronten
domineras av skarpa strålkastare som sitter i höjd med grillen för att bestyrka bilens terrängambitioner.

9
Design

VY FRÅN SIDAN
Medan de kantiga hjulhusen och skyddande
instegslisterna framhäver bilens SUV-karaktär gör den övergripande användningen av
ljus och skuggor, som är kännetecknande
för ŠKODAs designspråk, att KAROQ får ett
känslosamt och elegant utseende.
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PANORAMASOLTAK
Det elektriskt justerbara panoramataket, som tillåter dig att
skapa ett stort öppet utrymme
över framsätena, kommer att
förhöja bilens attraktiva utseende och förbättra resupplevelsen för alla i bilen. Du kan njuta
av nya utsikter och känslan av
frihet och rymlighet.

VY BAKIFRÅN
De distinktivt kilformade bakljusen, som också är formade
som ett välbekant C, är inspirerade av traditionell tjeckisk
kristallkonst. De är indelade i
olika delar. Medan den delen
sitter insänkt i sidan av bilen
är den andra delen integrerad i
bagageluckan. Reflexer för att
bilen ska synas bättre sitter i
den bakre stötfångaren för
att skydda dem från skada.

Design

Från modellår 2020 har
ŠKODA ersatt logotypen på
bakluckan med texten
"Š K O D A".

LJUSDESIGN
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LYS UPP DIN VÄG
KAROQ:s designlinjer influerar även
ytterbelysningen. Utrustningsnivån Style
kommer med ett komplett LED-system
utan att kompromissa med form och
funktion.

Design

FULL LED-STRÅLKASTARE
MED AFS OCH DIMLJUS
Två typer av strålkastare och dimljus
finns tillgängliga för KAROQ. Det mest
exklusiva valet (standard i Style) handlar helt om LED-teknik. LED-strålkastarna erbjuder hög prestanda och
hög energieffektivitet. AFS (Adaptive
Frontlight System) justerar ljusb ilden
utifrån olika förutsättningar (t.ex. städer, motorväg eller körning i regn)
medan huvudstrålkastarna kan skryta
med en iögonfallande integrerad list
med LED-varselljus. LED-dimlamporna
kommer till sin rätt under dåliga ljusförhållanden och garanterar din maximala säkerhet.
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BAKLJUS MED LED
Precis som de markanta
bakljusen är registreringsskylten utrustad med LED.
Eleganta detaljer i kristall
syns i bakljusens”inaktiva”
område.

VÄLKOMSTLOGO
Lysdioderna på undersidan av framdörrarna formar ŠKODA-logotypen
och lyser upp instegsområdet. Den
här funktionen erbjuds i

Design

kombination med elektriskt
justerbar förarstol.

INTERIÖR
DESIGN
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UTFORMAT FÖR
ALLA KÖRLÄGEN
Vi har förvandlat bilen till en cockpit. Den vackra men ändå
praktiska digitala instrumentpanelen tar all information som du
behöver och placerar den där du behöver den mest – framför
dina ögon. Vare sig det handlar om information om körning,
navigering, infotainment eller kommunikationstjänster finns
den där, hela tiden.

Design

DIGITAL INSTRUMENTPANEL
Du får en perfekt översikt med den digitala instrumentpanelen som kan
visa färddatorspecifikationer tillsammans med annan information, som till
exempel navigering. Du kan välja mellan fyra vyer, kontrollerat via Vy-knappen på multifunktionsratten – klassisk vy, digital vy, digital vy med informationsprofil och reducerad vy (lämplig vid nattkörning eller på motorvägen).

Klassisk vy

Digital vy med informationsprofil

Reducerad vy

Digital vy

kapitelnamn
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SKÖNHETEN LIGGER
I DETALJERNA

Gör kupén ännu mysigare och bekvämare
med mjuk, harmonisk interiörsbelysning i
LED som löper längs bilens insida och ger
den perfekta stämningen för alla resor.

Grön interiörsbelysning

Blå interiörsbelysning

Röd interiörsbelysning

Design

INTERIÖRSBELYSNING
Det är upp till dig att välja din
favoritfärg eller att komplementera varje dag med en ny
nyans. Instrumentbrädans och
framdörrens interiörsbelysning levereras som del av LEDpaketet och erbjuder tio tilltalande färgval. Vit belysning
av fotutrymmet ingår också i
LED-paketet (standard i Style).

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT:
ANSLUT DIG TILL
ALLA DINA VÄRLDAR

PARKERINGSPOSITION
Få fram din bils exakta position på stora
parkeringsplatser var du än är genom
att visa adress, tid och datum för parkering i din mobiltelefon.

Anslutning

Håll dig uppkopplad var du än är. Att vara konstant online betyder
inte bara att ha tillgång till underhållning och information, utan även
möjlighet till assistans när man är i rörelse. ŠKODA CONNECT är din
port till en värld av obegränsade kommunikationsmöjligheter.

ŠKODA CONNECT
Erbjudandet omfattar två kategorier av tjänster.
Medan Infotainment Online ger information i
realtid för till exempel navigering fokuserar Care
Connect på hjälp och säkerhet, och ger möjlighet
till fjärråtkomst och uppsikt över bilen. Det erbjuder
även assistanstjänster för alla tillfällen de behövs.

