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BODITE BREZSKRBNI,
POJDITE KAMOR KOLI
Vsako potovanje je lahko začetek nečesa. Dragocena izkušnja,
srečno naključje ali skupni spomini. In z vsestranskim ŠKODA
KAROQOM so lahko ta potovanja udobna. S svojo prepoznavno
zasnovo športnega terenca je praktičen in obenem izjemno
privlačen. Značilna sprednja maska in vsestranski zaščitni elementi
poudarjajo njegove kompaktne dimenzije. Impresivno zunanjost
dopolnjujejo LED-luči in vpadljiva platišča.
V notranjosti vas pričakujejo prepoznavne značilnosti avtomobilov
ŠKODA, na primer izjemna prostornost,
najsodobnejša povezljivost in pomirjujoči asistenčni sistemi. Iz za
tiste, ki si želite bolj pustolovske vožnje, je KAROQ
na voljo tudi z opcijskim pogonom 4 × 4.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ZUNANJOST

8

PREPOZNAVEN
NA VSEH
CESTAH
S svojo robustno šasijo in večjo oddaljenostjo
od tal vas KAROQ vabi, da zavijete z utrjenih
cestišč. Obenem kompaktne dimenzije
avtomobila, gladke linije in elegantna platišča
poudarjajo njegove ambicije, postati odličen
mestni terenec.

Dizajn

SLOG IN FUNKCIONALNOST
Sprednji del avtomobila vključuje na novo zasnovane
elemente, kot so maska, žarometi, sprednji odbijač s
spojlerjem in še veliko drugih.
Sprednji odbijač je opremljen z zračniki, ki pripomorejo
k zmanjšanju zračnega upora in usmerjajo zračni tok
okoli sprednjih koles in bočnih strani šasije.
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Dizajn

FULL LED MATRIČNI ŽAROMETI
Žarometi v prenovljenem KAROQU so na voljo z dvema
različnima funkcionalnostma. Svetleče diode v obeh različicah
zagotavljajo veliko zmogljivost in visoko energijsko učinkovitost.
Najvišja različica avtomobila je opremljena s full LED matričnimi
žarometi, ki zagotavljajo vozniku najboljšo mogočo osvetlitev
brez motenja drugih voznikov.

TOP FULL LED ZADNJE LUČI
Zadnje luči, ki so na voljo v dveh različicah, so bile prenovljene tako glede
oblikovanja kot tudi glede tehnologije. Opremljen z animiranimi smerniki,
ki bistveno izboljšujejo vidnost vašega avtomobila za druge voznike. Poleg
tega se odvisno od intenzivnosti svetlobe v okolici pri
zaklepanju in odklepanju avtomobila vključijo pozdravni svetlobni učinki.

13
Novi KAROQ s čudovito poudarjenim, novo oblikovanim
robustnim zadnjim odbijačem s črnim difuzorjem
vzbuja občutek moči in varnosti. Odvisno od različice
avtomobila lahko novi KAROQ vključuje podaljšan
strešni spojler, ki poudarja značilen videz avtomobila
in izboljšuje njegovo aerodinamičnost. Z večjo
oddaljenostjo od tal lahko odpelje z asfaltnih površin
ne glede na vrsto izbranega pogona. Če iščete najboljše
terenske sposobnosti, vam priporočamo različico 4 × 4.

Dizajn

IZRAZITI SUV

.

NOTRANJOST

16
Dizajn

PRIJETNA
NOTRANJOST
ZA DOLGE VOŽNJE

V notranjosti avtomobila se prostornost srečuje z dovršenim
slogom in sodobno tehnologijo. Notranjost prepričuje z novim
oblazinjenjem in novimi paketi (vključno s paketom Eco) ter
številnimi praktičnimi rešitvami za povečanje vašega udobja in
varnosti.

AKTIVNI INFORMACIJSKI ZASLON – OSNOVNI*

AKTIVNI INFORMACIJSKI ZASLON – VIRTUALNI KOKPIT

Novi KAROQ je opremljen z aktivnim informacijskim zaslonom
z jasno čitljivimi grafičnimi prikazi, ki vsebujejo vse potrebne
informacije tam, kjer morajo biti – pred vašimi očmi.

Aktivni informacijski zaslon prikazuje specifikacije računalnika vozila v kombinaciji
z drugimi informacijami, kot so na primer navigacijski podatki. Izbirate lahko med
petimi prikazi (na sliki je klasičen prikaz), ki jih upravljate s tipko »Pogled« na volanu.

* Na voljo pozneje v 2022.

18
Dizajn

LED AMBIENTALNA OSVETLITEV
Izberete lahko eno od desetih možnih barv ambientalne osvetlitve armaturne
plošče ter osvetlitve sprednjih in zadnjih vrat. V izbrani barvi je osvetljeno tudi
ozadje aktivnega informacijskega zaslona. Prostor za noge spredaj in zadaj
osvetljuje bela ambientalna osvetlitev.

