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Přehled novinek 
 

KONCEPT VOZU A KAROSERIE:  

› Robustní karoserie jako základ pro agilní chování na silnici, terénní schopnosti a bezpečnost 

› Velkorysé prostorové poměry pro cestující i zavazadla 

› Největší zavazadlový prostor ve své třídě 

› Elektrické otevírání a zavírání pátých dveří, včetně virtuálního pedálu 

 

POHONNÉ JEDNOTKY, PŘEVODOVKY A PODVOZEK:  

› Pět motorů: dva zážehové a tři vznětové motory ve výkonovém spektru od 85 kW (115 k) do 

140 kW (190 k) 

› Tříválcový motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k) 

› Motor 1,5 TSI s aktivním vypínáním válců o výkonu 110 kW (150 k)  

› Dále v nabídce motory 1,6 TDI o výkonu 85 kW (115 k) a 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k)  

› Vrcholná motorizace: Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k), s pohonem všech kol 

a sedmistupňovou převodovkou DSG (dostupná v 1Q/2018) 

› Volitelně k dispozici šestistupňová manuální převodovka nebo sedmistupňová převodovka DSG  

› Pohon všech kol bude možno kombinovat se třemi motory (motor 1.5 TSI 110 kW s pohonem 4x4 

a převodovkou DSG dostupný v druhé polovině roku 2018) 

› Maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla dle motorizace až 2 000 kg 

› Adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control) se třemi režimy nastavení  

› Volba jízdního profilu ve čtyřech režimech: Normal, Eco, Sport a Individual 

› Speciální režimy Offroad a Snow pro verze s pohonem všech kol 

 

VÝBAVA:  

› Poprvé v modelu ŠKODA použit individuálně programovatelný digitální přístrojový panel  

› Elektromechanická parkovací brzda 

› Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant 

› Panoramatická posuvná střecha 

› Personalizovaný klíč k vozu s uloženým nastavením jízdního profilu, asistenčních systémů a 

infotainment systémů  

› Climatronic s funkcí Air Care čistí vzduch v interiéru 

› Nově navržená sedadla potažená látkou Thermoflux, která zajišťuje optimální prodyšnost 

povrchu sedadel  

› Variabilně využitelný prostor díky systému zadních sedadel VarioFlex 

› Mechanicky sklopné, elektricky uzamykatelné tažné zařízení  

 

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A BEZPEČNOST:  

› Adaptivní tempomat ACC využívající data z radaru 

› Front Assist včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců 

› Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert 

› Lane Assist udržuje vůz v jízdním pruhu 

› Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách 

› Driver Alert varuje v případě únavy řidiče  

› Rozpoznávání dopravních značek pomocí kamery 

› Až devět airbagů poskytuje typicky vysokou úroveň pasivní bezpečnosti 
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INFOTAINMENT:  

› Na výběr tři infotainment systémy, dva z nich s navigací 

› Pro vybrané funkce ovládání gesty  

› Sound System CANTON s 10 reproduktory 

› Phonebox pro připojení smartphonu k anténě vozidla včetně možnosti bezdrátového nabíjení  

 

ŠKODA CONNECT:  

› Mobilní online služby jako rozšíření funkcionality infotainmentu 

› Navigace s on-line doporučeními objízdných tras 

› Care Connect: automatické Tísňové volání a služba Pomoc na cestě stisknutím tlačítka 

› Proaktivní servisní služba pro sjednání termínu servisní prohlídky vozu na dálku  

› Vzdálený přístup k vozu (Remote Access) 

› Portál ŠKODA Connect přenáší služby ŠKODA Connect do domácího počítače 

› SmartLink+ umožňuje integrovat funkce chytrého telefonu 

 

SIMPLY CLEVER:  

› Flexibilní kryt zavazadlového prostoru, který lze připevnit k pátým dveřím 

› Virtuální pedál pro otevření pátých dveří pohybem nohy 

› Deštník pod sedadlem spolujezdce  

 

DESIGN:  

› Kompaktní SUV s moderním designovým jazykem 

› Specifické designové znaky zvýrazňují terénní charakter vozu 

› LED přední světlomety a zadní sdružené svítilny s LED prvky, LED mlhové světlomety s funkcí 

Corner 

› Kvalitní materiály a precizní zpracování 

› Velký výběr čalounění sedadel, barev interiéru a dekoračních lišt 

› Ambientní osvětlení s LED technologií  

› Difúzní osvětlení středové konzole  

› LED paket včetně promítnutí nápisu ŠKODA na zem při otevření dveří  

› Na výběr 14 barev karoserie (základní modrá Energy od prosince 2017), kola z lehké slitiny až o 

velikosti 19“ 
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Koncept vozu a karoserie: Velkorysý prostor a variabilně 
využitelný interiér 
 

› Robustní struktura karoserie jako základ pro agilní chování na silnici, 

schopnosti v terénu a bezpečnost  

› Velkorysý prostor pro cestující i zavazadla 

› Virtuální pedál umožňuje elektrické otevírání a zavírání pátých dveří  

› Na výběr 14 barev karoserie, kola z lehké slitiny k dostání ve velikosti až 19“ 

 

ŠKODA KAROQ nabízí velkorysý interiér pro cestující i zavazadla. K tomu se přidává velká 

variabilita, kterou je možné ještě zvýšit pomocí systému zadních sedadel VarioFlex. Nově 

navržená sedadla, elektrické ovládání pátých dveří a elektricky odjistitelné tažné zařízení 

přispívají ke komfortu i k užitným vlastnostem univerzálního vozu. Robustní struktura 

karoserie vozu ŠKODA KAROQ splňuje všechny předpoklady pro agilní chování na silnici 

a suverénní zvládnutí jízdy mimo zpevněné silnice.  