KÖRDATA
Information om din resa, som
genomsnittsförbrukning, medelhastighet, körsträcka och restid lagras.
Du kan se dina personliga kördata
och en översikt över alla dina åkturer.
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TRAFIKINFORMATION
ONLINE
Alltid den bästa körvägen:
uppdaterad information
ger dig en perfekt översikt
över varje resa. Den låter dig
även reagera på nya händelser som vägarbeten, olyckor
och trafikstockningar.

BENSINSTATIONER
Du kan få reda på avståndet till närmaste bensinstation, dess bränsletyp och
aktuella priser. Informationen visas i realtid. Bilens
bränsletyp väljs automatiskt och visas.

VÄDER
Få den senaste väderleksrapporten för din nuvarande position, resmål
eller din valda destination
med detaljerade prognoser inklusive nederbörd och
varningar.

Anslutning

NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatisk
vid en nödsituation där t.ex. krockkuddarna lösts ut.
Nödsystemet kan även aktiveras
manuellt genom att trycka på den
röda knappen i taket.
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TA MED DIG
ONLINE-VÄRLDEN

PHONE BOX
Detta praktiska telefonfack framför växelspaken
skapar en förstärkt signal för din mobila apparat.
Samtidigt laddar den din
telefon sladdlöst under
körning.

Infotainment har gjort enorma framsteg. Du kan
se fram emot en attraktiv design och massor med
enastående funktioner, samtidigt som KAROQ sömlöst
synkroniserar med dina externa enheter. Och ännu
bättre, dina barn blir aldrig uttråkade på en resa.

Anslutning

MyŠKODA-APPEN
Möt Paul, MyŠKODA-appens interaktiva assistent (för Android- och iOS-system), som kan
hjälpa till i olika dagliga situationer. Du kan
använda honom för att få information om din
bil eller för att få en fullständig beskrivning över vad som styr
vad, vad varje varningslampa betyder, osv. Paul kan även hålla
koll på tiderna i din kalender. Inte nog med att du aldrig kommer att komma försent till ett möte, din assistent kommer att
ge dig råd om hur du ska komma dit.

SMARTLINK+
Med systemet SmartLink+ (ŠKODAs
konnektivitetspaket med stöd för
Mirrorlink®, Apple CarPlay, Android
Auto) ger bilens infotainmentsystem möjlighet att på ett säkert sätt
använda telefonen under körning.
Dessutom är alla installerade applikationer som är certifierade som
säkra för bilar kompatibla med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android
Auto. Systemet SmartLink+ inkluderar även SmartGate-funktionen. Den
låter dig koppla upp din smarttelefon mot bilen via kabel för att komma
åt intressanta data om din körning,
som bränsleekonomi, kördynamik
eller serviceinformation. (Besök vår
hemsida för användningsvillkor och
kompabilitetsinformation för SmartLink+.)
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COLUMBUS
Det nya 3D-navigationssystemet
Columbus har bekväm styrning på en
9,2-tums pekskärm. Enheten är inte
bara utrustad med en bekväm pekskärmsstyrning, utan även geststyrning som låter dig bläddra igenom
menyn eller olika listor. Många funktioner, inklusive Bluetooth, systemet
SmartLink+ och WiFi, ingår som standard. Den inbyggda telefonmodulen
med snabbt internet genom LTE-kompabilitet finns också tillgänglig.

LJUDSYSTEMET CANTON
Njut av fullständigt klart ljud för både
musik eller tal i ljudsystemet Canton
med tio högtalare, inklusive en högtalare i instrumentpanelen och subwoofer i bagageutrymmet. Den totala uteffekten är 575 watt.

Anslutning

MULTIMEDIAHÅLLARE
Bara en kan köra åt gången men
de som sitter i baksätet kan njuta
precis lika mycket av resan. Multimediahållaren låter dig sätta
fast en surfplatta säkert på framsätets nackstöd.

SIMPLY
CLEVER

30

FÅ MED
DIG ALLT

Simply Clever

Ta in titt inuti bilen så kommer du att
finna gott om förvaringsutrymmen och
fack. Det finns en plats för allt – telefoner,
glasögon, dryck och alla andra dagliga
nödvändigheter.

HANDSKFACK
Tack vare det stängda förvaringsfacket i den
nedre delen av instrumentpanelen på passagerarsidan, som kan luftkonditioneras, har du till
exempel en plats att förvara angenämt kylda
förfriskningar under dina resor.

JUMBO BOX
Det här rymliga förvarningsfacket finns i armstödet fram. Här kan du tryggt förvara till exempel dina elektronikföremål. Jumbo box kan även
utrustas med ett myntfack och två mugghållare
med Easy Open-funktion.
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Simply Clever

UNIBAG
När du använder den borttagbara bagagesäcken
"UNIBAG" som är designad för att transportera
skidor eller en snowboard så kan du fälla ner
mittensätets ryggstöd och samtidigt behålla två
bekväma platser i baksätet.
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Simply Clever

NEDFÄLLBARA RYGGSTÖD
Det nedfällbara ryggstödet i passagerarsätet fram ger bilen en ännu större variation och låter dig transportera föremål av
dimensioner utöver det vanliga.
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FRAMDÖRRSFACK
I framdörren finns en hållare för 1,5-litersflaskor och ett gummiband i ett rymligt fack. Här
kan du även placera en löstagbar papperskorg.

REFLEXVÄSTAR
Västarna finns i förvaringsfacken
i dörrarna bak och fram för att
alltid finnas inom räckhåll.