UDOBJE NA ZADNJIH SEDEŽIH
V zadnjem delu predala Jumbo Box sta med drugim tudi USB-C-vhod,
ki omogoča polnjenje mobilnega telefona, in električna vtičnica (230 V ali
12 V). V avtomobilih s 3-področno klimatsko napravo so tukaj kontrolniki za
območje zadnjih sedežev.

20
Dizajn

PAKET ECO
Uživajte v edinstveni kombinaciji
privlačnega oblikovanja in prijaznosti
do okolja. Notranjost avtomobila,
opremljena s paketom Eco,
vključuje posebno oblazinjenje, nudi
visoko udobje in izrecno poudarja
zavezanost znamke ŠKODA k
trajnostnemu razvoju.

22
Dizajn

PAKET ECO – OBLAZINJENJE
Značilno oblazinjenje je v veliki meri izdelano iz
recikliranih materialov. Na voljo je v kombinaciji s
tkanino / tkanino Suedia / umetnim usnjem.

PAKET ECO – DEKOR IN NASLONI ZA ROKE NA SPREDNJIH VRATIH
Notranjost avtomobila, opremljena s paketom Eco, vključuje ekskluziven dekor na sprednjih
in zadnjih vratih. Nasloni za roke na sprednjih vratih, prevlečeni s tkanino Suedia, so prijetni
na otip in se popolnoma ujemajo z oblazinjenjem.

POVEZLJIVOST

26

ŠKODA CONNECT: NA POTI S
SVETOVNIM SPLETOM

Povezljivost

Biti popolnoma in vseskozi povezan ne pomeni le dostopa do zabave in informacij, ampak
tudi asistenco na poti. ŠKODA Connect, ki vključuje storitve Infotainment Online in Care
Connect,* predstavlja vašo odskočno desko v svet neomejene komunikacije.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE
Ta funkcija vam omogoča, da udobno zaklenete ali odklenete svoje vozilo
prek aplikacije MyŠKODA, ne glede na to, kje ste. Če na primer pozabite
zakleniti svoje vozilo, lahko to od koder koli udobno opravite prek svojega
pametnega telefona.
* Te storitve so dosegljive v okviru aplikacije MyŠKODA.

POLOŽAJ PARKIRANEGA
AVTOMOBILA
Oglejte si natančno lokacijo svojega avtomobila od
koder koli. Aplikacija MyŠKODA na vašem telefonu
prikazuje naslov in razdaljo do vašega avtomobila.

SMARTLINK
S sistemom SmartLink infotainment
sistem v vozilu omogoča vozniku,
da med vožnjo varno uporablja
svoj telefon. Poleg tega so vse
nameščene aplikacije potrjene
kot varne za uporabo v vozilih in
delujejo z Apple CarPlay ali Android
Auto, ki sta na voljo tudi brezžično.
(Za dodatne informacije v zvezi z
brezžično funkcionalnostjo se obrnite
na svojega partnerja ŠKODA. Za
pogoje uporabe sistema SmartLink
ter za podatke o združljivosti obiščite
našo spletno stran.)
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SPLETNE OSEBNE
PRILAGODITVE
Ta storitev vam bo še posebej
koristila, če vaše vozilo
uporablja več uporabnikov.
Nastavite svoj udobni
položaj sedeža, prikaz na
digitalni instrumentni plošči
ali parametre klimatske
naprave – nastavitve se
bodo sinhronizirale z vašim
osebnim računom ŠKODA
ID. Pri naslednji prijavi v svoj
avtomobil, zatem ko ga je vozil
nekdo drug, lahko udobno
ponastavite svoje priljubljene
nastavitve.
S spletnimi nastavitvami
po meri lahko izberete
priljubljene nastavitve v svojem
avtomobilu in vsakem vozilu
ŠKODA, ki to omogoča.

SPLETNE PROMETNE
INFORMACIJE
Vedno posodobljene
informacije vam zagotavljajo
popoln pregled nad vsako
vožnjo. Poleg tega omogočajo
takojšen odziv na nove
razmere, kot so dela na cesti,
prometne nezgode in prometni
zastoji. Prav tako boste na
podlagi lokalnih informacij
opozorjeni na vse neprijetnosti
na svoji poti, kot so težavne
razmere ali omejena vidljivost.

Klic v sili se sproži samodejno v primeru prometne nezgode. Sistem v sili lahko sprožite tudi ročno s
pritiskom na rdeči gumb na strešni konzoli. S funkcijo eKLIC+ so prvim, ki se odzovejo na klic, na voljo
informacije, kot je lokacija vozila ali število potnikov v vozilu.