 

ŠKODA KAROQ je již na první pohled SUV tradiční české značky. Moderní koncept vozu a jeho 

karoserie poskytují ideální předpoklady pro všestranný požitek z jízdy na silnici a mimo zpevněné 

vozovky. Ať už jde o každodenní provoz, rodinu či volnočasové aktivity, tento kompaktní univerzální 

vůz zvládne všechny výzvy.  

 

Nové SUV působí díky svým rozměrům robustně. Světlá výška a nájezdový úhel podtrhují terénní 

kvality tohoto univerzálního vozu. Díky velkorysé délce karoserie a velkému rozvoru náprav mají 

cestující ve voze mnohem více místa. 

 

 

ŠKODA KAROQ | Rozměry (standardní sedadla)   
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Univerzální vůz pro každodenní provoz, jízdu v terénu a tažení přívěsu 

Všestranný charakter vozu ŠKODA KAROQ naznačují kromě přepravních kapacit také jízdní 

vlastnosti. Díky robustní karoserii a vyspělému podvozku se tento univerzální vůz pyšní nejen 

agilním a bezpečným chováním na silnici, ale také suverénními kvalitami v terénu. 

 

ŠKODA KAROQ má páté dveře, které lze na přání nejen otevírat a zavírat zvenku, ale i ovládat 

elektricky stisknutím tlačítka v interiéru. Praktický a komfortní je virtuální pedál, který otevírá páté 

dveře pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Nově je v nabídce na přání elektricky odjistitelné 

tažné zařízení, které se vyklopí jen tehdy, pokud je třeba.  
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Pohonné jednotky, převodovky a podvozek  
 

› Na výběr je pět pohonných jednotek: dva zážehové a tři vznětové motory ve výkonovém 

spektru od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k) 

› Tříválcový motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k) 

› Motor 1,5 TSI s aktivním vypínáním válců o výkonu 110 kW (150 k)  

› Dále v nabídce motor 1,6 TDI o výkonu 85 kW (115 k) a 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k)  

› Vrcholná motorizace: 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) s pohonem všech kol 

a sedmistupňovou převodovkou DSG  

› Volitelně šestistupňová manuální převodovka nebo sedmistupňová převodovka DSG  

› Pohon všech kol kombinovatelný se třemi motory  

› Maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla dle motorizace až 2 000 kg 

› Adaptivní podvozek DCC (Dynamic Chassis Control) se třemi režimy nastavení 

› Volba jízdního profilu ve čtyřech režimech: Normal, Eco, Sport a Individual 

› Speciální režim Offroad a Snow pro verze s pohonem všech kol 

 

ŠKODA KAROQ nabízí nejmodernější podvozek i pohonné jednotky a prezentuje se jako 

univerzální automobil s kvalitami terénního vozu. Na výběr je pět motorů ve výkonovém 

spektru od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k). Všechny agregáty jsou přeplňované 

turbodmychadlem a mají přímé vstřikování paliva, systém Start-Stop a rekuperaci brzdné 

energie. Jsou úsporné a plní emisní normu EU 6. S výjimkou nejsilnějšího vznětového 

motoru jsou všechny agregáty dodávány buď s šestistupňovou manuální převodovkou nebo 

sedmistupňovou převodovkou DSG. Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) je dodáván 

výhradně s pohonem všech kol a sedmistupňovou převodovkou DSG. Motor 1,5 TSI nabízí 

techniku odpojování válců.   

 

Specialitou nového agregátu 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) a maximálním točivém momentu 

250 Nm, který je k dispozici v rozsahu od 1 500 do 3.500 min
-1

, je aktivní řízení válců (ACT). 

Druhý a třetí válec mohou být krátkodobě odpojeny, pokud jejich výkon není zapotřebí. Motor tak 

v závislosti na stylu jízdy ušetří až 0,5 litru paliva na 100 kilometrů jízdy. ACT je v činnosti od 1 250 

do 4 000 min
-1

, při požadovaném točivém momentu mezi 25 a 100 Nm a do rychlosti 130 km/h. 

Tento agregát v kombinaci s pohonem všech kol a automatickou dvouspojkovou převodovkou DSG 

bude k dispozici v druhé polovině roku 2018. 

 

Vrcholný motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) má ohromující točivý moment 400 Nm, který je 

k dispozici v pásmu otáček od 1 750 do 3 250 min
-1

. Zajišťuje mohutný zátah a sportovní zrychlení. 

Vrcholná motorizace 2.0 TDI o výkonu 140 kW bude dostupná v prvním kvartálu 2018. 

 

Pro tříválcový motor 1,0 TSI o výkonu 85 kW (115 k) a maximálním točivém momentu 200 Nm je 

charakteristický dynamický nástup síly.  

 

Portfolio agregátů doplňují dva další naftové motory. Čtyřválec 1,6 TDI o výkonu 85 kW (115 k) a 

maximálním točivém momentu 250 Nm tvoří základní variantu v portfoliu vznětových motorů. 

Agregát 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) má vyrovnaný chod a vysoký točivý moment 340 Nm v 

rozsahu od 1 750 do 3 000 min
-1

.  
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Obě výkonové verze motoru 2,0 TDI jsou vybaveny systémem SCR (Selective Catalytic Reaction), 

který spouští cílené vstřikování močoviny do výfukového systému. Přitom probíhá chemická reakce, 

při níž jsou ze spalin odstraňovány škodlivé oxidy dusíku.  