Simply Clever

NEDFÄLLBARA BORD
De nedfällbara borden
som är inbyggda i ryggstöden på båda framsätena
kan användas till mer än
bara förfriskningar.
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Simply Clever

FÅ HANDSFREEÅTKOMST

Glöm allt fumlande med att försöka
öppna bagageluckan när du har
händerna fulla. Nu kan det vara enkelt
och till och med roligt att packa in
saker i bilen.

VIRTUELL PEDAL
Hur gör man för att öppna eller
stänga bagageutrymmet med händerna fulla? Svep bara med foten
under luckan så öppnas och stängs
den automatiskt för dig. Få kontaktfri åtkomst med den virtuella
pedalen som är tillgänglig i
kombination med den elmanövrerade bagageluckan och KESSY
(Keyless Entry, Start and exit
System).
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ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
Den öppnas och stängs med en enkel
knapptryckning på fjärrkontrollen eller
förardörren, särskilt behändigt vid dåligt
väder. Du kan även justera dörrens övre
position utifrån dina behov. Det sitter
även en knapp för att stänga bakluckan
på själva luckan.

DRAGKROK
KAROQ har en infällbar dragkrok
med elektrisk frigörning (tillval).
Reglaget finns i bagageutrymmet.

Simply Clever

INSYNSSKYDD
Insynsskyddet kan sättas fast
på bakluckan, vilket gör det
lätt att komma åt ditt bagage.
När du öppnar bakluckan följer
skyddet med upp.

BAGAGE
UTRYMMET
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Simply Clever

HÅLL DITT BAGAGE
PÅ PLATS

KAROQ:s bagageutrymme är stort och innehåller många praktiska
lösningar som hjälper dig att hålla bilen ren och hindrar oönskade bagagerörelser. Varioflex erbjuder ett flexibelt bagageutrymme där volymen
kan variera från 479–588 liter (beroende på baksätets skjutbara position och ryggstödets vinkel) till 1 810 liter då alla baksäten är uttagna.
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LASTELEMENT
När de inte används stoppas dessa undan i
fack bakom de bakre hjulhusen för att slippa
oönskade bagagerörelser under körning.

DUBBELSIDIG MATTA
Du kan använda den här mattan med den eleganta tygsidan
uppåt när du inte transporterar något som kan smutsa ner din
bil, och du kan enkelt vända på den för att utnyttja den tvättbara
gummisidan när det behövs.

NÄTPROGRAM
Ett horisontellt och två vertikala nät ökar bagageutrymmets
flexibilitet samtidigt som de säkrar föremål ordentligt.

Simply Clever

KROKAR
De robusta, infällbara krokarna som sitter på
sidorna i bagageutrymmet gör det lättare och
säkrare att transportera dina väskor.
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MER FLEXIBELT
FINNS INTE
VARIOFLEX VALMÖJLIGHET
Om du behöver baksätet för
passagerare kan du fälla ner ett
enskilt ryggstöd.

Simply Clever

VARIOFLEX VALMÖJLIGHET
En annan möjlighet är att fälla
ner ett yttre baksäte och det i
mitten. För att förstora bagageutrymmet kan du vrida alla
baksäten mot bilens front
(visas inte) så att de blir enklare att montera ur.

VarioFlex baksätessystem består av tre separata baksäten. Du kan
fälla ner alla oberoende av varandra och till och med ta bort dem
helt. Med alla säten nedfällda får du ett bagageutrymme med en
kapacitet på 1 605 liter, eller 1 810 liter om de tas bort.

VARIOFLEX VALMÖJLIGHET
En av många valmöjligheter
är att fälla ner de yttre baksätena.

VARIOFLEX VALMÖJLIGHET
Montera ur ett eller två baksäten helt för att få ett stort
bagageutrymme samtidigt
som passagerare fortfarande
kan sitta där bak. Manövreringen kan enkelt utföras av
en ensam person och utan att
några verktyg behövs.

KOMFORT
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KONTROLLEN LIGGER
I DINA HÄNDER

Komfort

Till och med en liten knapp kan gömma
ett sofistikerat system med ett otroligt
nyttovärde. Med hjälp av avancerad teknologi
tillhandahåller bekväma lösningar en mer
njutningsfull bilresa och även en tryggare.

KESSY
Bilar utrustade med
KESSY (Keyless Entry,
Start and exit System)
har en start-/stoppknapp på rattstången
för nyckellös påslagning och avstängning
av motorn.

RATT MED UPPVÄRMNING
(STANDARD I STYLE)
Den här multifunktionsratten i läder,
som låter dig styra radion, telefonen och
även DSG (direktväxellådan) kan utrustas med en uppvärmningsfunktion som
styrs via infotainmentsystemet.
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ALTERNATIV FÖR INDIVIDUALISERING
Infotainmentsystemet låter olika förare
skapa sina egna individuella preferenser.
Detta inkluderar till exempel inställning av
körläge, det elektriskt inställbara förarsätet,
luftkonditionering, radio och navigationssystem. En individualiserad bil tillhandahålls
med tre nycklar. När nyckeln används för att
låsa upp bilen justeras automatiskt funktionerna till förarens sparade inställningar.

DUAL-ZONE CLIMATRONIC
Luftkonditioneringen Climatronic
dual-zone med elektronisk styrning
är utrustad med allergifiltret Air
Care och dessutom en luftfuktighetssensor, vilket minskar risken för
en immig vindruta.