Dizajn

Dizajn

eKLIC+

SIMPLY
CLEVER
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PREDAL NA VOZNIKOVI STRANI

PREDAL ZA TELEFON PHONE BOX

PREDAL ZA ROKAVICE

Voznik lahko uporablja praktičen predal za
shranjevanje neposredno pod volanskim
obročem.

Predal za mobilni telefon, primeren tudi za naprave z večjim zaslonom, ojača signal
vašega mobilnega telefona in ga obenem med vožnjo brezžično polni. Nad predalom
za mobilni telefon sta nameščeni dve USB-C podatkovni vtičnici, ki omogočata
preprosto povezavo zunanjih naprav z infotainment sistemom.

Predal s pokrovom, ki ga je mogoče
klimatizirati, je v spodnjem delu armaturne
plošče pred sovoznikom.

Simply Clever

Simply Clever

MALI POMOČNIKI
ŠKODA

Življenje je lažje, če je oprema praktična. Novi
KAROQ nudi veliko pametnega prostora za
odlaganje in drugih koristnih podrobnosti, s
katerimi so vsakodnevne vožnje še prijetnejše.

REZERVOAR ZA TEKOČINO

Telovniki so lahko shranjeni v predalih sprednjih ali zadnjih vrat, da so
vedno dosegljivi. V sprednjih predalih je mogoče predmete pritrditi z
gumijastim trakom.

Pri polnjenju tekočine za pranje ne boste razlili niti
kapljice. Rezervoar za tekočino ni le lahko dostopen,
ampak ima tudi vgrajen lijak.

Simply Clever
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Simply Clever

ODSEVNI TELOVNIKI / GUMIJASTI TRAK

UDOBJE
IN PROSTOR

38
Udobje in prostor

UDOBJE JE VAŠ
SOVOZNIK

LOGOTIP ZA DOBRODOŠLICO
Svetleče diode v spodnjem delu sprednjih vrat
oblikujejo napis ŠKODA, ki osvetljuje območje vstopa.

Razvajajte se tudi med vožnjo. Sodobne
tehnologije, izredna prostornost in
številne praktične rešitve bodo spremenile vašo
vsakodnevno vožnjo v razkošno potovanje.

KESSY
Na sistem KESSY (Keyless Entry, Start and exit SYstem) se boste hitro navadili,
saj vam omogoča zaklepanje in odklepanje avtomobila ter zagon in izklop motorja brez ključa.

41
Prostoren predal Jumbo Box boste našli v naslonjalu za roke spredaj. V njem lahko na primer
varno shranite svoje elektronske naprave. Predal Jumbo Box se lahko opremi tudi z držalom
za kovance in dvema držaloma za pijačo s funkcijo za enostavno odpiranje.

AKTIVNI TEMPOMAT
Voznikovo udobje na dolgih avtocestnih vožnjah povečuje aktivni
tempomat, ki deluje do hitrosti vožnje 210 km/h. Na voljo je tudi
predvidljivo delovanje aktivnega tempomata (glejte poglavje o varnosti).

Udobje in prostor

JUMBO BOX
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Udobje in prostor

NASLON ZA ROKE ZADAJ

ZLOŽLJIVE MIZICE

Ko sredinski zadnji sedež ni
zaseden, je mogoče spustiti naslon
za roke z držali za pijačo.

Udobje potnikov na zadnjih sedežih lahko povečate tudi
z zložljivima mizicama, ki sta vgrajeni v naslonjali obeh
sprednjih sedežev.

44

LAHKO JIH ZLOŽITE,
PREMAKNETE ALI ODSTRANITE.

MOŽNOST VARIOFLEX
Da povečate prtljažni prostor, lahko vse
zadnje sedeže poklopite naprej (glejte levi
sedež). V tem položaju lahko sedeže tudi
preprosto odstranite. To lahko storite
enoročno in brez uporabe orodja.

Udobje in prostor

Sistem zadnjih sedežev VarioFlex vam omogoča,
da prilagodite notranjost avtomobila svojim trenutnim potrebam. Sestavljajo ga
trije ločeni zadnji sedeži. Naslonjalo vsakega od njih lahko
poklopite neodvisno ali sedež povsem odstranite.

VARIOFLEX – VSA NASLONJALA POKLOPLJENA NAVZDOL

VARIOFLEX – VSI SEDEŽI ODSTRANJENI

Prtljažnik z osnovno prostornino 588 litrov je mogoče
povečati do 1605 litrov, če poklopite naslonjala zadnjih sedežev navzdol.

Ko sedeže odstranite, se prostornina prtljažnika poveča
na 1810 litrov.

DVOJNO DNO PRTLJAŽNEGA PROSTORA

Praktične prtljažne mreže zanesljivo preprečujejo premikanje prtljage.
Poleg tega imate pregled, kam ste zložili prtljago.