 

ŠKODA KAROQ | Pohonné jednotky a převodovky 

Motor Převodovka Pohon Spotřeba 

město 

(l/100 km) 

Spotřeba 

mimo město 

(l/100 km) 

Spotřeba 

kombinovaná 

(l/100 km) 

Emise 

CO2 

(g/km) 

1,0 TSI /  

85 kW 

6 M 4×2 6,2 4,7 5,3 119 

1,0 TSI /  

85 kW 

7 DSG 4×2 5,8 4,8 5,2 118 

1,5 TSI /  

110 kW 

6 M 4×2 6,6 4,7 5,4 123 

1,5 TSI /  

110 kW 

7 DSG 4×2 6,6 4,9 5,5 125 

1,5 TSI /  

110 kW* 

7 DSG 4×4 – – 5,7 132 

Motor Převodovka Pohon  Spotřeba 

město 

(l/100 km) 

Spotřeba 

mimo město 

(l/100 km) 

Spotřeba 

kombinovaná 

(l/100 km) 

Emise 

CO2 

(g/km) 

1,6 TDI /  

85 kW 

6 M / 7 DSG 4×2 5,0 / 4,6 4,4 / 4,3 4,6 / 4,4 120 / 117 

2,0 TDI / 

110 kW* 

6 M 4×2 – – 4,4 115 

2,0 TDI / 

110 kW 

6 M 4×4 5,9 4,5 5,0 131 

2,0 TDI / 

110 kW 

7 DSG 4×4 5,7 4,9 5,2 137 

2,0 TDI / 

140 kW** 

7 DSG 4×4 5,9 4,8 5,2 134 

* Oficiální údaje ke spotřebě město a mimo město pro motory 1,5 TSI 4x4, 2,0 TDI/110 kW a 

2,0 TDI/140 kW nejsou v současné době k dispozici, protože vůz není zatím v prodeji a proto se 

na něj nevztahuje Směrnice 1999/94 ES.  

**Předběžné údaje 

 

Volitelně šestistupňová manuální převodovka nebo sedmistupňová převodovka DSG 

Všechny převodovky mají široký rozsah převodových poměrů. Krátce zpřevodované nižší rychlostní 

stupně zajišťují sportovní zrychlení a snadnou jízdu mimo silnice, nejvyšší převodový stupeň 

s dlouhým převodem snižuje spotřebu. 

 

Motory o výkonu od 85 do 110 kW jsou vybaveny manuální šestistupňovou převodovkou. Manuální 

převodovka motoru 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) má skříň z hořčíku a díky krátkým drahám je 

velmi lehce a přesně ovladatelná.  

 

V nabídce jsou dva druhy automatických sedmistupňových převodovek DSG. Převodovka DSG se 
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suchými spojkami je k dispozici výhradně pro verze s pohonem předních kol. U vozů s pohonem 

všech kol je použita sedmistupňová převodovka DSG se spojkami v olejové lázni, která je vhodná 

pro motory s vysokými krouticími momenty. Regulaci teploty převodovky zajišťuje tepelný výměník, 

který je napojený na chladicí soustavu motoru. 

 

Převodovky DSG převádějí točivý moment motoru přes tři hřídele (jednu hnací a dvě hnané 

hřídele), což umožňuje extrémně kompaktní konstrukci. Skládají se ze dvou dílčích převodovek, 

dvě lamelové spojky ovládají zapojení rychlostních stupňů. Během jízdy je s motorem spojena vždy 

jen jedna dílčí převodovka, obě jsou však permanentně aktivní. Když řidič například při třetím 

rychlostním stupni zrychlí, má již druhá dílčí převodovka připravenou zařazenou čtvrtou rychlost. 

Proces řazení se provádí bleskurychle a plynule sepnutím spojek, během setin sekundy a bez 

citelného přerušení tahu motoru. Řidič může převodovku DSG ovládat manuálně pomocí volicí 

páky a volitelných pádel na volantu. V kombinaci s na přání dodávaným výběrem jízdního profilu 

Driving Mode Select je v režimu Eco k dispozici režim volnoběhu, který dále snižuje spotřebu. 

Jakmile řidič sundá nohu z plynu, odpojí se motor od pohonu a kompaktní SUV plachtí. 

 

Pečlivě zkonstruovaný podvozek  

Moderní, komfortně naladěný podvozek propůjčuje kompaktnímu SUV univerzální vlastnosti.  

Daleko dopředu posunutá přední náprava typu MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny 

a s ocelovým pomocným rámem zajišťuje dobře vyvážené rozložení hmotnosti na jednotlivé 

nápravy. Rozchod předních kol činí 1 576 mm.  

 

Zatímco verze s pohonem předních kol jsou vybaveny vzadu prostorově úspornější klikovou 

nápravou s vlečenými rameny, která vytváří prostor pro umístění plnohodnotného rezervního kola, 

používá se u variant s pohonem všech kol čtyřprvková zadní náprava. Rozchod zadních kol činí 

1 541 mm. Podélná ramena zachycují hnací a brzdné síly. Tři příčná ramena udržují kolo vždy 

v optimální poloze vůči vozovce a zaručují precizní vedení.  

 

Pohon všech kol se stará i na kluzké vozovce nebo při tažení těžkého přívěsu o optimální 

jízdní vlastnosti. Ve voze ŠKODA KAROQ se používá elektronicky řízená lamelová spojka. 

Různé senzory (např. snímač otáček kol, snímač úhlu natočení kol, senzor příčného a podélného 

zrychlení, snímač polohy plynového pedálu, snímač otáček motoru, snímač krouticího momentu 

atd.) neustále vyhodnocují jízdní situaci a předávají naměřené hodnoty elektronice pohonu všech 

kol, která spočítá a zajistí optimální rozdělení hnací síly. 

 

Model ŠKODA KAROQ je vhodný také tažení přívěsu. Maximální přípustná hmotnost přípojného 

vozidla činí dle motorizace a varianty pohonu až 2 000 kg.  