FÖRARSÄTE
MED INBYGGT MINNE
Det elektriskt inställbara
förarsätet med inbyggt
minne kan lagra tre olika
inställningar för sätet och de
utvändiga sidospeglarna.

Komfort

FARTHÅLLARE
Utöver att hålla den förinställda hastigheten låter
farthållaren dig öka eller
minska hastigheten utan att
använda pedalerna.
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LED-PUNKTBELYSNING
Punktbelysningen med LED-lampor,
som utformats för att lysa upp
instigningsområdet är placerade på
de utvändiga sidospeglarna.

Komfort

INFÄLLBARA SPEGLAR
De automatiskt infällbara utvändiga
sidospeglarna fälls in när bilen är låst,
vilket skyddar dem mot skador.

STRÅLKASTARSPOLARE
Inbyggda teleskopiska strålkastarspolare tar med lätthet
hand om damm och lera.

47
Komfort

BAKRE DELEN AV JUMBO BOX
På den bakre delen av Jumbo box kan
du hitta ett 230-voltsuttag och ett
USB-uttag (tillval).

SÄKERHET
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EXTRA ÖGON
PÅ VÄGEN

Säkerhet

Det är mycket säkrare att resa med en alert
medförare. Därför är KAROQ utrustad med många
assistenter som låter dig reagera direkt på olika
situationer. Några av systemen kan till och med
förhindra en förestående kollision helt på egen hand.

AUTO LIGHT ASSIST
Din belysningsassistent kommer automatiskt att växla till
helljus och tillbaka för att öka
komfort och säkerhet i trafiken.

ADAPTIV FARTHÅLLARE
Utöver sina grundläggande farthållningsfunktioner upprätthåller assistanssystemet ett säkert avstånd till
fordon framför dig med hjälp av en
radaranordning i kylargrillen.
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TRAVEL ASSIST
Denna hjälp använder samverkan
mellan multifunktionskameran
och navigeringssystemet för att
identifiera och visa vägskyltar på
navigerings- och Maxi DOT/digital instrumentpanel-displayen.

Säkerhet

LANE ASSIST
Du kan lämna uppgiften att hålla
bilen i rätt fil till Lane Assist.
Systemet visas på Maxi DOT-skärmen eller den digitala
instrumentpanelen.
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Säkerhet

PARK ASSIST
Minimera bekymren med att parkera
i trånga utrymmen med Park Assist.
Den väljer automatiskt en lämplig
parkeringsplats i en rad av parallellt
eller vinkelrätt parkerade bilar.
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BLIND SPOT DETECT
Med radarsensorer i den bakre
stötfångaren övervakar Blind
spot detect de döda vinklarna
bakom och bredvid bilen.
Utifrån avstånd och hastighet
på omkringvarande bilar beslutar den huruvida den ska varna
föraren.

REAR TRAFFIC ALERT
(VARNING FÖR BAKOMVARANDE TRAFIK)
Denna assistent som är en del av Blind spot detect-systemet och
använder samma radarsensorer, hjälper dig att backa ut säkert
från en parkeringsficka vid dålig sikt. Den kan till och med aktivera
bromsarna automatiskt om den identifierar hotande fara.

TRAFFIC JAM ASSIST
Funktionen är utformad för att underlätta körning i bilköer för bilar
med DSG-växellåda. Genom att styra motorn, bromsarna och styrningen gör den att bilen kör fram, bromsar och kör i samma riktning
som de omgivande fordonen (i hastigheter upp till 60 km/h).

Säkerhet

Från modellår 2020 har
funktionen fått utökad
räckvidd samt att
indikeringen har flyttats från
glaset i ytterbackspeglarna
till insidan av dess kåpor.
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UPPLEV ETT
360-GRADIGT SKYDD

Säkerhet

I extrema situationer, där föraren inte aktivt
kan påverka utgången, tar bilens passiva
säkerhetskomponenter över – som krockkuddarna.
Din KAROQ är utrustad med sju stycken.

KROCKKUDDAR FRAM
Medan förarkrockkudden är innesluten i ratten
finns passagerarkrockkudden i instrumentpanelen.
Vid behov kan den deaktiveras när en bilbarnstol
monteras i framsätet.
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ELEKTRISKT BARNLÅS
Gör dina barns resa ännu säkrare med en knapptryckning. Det elektriska barnlåset förhindrar dem från att
öppna fönster och dörrar i baksätet.

HUVUDKROCKKUDDAR
Vid aktivering skapar huvudkrockkuddar en vägg som skyddar personer i fram- och baksätet mot huvudskador.

Säkerhet

SIDOKROCKKUDDAR FRAM
Krockkuddarna skyddar förarens och
passagerarnas bäcken och bröstkorg vid
en kollision från sidan.

PRESTANDA
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Prestanda

PRESTERA
I VILKEN MILJÖ
SOM HELST

DYNAMISK CHASSIKONTROLL
Det dynamiska chassistyrsystemet (DCC) läser kontinuerligt av
körsituationen (bromsning, acceleration, girning) och vidtar lämpliga åtgärder för att anpassa dämpnings- och manöveregenskaperna. DCC tillhandahålls alltid tillsammans med Driving Mode
Select och tillåter dig att välja komfort-, normal- och sportläge.

Alla motorer som erbjuds har mycket
gemensamt. De är moderna, dynamiska
och ekonomiska. Det här gör att KAROQ
passar lika bra i staden som ute på landet.
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VÄXELLÅDA
Beroende på motorversionen kan
bilen utrustas med en 6-växlad
manuell växellåda eller en 7-växlad
automatisk DSG (Direktväxellåda).