Talno oblogo prtljažnika lahko tedaj, ko ne prevažate ničesar, kar bi
umazalo vozilo, obrnete s stranjo iz elegantne tkanine navzgor in jo po
potrebi preprosto obrnete na pralno gumijasto stran.

Udobje in prostor
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Udobje in prostor

PROGRAM MREŽ

VARNOST

51
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Varnost

PREDVIDLJIVI AKTIVNI TEMPOMAT
S pomočjo radarske naprave, kamere s prepoznavanjem prometnih znakov, GPS-tehnologije in podrobnih podatkov z zemljevida lahko predvidljivi aktivni tempomat
predvideva vozne razmere za naslednji kilometer do dva kilometra poti. Na podlagi tega lahko sistem samodejno po potrebi prilagodi hitrost vožnje – na primer pred zavojem ali
krožiščem ali ob vstopu v območje z zmanjšano hitrostjo vožnje. Sistem povečuje voznikovo udobje in varnost vožnje, obenem pa zmanjšuje porabo goriva in emisije CO2 .

ASISTENCA TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE
Ta funkcija je zasnovana za olajšanje vožnje v prometnih zastojih. Z upravljanjem motorja, zavor in krmiljenja posnema speljevanje, zaviranje in zavijanje
okoliških vozil (pri hitrostih do 60 km/h). Če ne zazna voznega pasu pri hitrosti 30 km/h ali pri hitrosti 60 km/h zazna
le en vozni pas (črta na cestišču), sistem Follow Drive sledi poti spredaj vozečega vozila, dokler oznake voznega pasu niso znova razpoložljive.

Varnost

TRAVEL
ASSIST

Sistem Travel Assist združuje funkcije različnih asistenčnih sistemov ter zagotavlja varnost in udobno počutje,
kjer koli vozite. Zaradi maksimalne varnosti mora voznik nenehno spremljati ravnanje sistema. Zato kapacitivni
volan zaznava voznikovo taktilnost in zagotavlja interaktivni vmesnik za sistem. Kapacitivni volan zazna, če
voznik ne sodeluje v vožnji.
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EMERGENCY ASSIST
Sistem Emergency Assist zmanjšuje
nevarnost nezgode, če se voznikovo
zdravstveno stanje nenadno poslabša,
na primer z varno ustavitvijo vozila in
vklopom varnostnih utripalk.

Varnost

ASISTENCA ZA OHRANJANJE VOZILA ZNOTRAJ VOZNEGA PASU
Sistem lahko ohranja avtomobil znotraj pravega voznega pasu in opozori voznika v primeru
odstopanja. Lahko tudi nadzira avtomobil v primeru menjave voznega pasu zaradi cestnih del.

Sistem opozarjanja ob nevarnosti naleta
deluje s pomočjo radarske naprave v
sprednji maski in je zasnovan za nadziranje
varne razdalje do spredaj vozečega vozila,
vključno z zaviranjem v sili. Sistem
dopolnjuje predvidljiva zaščita pešcev,
ki voznika opozori na pešce z zvočnim/
optičnim signalom in blagim zaviranjem.

Varnost

OPOZARJANJE OB
NEVARNOSTI NALETA /
ASISTENCA FRONT ASSIST
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ASISTENCA PARK ASSIST
Sistem samodejno izbere ustrezen
parkirni prostor med vzdolžno
ali prečno parkiranimi vozili.
Posodobljeno funkcijo Park Assist je
mogoče zdaj uporabljati le v okviru
parkirnega manevra. Sami lahko na
primer izberete parkirno mesto in
poskusite avtomobil nekoliko parkirati
vanj, za težji del parkirnega manevra
pa preprosto aktivirate Park Assist, ki
prevzame nadzor nad volanom.

Varnost

ASISTENCA SIDE ASSIST / REAR TRAFFIC ALERT
Side Assist s pomočjo radarskih senzorjev v zadnjem odbijaču nadzira območje za avtomobilom in zraven njega ter na razdalji do 70 m zaznava druga vozila in manj
zaznavne objekte, kot so kolesarji. Sistem upošteva hitrost in oddaljenost vozil v okolici in z optičnimi ali zvočnimi signali po potrebi ustrezno opozori voznika. Rear
Traffic Alert (ni prikazan) s pomočjo senzorjev za Side Assist v zadnjem odbijaču pri izvozu iz vrste prečno parkiranih vozil opozarja voznika na promet od zadaj
(vizualno na zaslonu infotainment sistema / zaslonu vgrajenega računalnika ali zvočno) ali, če to zahteva primer, proaktivno posreduje in ustavi avtomobil.