 

O další podporu trakce se u verzí s pohonem všech kol stará elektronická uzávěrka diferenciálu 

(EDS) na zadní nápravě. Umožňuje rovnoměrné a snadné rozjezdy na vozovce s různě adhezivním 

povrchem. Když se při rozjezdu protáčí kolo na jedné straně nápravy, elektronická uzávěrka 

diferenciálu jej cíleně přibrzdí a postará se o přenos síly na lépe zabírající kolo. 

 

Díky volitelným adaptivním tlumičům Dynamic Chassis Control (DCC), dostupným v první 

polovině roku 2018, bude mít řidič vozu ŠKODA KAROQ k dispozici tři režimy nastavení podvozku: 

Comfort, Normal a Sport. Elektricky ovládané ventily ovlivňují způsob práce tlumičů. Počítač řídí 

jejich nastavení v závislosti na stavu vozovky, preferovaném stylu jízdy a vybraném režimu. DCC 



TISKOVÁ MAPA 
Strana 10 z 34  
 

ŠKODA KAROQ || Obsah | Novinky | Koncept vozu a karoserie | Pohonné jednotky, převodovky a podvozek | 

Výbava | Asistenční systémy a bezpečnost | Infotainment | ŠKODA Connect | Simply Clever | Design | Kontakty 

přispívá k aktivní bezpečnosti mj. tím, že např. při zvláště dynamickém projíždění zatáček zvýší 

automaticky tuhost tlumičů a zajišťuje tak vyšší stabilitu, lepší kontakt kol s vozovkou a kratší 

brzdné dráhy. Adaptivní podvozek DCC bude k dispozici pro verze s pohonem všech kol.  

 

Výběrem jízdního profilu může řidič ovlivňovat charakteristiky řízení, činnost řazení převodovky 

DSG a nastavení dalších režimů ve verzích Normal, Eco, Sport, Individual a Snow. Individuální 

nastavení lze uložit až pro tři uživatele vozidla na personalizovaný klíč, dodávaný na přání. 

 

U režimu Snow jsou elektronické asistenční systémy nastaveny tak, aby vůz ideálně zvládal jízdu 

po kluzkém povrchu. Protiblokovací systém ABS funguje na podobném principu jako v případě 

režimu Offroad (využívá sníh nahromaděný před prokluzujícími koly). 

 

Na přání je u variant s pohonem všech kol k dispozici režim Offroad, který zajišťuje ještě lepší 

jízdní vlastnosti a snazší ovládání mimo zpevněné vozovky a aktivuje se stisknutím tlačítka. Pro 

zlepšení průchodnosti v režimu Offroad umožní systém ASR větší prokluz kol a elektronická 

uzávěrka diferenciálu EDS reaguje ostřeji a rychleji. V případě potřeby se navíc aktivuje asistent při 

jízdě do kopce a z kopce – posledně jmenovaný udržuje konstantní rychlost při jízdě z kopce. Také 

na přání dodávané tlumiče DCC mění způsob práce, reakce na přidání plynu je o něco pomalejší. 

Protiblokovací systém ABS pracuje s menší intenzitou, takže se před koly nahromadí zemina, která 

vytvoří klín, jenž vůz přibrzďuje. 
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Výbava: Digitální přístrojový panel, vyhřívaná přední 
a zadní sedadla, personalizovaný klíč 
 

› Poprvé je v modelu značky ŠKODA použit individuálně programovatelný digitální 

přístrojový panel  

› Elektromechanická parkovací brzda 

› Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant  

› Climatronic s funkcí Air Care čistí vzduch v interiéru 

› Variabilně využitelná nabídka prostoru, systém zadních sedadel VarioFlex 

› Personalizovaný klíč ukládá volbu jízdního profilu, nastavení asistenčních systémů 

a infotainment systémů 

 

Pro vůz ŠKODA KAROQ je charakteristická moderní technika a promyšlená výbava společně 

s velkorysou nabídkou prostoru, praktičností a funkčností. Poprvé je ve voze ŠKODA použit 

digitální přístrojový panel. Řidič může individuálně nastavit uspořádání velkoplošného 

displeje v přístrojovém panelu. Další novinkou je automatická klimatizace Climatronic 

s funkcí Air Care, která řídí teplotu interiéru pomocí dvouzónové regulace a čistí vzduch. 

Kompaktní vůz SUV je dobře vybaven i na zimu. Přední i zadní sedadla mohou být 

vyhřívaná, stejně jako volant. 

 

Poprvé ve voze značky ŠKODA bude k dispozici digitální přístrojový panel. Řidič může individuálně 

nastavit čtyři režimy zobrazení. Čtyři uspořádání digitálního přístrojového panelu definují pouze 

volitelný rámec. Který údaj se zobrazí v jaké části displeje, jestli bude velký nebo malý, si volí řidič 

individuálně prostřednictvím rolovacího tlačítka na interaktivním displeji MIB (Modularer 

Infotainment Baukasten – modulární stavebnice infotainmentu). Vpravo, vlevo nebo uprostřed lze 

také zobrazit informace o audiosystému, telefonu a asistenčních systémech (Lane Assist, Front 

Assist atp.) nebo stav vozu a jízdní údaje.  

 

Klasické uspořádání s velkým kruhovým 

otáčkoměrem (vlevo) a rychloměrem (vpravo). 

Prostor mezi nimi lze uspořádat individuálně – 

zobrazují se např. údaje infotainment systému 

nebo navigační mapa s možností přiblížení. 