DIESELMOTORER
Vårt erbjudande innefattar motorer på 115 hk, 150 hk och
190 hk. För att uppfylla EU:s miljö- och utsläppsstandard
(EU6) använder sig vår diesellinje av selektiv katalytisk
reduktion. Systemet sprutar in AdBlue® för att minska
mängden kväveoxider (NOx).

Prestanda

BENSINMOTORER
Du kan välja mellan en trecylindrig motor på 115 hk och
en fyrcylindrig motor på 150 hk, som har ACT (Active
Cylinder management Technology). Aktiv cylinderavstängning stänger av två cylindrar när de inte behövs,
vilket drar ned bränsleförbrukningen rejält.
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Prestanda

FÅ GREPP OM
VARJE RESA

FYRHJULSDRIFT
Fyrhjulsdriften tillhandahålls av en elektroniskt manövrerad,
interaxial multilamellkoppling. Kopplingen tillsammans med
differential bromsen fördelar automatskt kraften till hjulen
med bäst grepp och säkerställer ett optimalt väggrepp.

Vare sig du korsar bergsstigar eller sicksackar genom
stadsgator kommer KAROQ att ha ett stadigt grepp
om underlaget. Spänn bara fast säkerhetsbältet, välj
körläge och erövra marken under dig.

DSG OCH 4X4
Njut av fullständig komfort och
bränsleeffektivitet med fyrhjulsdrift och en 7-växlad automatisk
DSG (direktväxellåda), oavsett
vad omständigheterna utsätter dig för.

KUNDANPASSNING
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Kundanpassning

AMBITION

AMBITION SVARTGRÅ INTERIÖR (STANDARD)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tygklädsel

Ambition-versionens grundläggande utrustning innefattar utvändiga sidospeglar
(elektroniskt justerbara och uppvärmda) och dörrhandtag i samma lack som
karossen, svarta takräcken, ratt och växelspaksknopp i läder, Jumbo box, paraplyfack
fram, nätprogram i bagageutrymmet, 2-zons Climatronic och mycket mer.
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AMBITION SUEDIA® SVART INTERIÖR
(TILLVAL) Dekor i kromad/mörk borstad metall
Suedia ® tyg/läder

AMBITION TYG/LÄDER (TILLVAL)
SVART INTERIÖR
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tyg-/läderklädsel
*Sportsätena är även tillgängliga för Style-versionen.

AMBITION SPORTSÄTEN (TILLVAL)
SVARTVIT INTERIÖR
Dekor i grafitgrå/sval borstad metall
Tygklädsel*

AMBITION SPORTSÄTEN (TILLVAL)
SVARTRÖD INTERIÖR
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tygklädsel*

Kundanpassning

AMBITION
SVARTGRÅ
INTERIÖR
(STANDARD)
Dekor i kromad/mörk
Borstad metall
Tygklädsel
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Kundanpassning

STYLE

STYLE LÄDER SVART INTERIÖR
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Alcantaraklädsel (tillval)

Style-versionens grundläggande utrustning innefattar (utöver Ambition), KESSY (Keyless Entry, Start and
exit System), Ambient LED interiörbelysning i 10 valbara färger, rattvärme, parkeringssensorer fram och
bak, full LED-strålkastare med AFS, Auto Light Assist (helljusassistans), dimljus med kurvfunktion,
golvbelysning och mycket mer.
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STYLE LÄDER BEIGE INTERIÖR (TILLVAL)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Läderklädsel, svart tak

STYLE SUEDIA® SVART INTERIÖR (TILLVAL)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Suedia ® tyg/läder

STYLE SVART INTERIÖR (STANDARD)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tygklädsel
*Sportsätena är även tillgängliga för Ambition-versionen.

STYLE BEIGE INTERIÖR (TILLVAL)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tygklädsel, svart tak

STYLE TYG/LÄDER SVART INTERIÖR (TILLVAL)
Dekor i kromad/mörk borstad metall
Tyg-/läderklädsel

Kundanpassning

STYLE LÄDER
SVART INTERIÖR
(TILLVAL)
Dekor i kromad/mörk
Borstad metall
läderklädsel*

Tyg svartvita ränder/tyg svart, sportsäten – Ambition*, Style*

Tyg svart/tyg grått mönster – Ambition

Kundanpassning

KLÄDSEL

Tyg svart/läder svart – Ambition*, Style*
Tyg svart – Style
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Kundanpassning

Alcantara® Tyg svart/läder svart – Ambition*, Style*

Läder svart – Ambition*, Style*

Tyg svartröda ränder/tyg svart, sportsäten – Ambition*, Style*

*Tillvalsutrustning

Tyg beige/tyg svart – Style
Läder beige – Style*
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CANDY WHITE SOLID

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

BUSINESS GREY METALLIC

Kundanpassning

FÄRGER
70

VELVET RED METALLIC

EMERALD GREEN METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE SOLID

MAGNETIC BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Kundanpassning
STEEL GREY SOLID
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Kundanpassning

FÄLGAR

17 tum RATIKON lättmetallfälgar

17 tum TRITON lättmetallfälgar

18 tum MYTIKAS lättmetallfälgar

18 tum BRAGA lättmetallfälgar
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Kundanpassning

19 tum CRATER lättmetallfälgar

TILLBEHÖR

76

FÄLGAR
Beställningsbara via SKODA Original Tillbehörssystem.
Exklusiv klass med en känsla
av perfektion. På samma sätt
som skor berättar vem du är
så gör fälgarna detsamma
med din bil. Oavsett om du
vill ge din ŠKODA en känsla
av elegans eller sportighet så
är ŠKODA originalfälgar det
perfekta för din bil.

