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První detailní fotografie vozu ŠKODA KAROQ:  
Výrazný design nového kompaktního SUV 
 

› Design: KAROQ je nejnovějším představitelem designového jazyka vozů SUV značky ŠKODA 

› Technika: Full LED světlomety vpředu, zadní skupinové svítilny s LED prvky 

› Prostor: Největší zavazadlový prostor mezi konkurenty  

› Praktičnost: Variabilní interiér díky systému zadních sedadel VarioFlex 

› Strategie: ŠKODA KAROQ je pokračováním SUV ofenzívy značky 

› Světová premiéra: Nové kompaktní SUV bude představeno 18. května 2017 ve Stockholmu 

  

Mladá Boleslav, 12. května 2017 – Krátce před světovou premiérou zveřejňuje česká 

automobilka první záběry svého nového kompaktního SUV ŠKODA KAROQ. Jasně patrný je 

přitom nový, emocionální a dynamický designový jazyk. ŠKODA KAROQ má výrazný vzhled,  

krystalické prvky demonstrující sílu, robustnost a eleganci. Nové vnější rozměry umožnily 

vytvoření prostorného interiéru i velkoryse dimenzovaného zavazadlového prostoru. 

 

Emocionální a dynamický design nového modelu ŠKODA KAROQ s četnými krystalickými prvky je 

pojat zcela v duchu nového designového jazyka značky ŠKODA. Příď zaujme výrazným 

trojrozměrným designem. Mřížka chladiče s dvojitými vertikálními lamelami je orámovaná 

chromovanou lištou a má lichoběžníkový tvar, typický pro vozy ŠKODA.  

 

Vzhled světlometů našel inspiraci v tradičním umění českých sklářů. Krystalické tvary, ozdobené 

osmi „očními řasami“ uvnitř hlavního světlometu, spoluutvářejí funkční prvek s jedinečným 

designem. Uprostřed kapoty motoru nese nové SUV hrdě velké logo ŠKODA.   

 

Atraktivní krystalické tvary jsou patrné i na dělených zadních skupinových svítilnách, jejichž vnitřní 

část je integrovaná do výklopné zádě. Zadní svítilny využívají světelné diody pro koncová, brzdová 

a mlhová světla. I ŠKODA KAROQ se svým nočním vzhledem hlásí k rodině vozů s okřídleným 

šípem ve znaku – koncová světla do tmy září charakteristickým tvarem písmena C. 

 

Kompaktní SUV má délku 4 382 mm, šířku 1 841 mm a výšku 1 605 mm. Rozvor náprav 2 638 mm 

(u verze s pohonem všech kol 2 630 mm) naznačuje velkorysý vnitřní prostor, tak charakteristický 

pro vozy značky ŠKODA. 

 

Zavazadlový prostor má v pětimístném uspořádání interiéru základní objem 521 l. Při sklopených 

zadních sedadlech vzroste objem pro zavazadla na 1630 l. S volitelně dodávaným systémem 

zadních sedadel VarioFlex je základní velikost prostoru pro zavazadla variabilní a pohybuje se 

od 479 do 588 l. VarioFlex se skládá ze tří samostatných, individuálně nastavitelných sedadel, 

která lze v případě potřeby dokonce vyjmout z vozu. Maximální využitelný objem zavazadlového 

prostoru při dvoumístné konfiguraci interiéru a po vyjmutí sedadel činí 1 810 l. 

 

V interiéru je zcela nově koncipovaná přístrojová deska, horizontálně rozdělená dekoračními prvky 

na mohutnější horní a menší spodní část. Toto rozdělení vyniká zejména na velkých plochách na 

straně spolujezdce. 
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Čtyři velké výdechy ventilace jsou orientované vertikálně, dva z nich bezprostředně sousedí 

s vysoko v zorném poli umístěným velkoplošným kapacitním dotykovým displejem ve skleněném 

designu. Ambientní LED osvětlení je další novinkou velkoryse dimenzovaného interiéru. Mimořádně 

tenké světelné vodiče na horním okraji každé ze čtyř dveřních lišt a analogické LED prvky 

integrované do dekoračních prvků v palubní desce vytvářejí jedinečnou atmosféru na palubě. Řidič 

může regulovat intenzitu a také přepínat mezi v deseti různými odstíny světla.  

 

V rámci Strategie ŠKODA 2025 bude značka v následujících letech rozšiřovat modelovou paletu 

o nové modely. V centru pozornosti je přitom zejména rozšíření nabídky modelů SUV. Model 

ŠKODA KODIAQ vstoupil nedávno na trh jako nové velké SUV značky. ŠKODA KAROQ 

představuje pro značku další milník. Nové kompaktní SUV bude mít světovou premiéru 18. května 

2017 ve Stockholmu. Uvedení na trh je naplánováno na druhou polovinu roku 2017. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu    Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 326 811 641  

silke.rosskothen@skoda-auto.cz    stepan.rehak@skoda-auto.cz    
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ŠKODA KAROQ  

Krátce před světovou premiérou zveřejňuje česká 

automobilka první záběry svého nového kompaktního 

SUV. 
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ŠKODA KAROQ  

Atraktivní krystalické tvary jsou patrné i na dělených 

zadních skupinových svítilnách, jejichž vnitřní část je 

integrovaná do výklopné zádě. Zadní svítilny využívají 

světelné diody pro koncová, brzdová a mlhová světla. I 

ŠKODA KAROQ se svým nočním vzhledem hlásí k rodině 

vozů s okřídleným šípem ve znaku – koncová světla do 

tmy září charakteristickým tvarem písmena C. 
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ŠKODA KAROQ  

Vzhled světlometů našel inspiraci v tradičním umění 

českých sklářů. Krystalické tvary, ozdobené osmi „očními 

řasami“ uvnitř hlavního světlometu, spoluutvářejí funkční 

prvek s jedinečným designem.  

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA KAROQ  

Nové kompaktní SUV značky ŠKODA má v sériové výbavě 

elektronickou parkovací brzdu, volitelně se dodává 

s pohonem 4×4 a sedmistupňovou převodovkou DSG. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA KAROQ  

Díky inovativním řešením patří ŠKODA KAROQ v oblasti 

konektivity na vrchol segmentu. Infotainment vychází z 

druhé generace koncernové modulární stavebnice. Nabízí 

vysoce moderní funkce a rozhraní a je vybaven 

kapacitními dotykovými displeji. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.  

 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/3_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/4_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/5_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/3_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/4_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/05/5_%C5%A0KODA_KAROQ.jpg