 

 

 

 

 

Rozšířené uspořádání, u kterého hlavní 

ukazatel, například aktuální hudební program 

nebo mapa navigačního systému, zabírá celou 

šířku displeje. Aktuální rychlost jízdy, 

doporučený rychlostní stupeň, rozpoznávání 

dopravních značek, zbývající vzdálenost do 

cíle, vzdálenost k příští odbočce na 

naplánované trase nebo aktuálně ujetá 

vzdálenost jsou zobrazovány v horní nebo 
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spodní virtuální liště menším písmenem a 

symboly. 

 

U moderního uspořádání se ve střední části 

displeje nachází velký ukazatel, například 

navigační mapa. Vpravo, vlevo a nad mapou je 

místo pro individuální doplňující informace 

například aktuální rychlost, navigační výhled 

s piktogramy, zvolený rychlostní stupeň, 

identifikaci dopravních značek (např. rychlostní 

limit, zákaz předjíždění) nebo doba jízdy. 

 

 

Základní uspořádání digitálně zobrazuje na 

větším prostoru pouze dvě vybrané informace. 

Může to být například aktuální rychlost a 

zbývající dojezd na palivo v nádrži. Navíc se na 

displeji nahoře a dole zobrazují menším 

písmem základní informace (čas, atd.). Se 

spuštěnou navigací jsou pak uprostřed viditelné 

také navigační šipky. 

 

 

Součástí standardní výbavy je na palubě elektromechanická parkovací brzda. Ta je se svými 

dvěma elektromotory integrována do brzdného ústrojí na zadní nápravě a může navíc sloužit jako 

nouzová brzda. Ve spojení s převodovkou DSG obsahuje také funkci Auto Hold. V dopravních 

zácpách nebo při opakovaném zastavování a rozjíždění udržuje vůz v klidu, aniž by řidič musel 

sešlápnout brzdový pedál. Zapíná a vypíná se pomocí tlačítka ve středové konzoli. 

 

Vůz ŠKODA KAROQ je nyní skvěle vybaven také pro chladné měsíce. Na přání je ve výbavovém 

stupni Ambition k dispozici vyhřívání předních a zadních sedadel (standard pro výbavový stupeň 

Style). Vyhřívat lze také volant, čelní a zadní sklo, vnější zrcátka a samozřejmě také trysky 

ostřikovačů. Kromě toho je na přání k dispozici nezávislé topení. 

 

Pro náročnější provozní podmínky lze vůz ŠKODA KAROQ vybavit paketem pro špatné cesty. 

Ten ochraňuje před mechanickým poškozením (např. při kontaktu s nerovnostmi vozovky nebo 

na štěrku) a zabraňuje vniknutí nečistot (prach, písek, bahno) do motorového prostoru nebo svazků 

elektroinstalace. K paketu pro špatné cesty patří ochranný kryt pod motorem, ochrana 

elektroinstalace, brzdových vedení a další plastové kryty. 

 

K novinkám v oblasti komfortu patří velká skleněná panoramatická posuvná střecha a tři 

personalizované klíče. Jakmile uživatel odemkne vůz daným klíčem, aktivují se jeho individuální 

nastavení. K mnoha oblastem, kterých se tato nová funkce týká, patří mimo jiné volba jízdního 

profilu, nastavení asistenčních systémů, vnitřního a vnějšího osvětlení, automatické klimatizace 

Climatronic, infotainment systémů, nebo poloha elektrického nastavení sedadel.  

 

Standardně dodávaná klimatizace Climatronic s funkcí Air Care nabízí nejen automatickou 

dvouzónovou regulaci teploty, ale i systém Air Care, který čistí vzduch v interiéru. 
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Nová sedadla, více variability 

Model ŠKODA KAROQ nabízí místo pro pět cestujících, kteří mají pohodlí i na delších cestách. 

Nově vyvinutá sedadla nabízejí nejen větší pohodlí, ale také nové možnosti výběru čalounění a 

rozšířenou funkčnost. Přední sedadla poskytují vynikající boční vedení a jsou výškově nastavitelná. 

Na přání je k dispozici sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které umožňuje přepravu zvláště 

dlouhých předmětů.  

 

Nabídka zahrnuje vedle různých povrchových materiálů a barev také sportovní sedadla, která jsou 

dodávána na přání ve výbavových stupních Ambition a Style. Sportovní sedadla jsou nově 

potažena látkou Thermoflux, která zajišťuje optimální prodyšnost povrchu. 

 

Pro individualizaci interiéru jsou k dispozici četné kombinace barev povrchů a potahových materiálů 

sedadel.  

 

ŠKODA KAROQ | Barvy a materiály  

(dekory, potahy a čalounění) 

 Jméno Sedadla 

střed / boky  

// zadní část 

Přístrojová deska 

/ výplň dveří 

Podlaha a 

koberec 

Strop 

 

Ambiti

on 

Černo-šedý Šedá látka 

Černá / Černá Černá Šedá 

Černo-červený Černo-červená látka  

Černo-šedý 

s Family 

paketem 

Šedá látka // Černá umělá 

kůže  

Černo-červený 

s Family 

paketem 

Černo-červená látka // 

Černá umělá kůže  

Sportovní 

sedadla: černo-

bílý 

Černo-bílá látka  

Sportovní 

sedadla: černo-

červený 

Černo-červená látka 

Polokožený Černá látka – Černá kůže / 

Černá umělá kůže  

 

Style 

Černý Černá látka  

Černá / Černá 

Černá 

Šedá Černý s Family 

paketem 

Černá látka // Černá 

umělá kůže  

Béžový Béžová látka / Černá látka 

Černá-béžová / 

Béžová 
Černá 

Béžový 

s Family 

paketem 

Béžová látka / Černá látka 

// Černá umělá kůže  

Sportovní 

sedadla: černo-

bílý  

Černo-bílá látka 

Černá / Černá Šedá 
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Sportovní 

sedadla černo-

červený 

Černo-červená látka 

Alcantara
®
/kůž

e: černý  

Černá Alcantara
®
 - Černá 

kůže / 

Černá umělá kůže  

Černá kůže Černá kůže / Černá umělá 

kůže  

Béžová kůže Béžová kůže / Béžová 

umělá kůže  

Černá-béžová / 

Béžová 
Černá 

Polokožený Černá látka – Černá kůže / 

Černá umělá kůže  
Černá / Černá Šedá 

 

 

ŠKODA KAROQ | Barvy a materiály (dekory) 

Dekorativní lišty ve dveřích a palubní desce mají odlišnou barvu a vzorek, jsou však vizuálně sladěné. 