ELEGANCE
SPORT
OUTDOOR

Nanuq 57A071496B FL8
lättmetallfälg 6x16" för däck
225/60 R16,
svart metallic

Tillbehör

ŠKODA Original Tillbehör
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Crater 57A071499A 8Z8
lättmetallfälg 8Jx19" för däck
225/40 R19, 225/45 R19
borstad silver

ŠKODA Original Tillbehör

ŠKODA Original Tillbehör

Trinity 57A071498 8Z8
lättmetallfälg 7Jx18" för däck
215/50 R18, 225/50 R18
borstad silver

Trinity 57A071498A HA7
lättmetallfälg 7Jx18" för däck
215/50 R18, 225/50 R18
borstad antracit

ŠKODA Original Tillbehör

ŠKODA Original Tillbehör

Tillbehör

Crater 57A071499 HA7
lättmetallfälg 8Jx19" för däck
225/40 R19, 225/45 R19
borstad antracit
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Triton 57A071497A ZG6
lättmetallfälg 7Jx17" för däck
215/55 R17, 225/55 R17
borstad antracit
Finns även i metallic matt och silver.

Ratikon 57A071497C 8Z8
lättmetallfälg 7Jx17" för däck
215/55 R17, 225/55 R17
silver
ŠKODA Original Tillbehör

ŠKODA Original Tillbehör

Castor 57A071496 8Z8
lättmetallfälg 6x16" för däck
225/60 R16,
silver

Tillbehör

ŠKODA Original Tillbehör

Braga 57A071498E 8Z8
lättmetallfälg 7Jx18" för däck
215/50 R18, 225/50 R18
borstad silver
ŠKODA Original Tillbehör
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Mitykas 57A071498C 8Z8
lättmetallfälg 7Jx18" för däck
215/50 R18, 225/50 R18
silver
ŠKODA Original Tillbehör

Nanuq 57A071496A 8Z8
lättmetallfälg 6Jx16" för däck
225/60 R16,
silver

kapitelnamn

ŠKODA Original Tillbehör
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MER BIL
I DIN KAROQ
En specifik livsstil kräver specifika biltillbehör.
ŠKODA Original tillbehör, som kan öka din bils
säkerhet, praktiskhet och charm, är den bästa
lösningen. För att se alla våra erbjudanden, kontakta
din närmaste auktoriserade ŠKODA anläggning.

BAKSÄTESSKYDD
Ett stort skydd som skyddar hela
baksätet från päls och smuts från djur
som behöver vara i bilen. Skyddet ska
endast användas när bilen står still.

ŠKODA ORIGINAL LASTBÅGAR
(57A 071 151)
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SMART HOLDER –
KLÄDHÄNGARE
Klädhängaren, som kan
monteras på framsätenas
nackstöd, är ett extremt
praktiskt tillbehör särskilt
för de som reser till jobbet
i kostym.
(3V0 061 127)

SMART HOLDER – KROK
Väskor och ryggsäckar måste
inte ta upp plats i baksätet.
Häng upp dem på Smart
Holder-kroken som sitter på
framsätenas nackstöd.
(3V0 061 126)

För montering av krokar och
hållare så tillkommer en adapter.
(3V0 061 128)

Tillbehör

SMART HOLDER –
MULTIMEDIAHÅLLARE
Den här hållaren för en
extern enhet som kan sättas
fast på framsätenas nackstöd
kommer definitivt att uppskattas
av passagerare i baksätet.
(3V0 061 129)

kapitelnamn
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83
CYKELHÅLLARE TILL DRAGKROKEN
Hållaren är mycket stabil, lätt att montera
och lätt att använda – allt du behöver göra
för att cykeln ska sitta säkert är att lyfta
dit den.
Vänsterhängning (000 071 105F)
Högerhängning (000 071 105C)

DUBBELSIDIG MATTA FÖR BAGAGEUTRYMMET
Det här klassiska exemplet på ett tillbehör med flera
användningsområden hjälper dig att hålla rent och fint
i bagageutrymmet.
(57A 061 163)

SKYDDSNÄT
I bagageutrymmet finns det krokar till skyddsnätet för att
hjälpa dig att hålla allting organiserat och förhindra bagage från
att fara runt när bilen är i rörelse. Näten finns också i svart.
Med nödhjul (57A 065 110C)
Med variabelt lastgolv (57A 065 110B)

Tillbehör

DUBBELSIDIG MATTA MED SKYDD
För Varioflex (57A 061 210)
För fast sätesrad (57A 061 210A)
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SÄKERHET
Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför
samarbetar vi med BeSafe som erbjuder i-Size
godkända bilbarnstolar. Bilbarnstolarna utsätts
för extrema krocktester, både framifrån och
från sidan, och konstruktionen testas grundligt
för att främst göra det möjligt för barn som
växer att kunna åka bakåtvänt så länge som
möjligt utan att det blir för trångt. Läs mer om
det nya i-Size reglementet, tester och produkter
på www.besafe.se

Säkerhet

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl
utarbetade för att även de minsta ska åka så
tryggt och bekvämt som möjligt. Naturligtvis
har vi också andra lämpliga tillbehör såsom
sätesskydd, gravidbälte och babyspegel.
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BeSafe SPARKSKYDD.