Ta sistem s pomočjo senzorjev
asistenčnega sistema za parkiranje ponuja
zaščito pred ovirami znotraj vozne razdalje
avtomobila (pri hitrosti do 8 km/h). Če
sistem zazna oviro, na podlagi razdalje do
ovire in hitrosti avtomobila sproži zaviranje
v sili.

Varnost

ASISTENCA MANOEUVRE
ASSIST
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DODATNI STROKOVNJAKI
V VOZILU

Na cesti se lahko pojavijo različne situacije. Da bi zagotovili
možnost obvladovanja vozila v vseh situacijah, ki se lahko
pojavijo na poti, so za pomoč ali podporo vozniku na voljo
dodatni asistenčni sistemi z več funkcijami.

ZAŠČITA POTNIKOV
Ta asistenčni sistem z zapiranjem
stranskih stekel, pri čemer ostanejo le
5-centimetrske odprtine, zapiranjem
strešnega okna in zatezanjem varnostnih
pasov zagotavlja večjo varnost za potnike
na sprednjih sedežih v kritičnih situacijah,
ki bi lahko povzročile trk avtomobila.
Najsodobnejša različica sistema lahko
uporablja radarske senzorje v sprednjem in
zadnjem delu vozila.

Varnost

MATRIČNI ŽAROMETI
Full LED matrični glavni žarometi vključujejo funkcijo matričnih žarometov. Ta omogoča nenehno uporabo dolgih žarometov brez bleščanja drugih voznikov. S pomočjo
kamere v vetrobranskem steklu se matrični žarometi odzivajo na prometno situacijo in izklopijo le določen del svetlobnega snopa. Ostali segmenti ostanejo vklopljeni in osvetljujejo
cesto. Poleg tega vas zaradi te funkcije ne zaslepijo odsevne površine na prometnih znakih. Matrični žarometi uporabljajo tudi podatke iz navigacijskega sistema, zato se dolgi žarometi
vklopijo šele, ko ste zunaj naselja.

Sistem prevzame nadzor, ko počasi
vzvratno vozite s tovorno prikolico ali
bivalno prikolico, in omogoča lažje in
varnejše manevriranje pri parkiranju. Vse,
kar morate storiti, je, da se odločite, kam
je treba vzvratno parkirati prikolico, kdaj
začeti in kdaj ustaviti.

Varnost

TRAILER ASSIST
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STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE
SPREDAJ IN ZADAJ
Te varnostne blazine (prikazane skupaj z
aktivirano varnostno blazino za zaščito glave)
varujejo medenico in prsni koš voznika in drugih
potnikov ob bočnem trku.

SPREDNJA VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA VARNOSTNA BLAZINA

VARNOSTNE BLAZINE ZA ZAŠČITO GLAVE

VARNOSTNA BLAZINA ZA ZAŠČITO KOLEN

Medtem ko je voznikova varnostna blazina nameščena v sredini volana, je varnostna blazina
pred sopotnikom vgrajena v armaturno ploščo. To je po potrebi mogoče dezaktivirati, če na
sopotnikov sedež namestite otroški sedež.

Ob aktiviranju varnostne blazine za zaščito glave oblikujejo
steno, ki varuje potnike spredaj in zadaj pred poškodbami glave.

Ta varnostna blazina, ki je nameščena pod volanskim drogom, zaščiti
voznikova kolena in goleni.

Varnost

Varnost

VARNOST SE
ZGODI

V morebitnih nevarnih situacijah, v katerih voznik ne more
vplivati na izid, prevzamejo nadzor sistemi za zagotavljanje
pasivne varnosti, kot so varnostne zračne blazine.
Svoj avtomobil lahko opremite z devetimi varnostnimi
blazinami.

ZMOGLJIVOST
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IZVRSTEN
NA VSEH PODLAGAH

Zmogljivost

DINAMIČNO URAVNAVANJE PODVOZJA
Uživajte v velikih hitrostih vozila ob popolnem udobju in varnosti. Sistem dinamičnega
uravnavanja podvozja (DCC) nenehno ocenjuje in se odziva na različne vozne situacije
(zaviranje, pospeševanje, zavijanje) ter ustrezno prilagaja vzmetenje in krmiljenje. Kot del
menija informacijskega sistema omogoča vašim zahtevam ustrezno izbiro ene od treh
nastavitev načina vožnje: Comfort, Normal ali Sport.

Vsi razpoložljivi motorji imajo veliko skupnega. So
zmogljivi, ekonomični in skladni s strogimi emisijskimi
standardi. Zato se KAROQ počuti kot doma tako v mestu
kot na brezpotjih.

MOTORJI
Če imate raje bencinske motorje, lahko izberete med 81 kW
in 110 kW izhodne moči. Naša ponudba dizelskih motorjev
vključuje 85-kilovatni motor s pogonom na sprednji kolesi
in 110-kilovatni motor v kombinaciji s pogonom na sprednji
kolesi in pogonom 4 × 4.