 Ambition Style 

Černá Červená Černá Béžová 

Dveře: Cool Brushed 

Palubní deska: Graphite Metallic 
■ - - - 

Dveře: Dark Brushed 

Palubní deska: Dark Chrome 
- □ - - 

Dveře: Dark Waves 

Palubní deska: Piano Black 
- - ■ □ 

Dveře: Dark Brushed 

Palubní deska: Chrome 
□ - □ □ 

■ ve standardní výbavě □ na přání - nedostupné  
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Opěradla zadních sedadel vozu ŠKODA KAROQ jsou sériově sklopná a dělená v poměru 60:40. 

Při sklopených zadních sedadlech vzroste objem zavazadlového prostoru vozu ŠKODA KAROQ 

z 521 až na 1 630 l. Maxima variability je dosaženo se systémem zadních sedadel VarioFlex, 

dodávaným na přání. V tomto provedení jsou tři samostatná zadní sedadla dělená v poměru 

40:20:40. Sklon jejich opěr může být pro zvýšení komfortu sezení nebo zvětšení objemu 

zavazadlového prostoru nezávisle nastavován až o 13°. Navíc mohou být všechna tři sedadla po 

sklopení opěradel sklopena zcela vpřed. Poté stačí pro kompletní demontáž jednotlivého sedadla 

jediný pohyb rukou. Po vyjmutí zadních sedadel vzroste zavazadlový prostor vozu ŠKODA KAROQ 

na 1 810 l. Navíc je možné obě krajní sedadla posouvat o 150 mm v podélném směru. Kromě toho 

mohou být krajní sedadla po vyjmutí prostředního sedadla posunuta o 80 mm blíže ke středu vozu.  

 

 
 

Systém zadních sedadel VarioFlex je vždy kombinován s flexibilním roletovým krytem 

zavazadlového prostoru připevnitelným k pátým dveřím, což je jeden z mnoha Simply Clever prvků 

v novém voze ŠKODA KAROQ. Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru a rozmanitá nabídka háčků 

na tašky a dělících sítí do zavazadlového prostoru navíc přispívají k mnohostranné a promyšlené 

funkčnosti tohoto univerzálního vozu. O větší komfort při vykládání a nakládání zavazadel se stará 

elektrické ovládání pátých dveří. Páté dveře je možné otevřít a zavřít také z interiéru vozu. 
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Vůz ŠKODA KAROQ nabízí mnoho odkládacích prostor. V přední části vozu jsou tyto odkládací 

schránky: 

 

ŠKODA KAROQ | Odkládací schránky 

 

1. Odkládací schránky s držáky 1,5l lahví ve výplních předních dveří 

2. Odkládací schránka vlevo pod volantem 

3. Odkládací schránka v horní části přístrojové desky 

4. Odkládací schránka před řadicí pákou nebo Phonebox (na přání) 

5. Odkládací schránka Jumbo Box 

6. Odkládací schránka před spolujezdcem 

7. Schránka na brýle 

8. Držák parkovacích lístků 

9. Odkládací schránka pro deštník pod sedadlem spolujezdce 
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Karoserie vozu ŠKODA KODIAQ je k dispozici v 10 metalických a 4 nemetalických barvách 

(základní modrá Energy dostupná od prosince 2017). Výbavový stupeň Ambition nabízí 16“ kola 

z lehké slitiny, výbavový stupeň Style 17“ kola z lehké slitiny. Na přání jsou nabízena další kola 

z lehké slitiny ve velikostech 17“, 18“ a 19“. 

 

ŠKODA KAROQ | Přehled kol 

16“  Castor 

 

 

Kolo z lehké slitiny 6.0J x 16“ ET 

43 pro pneumatiky 215/60 R16 

nebo 225/60 R16 

Ambition ■ 

Style - 

17“  Ratikon 

 

Triton 

 

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17” ET 

45 pro pneumatiky 215/55 R17 

nebo 225/55 R17 

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17” 

ET 45 pro pneumatiky 215/55 

R17 nebo 225/55 R17 

Ambition - □ 

Style ■ □ 

18“  Mytikas Braga 

 

  

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 18” ET 

45 pro pneumatiky 215/50 R18 

nebo 225/50 R18 

Kolo z lehké slitiny 7.0J × 18” 

ET 45 pro pneumatiky 215/50 

R18 nebo 225/50 R18 

Ambition □ □ 

Style □ □ 

 

 

 

 

   



TISKOVÁ MAPA 
Strana 18 z 34  
 

ŠKODA KAROQ || Obsah | Novinky | Koncept vozu a karoserie | Pohonné jednotky, převodovky a podvozek | 

Výbava | Asistenční systémy a bezpečnost | Infotainment | ŠKODA Connect | Simply Clever | Design | Kontakty 

19“  Crater 

 

Kolo z lehké slitiny 8.0J × 19” ET 

45 pro pneumatiky 225/45 R19 

(dostupné pro modely 4x4) 

Ambition - 

Style □ 

■ ve standardní výbavě □ na přání - nedostupné 

 

Model ŠKODA KAROQ nabízí již od stupně Ambition ve standardní výbavě množství prvků výbavy, 

což je pro vozy značky ŠKODA typické. Náročná přání ohledně komfortu a funkcí plní výbavový 

stupeň Style. 