SÄTESSKYDD FÖR BARNSTOL.

Skyddar stolen framför och erbjuder
smart förvaring av leksaker .
(T 106 050).

Gjord för att skydda bilsätet. Kan användas
för bilbarnstolar både med och utan ISOfix .
(T 105 166).

ŠKODA Original Tillbehör
(000 017 819A)

BeSafe iZi Go X1 +

BeSafe iZi Kid X2 i-Size

BeSafe iZi Up X3 Fix.

BeSafe iZi Go är med sitt ergonomiskt utformade
bärhandtag som gjord för att bäras med och passar
perfekt med de flesta moderna barnvagnar. Stolen
kan göras större i 3 olika steg och har integrerad
solskärm och monteras enkelt med bilens bälte eller
ISOfix bas.
(T 115 370).

BeSafe iZi Kid X2 i-Size är en av ett fåtal i-Size
godkända bilbarnstolar på marknaden där barnet
kan sitta bakåtvänd tills de är 105 cm eller ca 4 år.
Mycket bra sidokollisionsskydd (SIP+) för både huvud
och nacke för ökat skydd. Enkel montering och
ljudindikator som varnar vid felaktig installation.
(T 157 025).

BeSafe iZi Up X3 Fix har SIR – Side Impact Rotation.
Stolen roterar vid en eventuell kollision och stänger in
barnets huvud i det skyddande huvudstödet. Huvud
stödet och internbältet kan justeras samtidigt som
barnet sitter i stolen. ISOfix är en mekanisk montering som både är enkel och säker och som
indikerar när den sitter korrekt. Kulör: Ruby Red.
För bilar med ISOfix fäste.
(T 115 170).

Säkerhet

SPARKSKYDD MED FICKOR.
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TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

1,0 TSI/115 hk

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

1,5 TSI/150 hk

2,0 TDI/150 hk
4x4

1,6 TDI/115 hk

2,0 TDI/190 hk
4x4

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor med
common rail-system

Turboladdad dieselmotor med
common rail system

Turboladdad dieselmotor med
common rail system

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³)

3/999

4/1 498

4/1 598

4/1 968

4/1 968

Maximal prestanda/varv [hk i varv/min]

115/5 000–5 500

150/5 000–6 000

115/3 250–4 000

150/3 500–4 000

190/3 500–4 000

Maximalt vridmoment/varv [Nm i varv/min]

200/2 000–3 500

250/1 500–3 500

250/1 500–3 200

340/1 750–3 000

400/1 750–3 250

Utsläppsnorm

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Diesel

Diesel

Diesel

Maxhastighet (km/h)

187

204 (203)

188

195

211

Acceleration 0–100 km/h (s)

10,6

8,4 (8,6)

10,7 (10,9)

9,3

7,4

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– blandad körning (WLTP)*

6,6

6,6 (6,8)

5,7 (6,0)

6,5

6,7

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)*

150

150 (155)

150 (156)

170

176

– CO2-utsläpp g/km (NEDC - korr)*

124

123 (123)

118 (125)

142

138

Vändradie (m)

10,9

10,9

10,9

10,8

10,8

Fordonsskattegrundande

KRAFTÖVERFÖRING
Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

4x4

4x4

Hydraulisk enskivekoppling

Hydraulisk enskivekoppling
(Dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk enskivekoppling
(Dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd)

Dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd

Dubbelkoaxialkoppling,
elektrohydrauliskt styrd

6-växlad manuell

6-växlad manuell
(7-växlad automat DSG)

6-växlad manuell
(7-växlad automat DSG)

7-växlad automat DSG

7-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)**

1 340

1 378 (1 393)

1 426 (1 441)

1 591

1610

Koppling
Överföring

Tekniska specifikationer

VIKT

Maxlast – inklusive förare och extra utrustning (kg)**

607

612 (611)

597 (596)

612

–

Total vikt (kg)

1 872–1 888

1 915–1 926 (1 929–1 941)

1 948–1 984 (1 962–2 000)

2 128–2 161

2190

Släpvagnsvikt obromsat (max kg)

660

680 (690)

710 (750)

750

750

Släpvagnsvikt bromsat – 12 % (max kg)

1 200

1 200–1 500**

1 500

2 000

2 100

Tankkapacitet (l)

50

50

50

55

55

*	Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. Alla nya bilar registrerade efter den
1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbrukningsoch utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden (New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya
WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december
2019.
** Beroende av bilens tillvalsutrustning.
***Beror av drivlina
( ) Gäller automatväxellåda.
– Information ej tillgänglig vid publicering.
Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.