SPORTLINE
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ZA ŠPORT, KI MU
PRAVIMO ŽIVLJENJE

Pravijo, da za nemirne ni počitka. Toda novi ŠKODA KAROQ
SPORTLINE je zagotovo udoben način, da sprostite svoje
aktivne ambicije. In z opcijskim 2.0 TSI/140 kW 4 × 4
motorjem bo vožnja do vaše najljubše aktivnosti na prostem
prav tako razburljiva kot sam šport.

SportLine

SLOG IN FUNKCIONALNOST
Odbijači različice SportLine so dopolnjenji s črnimi zunanjimi elementi, kot so okvir maske, pokrovi zunanjih vzvratnih
ogledal, obrobe stranskih oken in strešne sani. Dinamičen videz avtomobila še dodatno poudarjajo razširjen strešni
spojler, črni napisi na prtljažnih vratih (npr. ŠKODA, ime modela ali 4×4), črni zadnji difuzor ter 18-palčna črna ali 19-palčna
antracitna (na sliki) aluminijasta platišča. Poleg tega je avtomobil standardno opremljen s full LED matričnimi žarometi.

ŠPORTNI NAČIN
JE VEDNO
VKLJUČEN
Dinamična zunanjost se popolnoma ujema z enako
impresivno črno notranjostjo, ki združuje športni slog
in eleganco. Ta med drugim vključuje športna sprednja
sedeža, športni volan z logotipom SportLine, oblazinjenje
ThermoFlux, značilen dekor, ambientalno osvetlitev in še
veliko drugega.
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Športna sprednja sedeža zagotavljata največje udobje tudi
med dinamično vožnjo. Standardno oblazinjenje je iz tekstila
s funkcijo ThermoFlux, ki zagotavlja večjo zračnost in udobje
v vseh klimatskih razmerah, zato lahko potniki uživajo v
največjem udobju v vseh klimatskih razmerah.

ŠPORTNI VOLAN
Užitek v vožnji avtomobila še dodatno povečuje trikraki športni večfunkcijski volan iz perforiranega
usnja, s srebrnimi okrasnimi šivi in logotipom SportLine. Aktivni informacijski zaslon, ki lahko
prikaže specifikacije vgrajenega računalnika v kombinaciji z drugimi informacijami, ponuja pet
prikazov, ki jih upravljate s tipko »Pogled« na volanu. Poleg tega je različica SportLine opremljena s
posebnimi grafičnimi prikazi za športni prikaz (na sliki).

SportLine

ŠPORTNA SPREDNJA SEDEŽA

PREIZKUSITE SE
V NOVEM ŠPORTU

PRILAGODITEV
PO MERI
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Prilagoditev po meri

ACTIVE

Standardna oprema različice Active vključuje 7 varnostnih blazin, Asistenco Front Assist, 6,5 palčni infotainment
sistem Swing, po višini nastavljiva sprednja sedeža, Hill Hold - pomoč pri speljevanju v klanec, parkirne senzorje
zadaj, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali, asistenco Light Assist (Tunnel light, Coming/Leaving
home), potovalni računalnik Maxi Dot in še veliko več.

NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Dekor Grainy Diamond
Oblazinjenje iz tkanine

* Na voljo pozneje v 2022.
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Prilagoditev po meri

AMBITION

NOTRANJOST AMBITION ČRNA
Edinstven dekor v kromu / Anodized Cross Line
Oblazinjenje iz tkanine

Standardna oprema različice Ambition vključuje 2-kraki usnjen multifunkcijski volan, 17" aluminijasta
platišča SCUTUS (mat črna), dvopodročno avtomatsko klimatsko napravo - Climatronic, naslon za
roke spredaj, pripravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth, 8" infotainment sistem Bolero, SunSet
- dodatno zatemnjena stekla od B stebrička, tempomat z omejevalnikom hitrosti in še veliko več.
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST AMBITION MOKA/ČRNA
Dekor v klavirsko črni/Nisha (mehka tkanina)
Oblazinjenje iz tekstila / tkanine Suedia / umetnega usnja (paket Eco)
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST AMBITION SUEDIA ČRNA
Edinstven dekor v kromu / Anodized Cross Line
Oblazinjenje iz tkanine Suedia / naravnega usnja / umetnega usnja
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST AMBITION USNJE ČRNA
Edinstven dekor v kromu / Anodized Cross Line
Oblazinjenje iz naravnega usnja / umetnega usnja
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Prilagoditev po meri

STYLE

NOTRANJOST STYLE ČRNA
Dekor v klavirsko črni / Linear Diamonds
Oblazinjenje iz tkanine