 

ŠKODA KAROQ | Přehled výbav 

Ambition Dostupnost 

LED světla pro denní svícení a zadní LED svítilny ■ 

Přední mlhové světlomety ■ 

16“ kola z lehké slitiny Castor ■ 

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu ■ 

Tříramenný kožený volant s chromovanými dekorativními prvky ■ 

Chromovaný rámeček a vnitřní ovladač lamel přívodu vzduchu do interiéru ■ 

Malý kožený paket (3ramenný multifunkční volant pro rádio a telefon, hlavice řadicí 

páky) 

■ 

ESC, TPM+, XDS+ ■ 

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče, spolujezdce a cestujících na 

zadních sedadlech 

■ 

3 výškově nastavitelné hlavové opěrky vzadu ■ 

Bezpečnostní odrazky na výplních předních dveří ■ 

7 airbagů – airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbag vpředu, hlavové airbag a kolenní 

airbag řidiče 

■ 

Speedlimiter ■ 

Imobilizér ■ 

Úchyty Isofix a TopTether pro upevnění dětské sedačky na krajních sedadlech druhé 

řady 

■ 

Odkládací kapsy na vnitřních stranách opěradel předních sedadel ■ 

Odkládací síťka na středové konzole na straně spolujezdce ■ 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami ■ 

Upevňovací koncept s posuvnými háčky v zavazadlovém prostoru (s VarioFlex) ■ 

Elektronická parkovací brzda ■ 

Střešní nosič ■ 
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12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru ■ 

Sluneční clony s osvětlenými make-up zrcátky ■ 

Maxi DOT ■ 

Automatická dvouzónová klimatizace Climatronic  ■ 

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka ■ 

Infotainment Bolero 8“ ■ 

Loketní opěrka vpředu s 12V zásuvkou a výdechy ventilace pro zadní sedadla ■ 

Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu  ■ 

Sklopné stolky na opěradlech zadních sedadel □ 

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ■ 

Tónovaná skla ■ 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce s bederními opěrami ■ 

Schránka na brýle ■ 

Vyhřívaná přední sedadla ■ 

Cargo elementy ■ 

Elektronicky ovládaná dětská pojistka □ 

Vyhřívaný volant □ 

VarioFlex □ 

Ambientní osvětlení □ 

LED přední světlomety s AFS, LED mlhové světlomety s Corner funkcí □ 

Panoramatická posuvná střecha □ 

Infotainment systém Amundsen □ 

Phone Box s bezdrátovým nabíjením □ 

Sportovní sedadla s potahy Thermoflux □ 

Style 

(navíc oproti Ambition) 

Dostupnost 

17“ kola z lehké slitiny Ratikon ■ 

Difúzní osvětlení v interiéru ■ 

Chromový rámeček vnitřních kliček dveří ■ 

Chromové ovladače oken ■ 

Chromované spínače světel ■ 

KESSY ■ 

Zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru ■ 

Vyhřívaná přední a zadní sedadla ■ 

Infotainment systém Amundsen 8“ s navigací ■ 

Barevný Maxi DOT ■ 

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí □ 

Infotainment systém Columbus s 9.2" barevným kapacitním displejem □ 

Elektrické otevírání dveří zavazadlového prostoru, včetně virtuálního pedálu □ 

Digitální přístrojový panel □ 

■ standard    □ na přání  
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Asistenční systémy a bezpečnost:  
Inovativní systémy známé z vozů vyšších tříd 
 

› Adaptivní tempomat ACC využívající data z radaru 

› Front Assist včetně funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou chodců 

› Blind Spot Detect a asistent pro vyjíždění z parkovacích míst Rear Traffic Alert 

› Lane Assist udržuje vůz v jízdním pruhu 

› Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při dopravních zácpách 

› Driver Alert varuje v případě únavy řidiče  

› Rozpoznávání dopravních značek fungující na bázi kamery 

› Až devět airbagů poskytuje vysokou úroveň pasivní bezpečnosti 

 

Nové kompaktní SUV nabízí mnoho asistenčních systémů, které jsou běžně vyhrazeny 

vozům vyšších tříd a které kromě komfortu podporují především aktivní bezpečnost. 

Asistenční systémy slouží k ochraně chodců a udržují odstup kompaktního SUV od vpředu 

jedoucího vozu. Ulehčují řidiči přejíždění z pruhu do pruhu nebo naopak jízdu v pruhu, 

pomáhají mu při parkování a upozorňují jej na důležité dopravní značky. O typicky vysokou 

úroveň pasivní bezpečnosti se kromě robustní struktury karoserie stará také rozsáhlá 

sestava zádržných systémů, mj. až devět airbagů (zadní boční airbagy dostupné od počátku 

roku 2018). 

 

Pokročilá konstrukce podvozku a moderní systémy jízdní stability vozu ŠKODA KAROQ zajišťují 

bezpečné a zároveň komfortní jízdní vlastnosti. Varianty s pohonem předních kol i varianty 

s pohonem všech kol jsou standardně vybaveny například elektronickou kontrolou stability ESC 

s rozsáhlými funkcemi pro bezpečnou jízdu za jakýchkoliv povětrnostních a jízdních podmínek. 

K aktivní bezpečnosti přispívají také četné asistenční systémy. 