87
YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått

Typ

Femsitsig, femdörrars, två-avdelnings

Längd/bredd/höjd (mm)

4 382/1 841/1 603 (4x4: 1 607)

Luftmotståndskoefficient CW

0,327-0,361 beroende på motorversion

Hjulbas (mm)

2 638 (4x4: 2 630)

Chassi

1 576/1 541 (4x4: 1 547)

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Markfrigång (mm)

163–172***

Bakaxel

4x2 Torsionsbakaxel, 4x4 Multilänkbakaxel

Invändiga mått

Bromssystem

Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 486/1 451

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 022/1 020

– bromsar bak

Skivbromsar

Bagageutrymme (max. l)

Styrning

Direkt elektrisk servostyrning

Utan reservdäck, med baksätesryggstöd

Däck

7.0J x 17", 7.0J x 18", 7.0J x 19"

Däck

215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19

18.4°

18.4°

18.7°

18.7°

2,025

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

521/1 630

756

(ML2)

1,576

877

1,022

1,020

1,022

1,603

1,603

Fasta baksäten – upp-/nedfällt

521 l
521 l
VarioFlex-system:
uppräta/nedfällda eller borttagna säten 479-588/1
605-1 810
756

(ML2)

1,576

1,020

Hjulbredd fram/bak (mm)

Främre hjulaxel

866

2,638
4,382

(ML3)

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

1,003

1,451

993

18.7°

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

18.7°

(ML2)

1,576

877

2,025

479–588 l
810

479–588 l
810

(ML2)

1,576

1,022

(ML3)

866

18.4°

877 2,638
4,382

993
1,603

1,541877
1,841

18.4°

2,025

1,60318.4°

1,576
2,025

18.7°

(ML2)

(ML2)

1,576

18.7°

18.4°

1,022

521 l
756

1,486

1,486

1,003

1,020

521 l
756

1,451

1,022

1,603

1,603

1,022

1,020

VERSION MED FASTA BAKSÄTEN

866

2,638
4,382

1,541877
1,841

(ML3)

866

1,541
1,841

1,541
1,841

1,008

1,008
1,451

1,486

1,451

1,486

De tekniska ritningarna gäller för bilar med bensinmotor eller 1,6 TDI 4x2.

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)

Tekniska specifikationer

1,576
2,025

479–588 l
810

18.7°

(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

993

1,022

1,451

1,486

VERSION MED VARIOFLEX
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STANDARDUTRUSTNING
AMBITION
12 volts uttag i bagageutrymmet

Regnsensor

17" TRITON lättmetallhjul

ŠKODA Care Connect - 1 år Remote Access, proaktiv service och nödsamtal 14 år

3-ekrad läderratt med multifunktionsknappar för radio och telefon samt röststyrning

SmartLink - Apple Carplay, Android Auto och Mirror Link

9 st krockkuddar inkl knäairbag på förarplatsen

Takreling: svartlackerad

ACC - radarbaserad adaptiv farthållare

Trådlös anslutning mobiltelefon via Bluetooth

Automatisk nedtonande innerbackspegel

VarioFlex - baksätessystem

Backspeglar och dörrhandtag lackade i bilens färg

WOKS - whiplash nackkuddar fram

Climatronic - 2 zons luftkonditionering
Crew Protect Assist

STYLE (utöver AMBITION)

Dimljus fram och bak

Ambient LED interiörbelysning med 10 valbara färger

Driver Alert - trötthetsvarningssystem

Auto Light Assist - automatisk reglering av hel- och halvljus

Elektrisk handbroms med autohold

Catvision belysning (diffus mörkerbelysning)

Elfönsterhissar fram och bak

Dimkurvljusfunktion - tänds automatiskt under 40 km/h

Manuellt barnlås

Driving Mode Select (ej för TSI 115) – Eco, Sport, Normal och Individuell körinställning samt Offroad för 4x4

Eljusterbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar med dimfunktion

Fjärrstyrt centrallås
ESC - Electronic stability control
Front Assist - radaravkänning av området framför bilen inkl. gångtrafikantssensor och automatisk

Golvbelysning fram och bak

inbromsning

Interiördekor i kromad borstad aluminium

Fordonsverktyg

KESSY - keyless entry samt start och stopp

Färddator med Maxi DOT informationsdisplay i färg

Krompaket interiör

Glasögonfack

Komfortsäten fram

Gummi- och tygmattor

Parkeringssensor fram och bak

Hakar och nät i bagageutrymmet

Rattvärmare

halogenstrålkastare med LED daylight varselljus och eluppvärmd strålkastarrengöring
Hill Hold Control - håller bromstrycket ett par sekunder vid start i backe
Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte med svankstöd
Infotainment Bolero: 8" touch screen, SD, USB, Voice control samt 8 högtalare
Instegslister
Isskrapa i tanklocket

Standardutrustning

Full LED-strålkastare med AFS (Adaptiv front light system) vilken ändrar ljusbilden utifrån hastiget
för stad, landsväg, motorväg och väder

Löstagbar och uppladdningsbar ficklampa i bagageutrymmet
Mittarmstöd fram med förvaringsfack och USB-port
Nätprogram
Paraply under passagerarsäte
Parkeringssensor bak
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TILLVALSPAKET
DRAGPAKET
Backkamera
Elbaklucka öppning/stängning
Elektrisk utfällbar dragkrok med 7-polig adapter
Takräcke inkl. förvaringsväska

BUSINESSPAKET (ERBJUDS TILL STYLE)
Delläderklädsel
Fjärrstyrd kupévärmare
Fönsterlister i kromdesign
Pedaler i rostfri sportdesign
Reservhjul - platssparande
ŠKODA Soundsystem (8 högtalare + 1 center + 1 subwoofer, 575 W)
Sunset (extratonade rutor från B-stolpen och bakåt)

Tillvalspaket

Takreling i silver

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt
ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA KAROQ har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryck
ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 09/2019
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma
till ŠKODA KAROQ översiktssida.

BRO 000 036

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