Standardna oprema različice Style vključuje ogrevan volan, 17" aluminijasta platišča SCUTUS (antracitna),
Asistenco Front Assist, Aktivni tempomat ACC z avtomatskim uravnavanjem razdalje do 210km/h, sistem
Kessy (zagon in zaustavitev motorja, ter odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa), kamero za
pomoč pri vzvratni vožnji, LED matrične žaromete, infotainment sistem z navigacijo Amundsen, ogrevana
sprednja sedeža, parkirne senzorje spredaj in zadaj in še veliko več.
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE MOKA/ČRNA
Dekor v klavirsko črni/Nisha (mehka tkanina)
Oblazinjenje iz tekstila / tkanine Suedia / umetnega usnja (paket Eco)
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE SUEDIA ČRNA
Dekor v klavirsko črni / Linear Diamonds
Oblazinjenje iz tkanine Suedia / naravnega usnja / umetnega usnja
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE BEŽ USNJE
Dekor v klavirsko črni / Linear Diamonds
Oblazinjenje iz naravnega usnja / umetnega usnja, črn strop
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Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE ČRNO USNJE
Dekor v klavirsko črni / Linear Diamonds
Oblazinjenje iz naravnega usnja / umetnega usnja
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Prilagoditev po meri

SPORTLINE

NOTRANJOST SPORTLINE ČRNA
Okrasni elementi: Piano Black/Carbon
Oblazinjenje iz tkanine s funkcijo ThermoFlux, črn strop

Standardna oprema različice KAROQ SPORTLINE vključuje pokrove zunanjih vzvratnih ogledal
v črni barvi in vratne ročaje v barvi karoserije, spojler v barvi karoserije (zadnji pokrov), full LED
matrične žaromete s funkcijo luči za vse vremenske razmere, full LED zadnje luči z animiranimi
smerniki in pozdravnim učinkom, večfunkcijsko kamero, trikraki športni večfunkcijski volan
iz perforiranega usnja, srebrne okrasne šive (na volanu in sprednjih naslonih za roke), LED
ambientalno osvetlitev, okrasne pokrove za pragove in še veliko več.
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* Paket Eco

OBLAZINJENJE

Ambition in Style moka/črna*
(tkanina / Suedia / umetno usnje)

Ambition in Style usnje črna
(naravno usnje / umetno usnje)

Style črna
(tkanina)

Style usnje bež
(naravno usnje / umetno usnje)

Prilagoditev po meri

Ambition črna
(tkanina)

Ambition in Style Suedia črna
(Suedia / naravno usnje / umetno usnje)

Prilagoditev po meri

Active črna
(tkanina)

ŽAMETNO RDEČA, KOVINSKA

LAVA MODRA, KOVINSKA

ENERGY MODRA, UNI

Prilagoditev po meri
GRAFITNO SIVA, KOVINSKA

MAGIČNO ČRNA, KOVINSKA

BRILJANTNO SREBRNA, KOVINSKA

JEKLENO SIVA, UNI

PHOENIX ORANŽNA, KOVINSKA

MESEČNO BELA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri
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BARVE

103

102

PLATIŠČA

Aluminijasta platišča z mat črnimi pokrovi
18" PROCYON Aero, srebrna*

Aluminijasta platišča z mat črnimi pokrovi
17" SCUTUS Aero, antracitna

Aluminijasta platišča z mat črnimi pokrovi
17" SCUTUS Aero, srebrna

Aluminijasta platišča z mat črnimi pokrovi
19" SAGITARIUS Aero, srebrna*

* Na voljo tudi s črnimi ali antracitnimi pokrovi.

Aluminijasta platišča 16" CASTOR

Jeklena platišča s pokrovi 16" BORNEO

Prilagoditev po meri

Prilagoditev po meri

Aluminijasta platišča 18" MIRAN Aero, črna

105
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1.0 TSI/81 kW

TEHNIČNI PODATKI

1.5 TSI/110 KW

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW 4 × 4

Turbobencinski motor

Turbobencinski motor

Turbodizelski motor

Turbodizelski motor

Turbodizelski motor

Število valjev/prostornina (cm³)

3/999

4/1498

4/1968

4/1968

4/1968

Največja moč / št. vrtljajev (kW/min-1)

81/5500

110/5000–6000

85/2750–4250 (85/3250–4250)

110/3250–4200

110/3000–4200

Največji navor / št. vrtljajev (Nm/min-1)

200/2000–3000

250/1500–3500

300/1600–2500 (250/1500–3250)

340/1600–3000

360/1600–2750

Uredba o onesnaževanju zraka

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Gorivo

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Dizel

Dizel

Dizel

Največja hitrost (km/h)

191

211 (210)

193 (192)

210

204

Pospešek 0–100 km/h (s)

11,2

8,8 (8,9)

10,6 (11,0)

8,9

8,7

Poraba goriva po WLTP (l/100 km)
– kombinirana

5,7–6,4

6,0–6,7 (6,1–6,7)

4,7–5,2 (4,9–5,3)

4,8–5,3

5,5–6,2

Izpusti CO2 po WLTP (g/km)
– kombinirana

129,6–146,0

137,2–152,8 (138,7–152,0)

122,5–136,5 (127,3–137,8)

126,1–137,8

143,6–161,8

Tip

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

4×4

MENJALNIK

6-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni
(7-stopenjski menjalnik DSG)

6-stopenjski ročni
(7-stopenjski menjalnik DSG)

6-stopenjski ročni

7-stopenjski samodejni DSG

Masa praznega vozila –
pri standardnem modelu s 75 kg težkim
voznikom (kg)

1355–1577

1389–1617 (1395–1623)

1474–1702 (1480–1708)

1477–1705

1598–1826

Nosilnost – vključno z
voznikom in dodatno opremo (kg)

388–600

378–596 (382–600)

375–587

375–587

496–670

Skupna masa (kg)

1874–1890

1910–1920 (1910–1930)

1980–2002 (1990–2008)

1980–2005

2117–2250

Priklopna obremenitev – prikolica brez
zavor (maks. kg)

670–680

690–700

730–740 (740–750)

730–740

750

Priklopna obremenitev, prikolica z
zavorami – 12 % (maks. kg)

1200

1500

1500

1800

2100

0/99
3**
1,02

1,603

521/588** l
756

19.4°

18.3°

ZMOGLJIVOST

PRENOS MOČI

1,05
8

MOTOR

1,576
2,025

876

2,638

875

4,390

Sprednje zavore

Kolutne zavore z notranjim hlajenjem,
enim batom in plavajočimi čeljustmi

Tip

5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka

Zadnje zavore

Kolutne zavore

Premer obračalnega kroga (m)

10,9

Odmik od tal (mm)

164; 4 × 4: 168

Podvozje

Prostornina prtljažnika – brez rezervnega kolesa (maks. l)

Sprednja prema

Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem

S spuščenimi/dvignjenimi naslonjali zadnjih sedežev
Sistem VarioFlex: s pokončnimi/poklopljenimi ali odstranjenimi sedeži

521/1630
588/1605–1810

Zadnja prema

Prema s spiralnim nosilcem/4 × 4: večvodilna prema s torzijskim stabilizatorjem

Prostornina rezervoarja (l)

50; 4 × 4: 55

		
*
**
()

WLTP – globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka motorna vozila.
V odvisnosti od opreme.
Velja za različice s sistemom VarioFlex.
Velja za različice s samodejnim menjalnikom.

Vsi dizelski motorji uporabljajo selektivno katalitično redukcijo. Ta sistem vbrizgava AdBlue® za zmanjšanje izpustov dušikovih
oksidov (NOx).
Prostornina rezervoarja za AdBlue® je 12 l, njegova poraba pa je odvisna od načina vožnje.

1,541
1,841

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Karoserija

1,003

DODATNE SPECIFIKACIJE

1,445/1,446**

1,486

MASA*

DOM JE TAM, KJER
SE POČUTITE KOT DOMA

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Informacije, slike in vsebina v tem katalogu (brošuri) so namenjene le za
ilustracijo in niso predmet nobene pogodbe, ponudbe
ali jamstva. Prikazana vozila so predserijska vozila, ki niso natančen
prikaz končnega izdelka. Prikazi, funkcije, deli, barve in oprema se
lahko razlikujejo od dejanskega serijskega avtomobila in tega, kar je
mogoče naročiti in zagotoviti. Za več informacij se obrnite na svojega
pooblaščenega prodajalca ŠKODA.

MyŠKODA APP
Uživajte v popolnem nadzoru nad svojim
avtomobilom. Prenesite si aplikacijo MyŠKODA in
vedno dostopajte do vseh potrebnih informacij, kot
so podatki o vožnji, porabi goriva, načrtovanju poti
ali lokaciji, kjer je avtomobil parkiran.

ČE U Ž IVATE Ž E V BRA N JU
– P O M IS L IT E, K A KO BI ŠE LE UŽIVA LI V VOŽN J I

Katalog s tehničnimi podatki je na voljo tudi na spletni strani www.skoda.si
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PO K L IČ ITE N AS IN SE D OGOVORITE ZA

Kombinirana poraba goriva: 7,5 - 4,7 l/100km

TE ST N O VOŽ N J O

Emisije CO2: 171 - 123 g/km

SKKAR0422
Vaš partner ŠKODA:

Sestavni del kataloga je tudi priloga s tehničnimi podatki, ki vsebuje okoljske informacije v skladu z določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora.

www.skoda.si

ŠKODA Slovenija

ŠKODA Slovenija