 

ŠKODA KAROQ | Asistenční systémy 

 

Parkovací asistenční 

systémy 

1. Asistent pro vyjíždění z 

parkovacího místa Rear Traffic 

Alert 

Tento systém využívá radary v zadním 

nárazníku k monitorování pohybu za vozem, 

když vůz couvá, a varuje řidiče před objekty 

pohybujícími se za vozem. 
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2. Manoeuvre Assist 

 

Tento systém zabraňuje kolizím při parkování 

tím, že monitoruje prostor před i za vozem a 

pokud vyhodnotí, že hrozí srážka (vzhledem k 

rychlosti a směru vozidla), dojde k automatické 

aktivaci brzd a až zastavení vozidla.  

3. Rear View Camera (zadní 

parkovací kamera) 

 

Kamera umístěná v madle zadních dveří 

monitoruje prostor za vozem. Aktivuje se 

samočinně při zařazení zpětného chodu a na 

displeji MIB zobrazuje prostor za vozem s 

vodícími liniemi.  

Specifikace: viditelný úhel 150° (H) x 108° (V), 

rozlišení (barevný CMOS čip) 648 (H) x 488 

(V) 

4. Park Assist – parkovací 

asistent 

 

Parkovací asistent je schopen provádět tyto 

parkovací manévry: 

• zaparkování do řady podélně stojících 

vozidel 

• vyparkování z řady podélně stojících vozidel 

• zaparkování do řady příčně stojících vozidel 

popředu 

• zaparkování do řady příčně stojících vozidel 

pozadu 

Parkovací systém má pro automatické 

zaparkování 12 senzorů umístěných kolem 

vozu a lze jej doplnit o zadní parkovací 

kameru. 

Informační systémy 

řidiče  

5. Asistent pro rozpoznání únavy 

Driver Alert 

 

Na základě chování při řízení identifikuje 

asistent pro rozpoznávání únavy (Driver Alert) 

odchylky od normálního způsobu jízdy a tím i 

polevující koncentraci řidiče. Systém analyzuje 

15 minut po spuštění motoru chování při řízení 

a výsledek ukládá jako základ pro signál. V 

této analytické fázi musí být udržována 

rychlost minimálně 65 km/h. Zřejmé odchýlení 

od charakteristického způsobu řízení ukazuje 

na únavu řidiče. Grafické upozornění na 

přístrojovém panelu doporučí přerušení jízdy. 

6. Rozpoznávání dopravních 

značek 

Rozpoznávání dopravních značek, využívající 

počítačové zpracování obrazu kamery, 

identifikuje standardní dopravní značky a 

zobrazuje je jako piktogramy na digitálním 

přístrojovém panelu a/nebo na displeji 

navigačního systému. To platí i pro aktuální 

rychlostní omezení a zákazy předjíždění. 

Asistenční systémy 

na podporu řízení 

7. Asistent pro rozjezd do kopce Asistent pro rozjezd do kopce umožňuje 

rozjezd ve svahu bez rizika, že by se vůz 
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rozjel zpět. Není přitom nutno zatahovat ruční 

brzdu.  

8. Traffic Jam Assist 

 

Traffic Jam Assist usnadňuje řízení při 

dopravních zácpách a zvyšuje bezpečnost i 

komfort při jízdě v koloně. Tento asistent 

pracuje v kombinaci s adaptivním 

tempomatem (ACC) a asistentem pro jízdu v 

pruzích Lane Assist. V tomto případě je 

asistent pro jízdu v pruzích vybaven 

adaptivním vedením v jízdních pruzích, 

aktivním i při rychlostech pod 60 km/h. Při 

současně aktivovaném ACC vůz i v koloně 

automaticky udržuje v pruhu, brzdí a přidává 

plyn. Podmínkou je, že má řidič ruce na 

volantu.   

9. Adaptivní tempomat (ACC) 

 

Adaptivní tempomat (ACC) využívá data z 

radaru, udržuje nejen zvolenou rychlost, ale 

také požadovaný odstup od vozu před sebou. 

Asistent umí snížit rychlost nebo automaticky 

zabrzdit před hrozící kolizí. Řidič může vedle 

rychlosti konfigurovat v odstupňovaných 

krocích také vzdálenost a dynamiku regulace. 

10. Asistent pro jízdu v pruzích 

(Lane Assist) 

 

Od rychlosti 65 km/h pomáhá řidiči při udržení 

se v jízdním pruhu i asistent pro jízdu v 

pruzích (Lane Assist). Využívá k tomu kameru 

v nožce vnitřního zrcátka. Pokud se kompaktní 

SUV blíží značení na silnici bez zapnutého 

směrového světla, pomůže systém řidiči zůstat 

ve stopě jemným zásahem do řízení. 

Světelné asistenční 

systémy 

11. Auto Light Assist 

 

 

Auto Light Assist automaticky rozsvěcuje a 

zhasíná dálková světla v závislosti na 

aktuálních světelných podmínkách a dopravní 

situaci. 

12. Light Assist 

(Coming Home, Leaving Home, 

Tunnel Light, Day Light, Light 

and Rain) 

Praktickým pomocníkem usnadňujícím 

ovládání osvětlení vozu je Light Assistant s 

integrovanými funkcemi: 

- Funkce Coming Home a Leaving 

Home poskytují na definovanou 

dobu osvětlení okolí vozu, které je 

nasvíceno, aby cestující mohli 

bezpečně nastoupit nebo vystoupit.  

- Funkce Tunnel light aktivuje za jízdy 

hlavní světlomety, pokud výrazně 

poklesne intenzita světla v okolí. 

- Funkce Day Light rozsvítí světla pro 

denní svícení po zapnutí 
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zapalování. 

- Funkce Light and Rain v dešti 

zajišťuje rozsvícení vnějšího 

osvětlení při zapnutých stěračích. 

13. Systém řízení předních 

světlometů AFS 

 

Tento systém využívá možnosti měnit 

geometrii světelného kuželu předních 

světlometů, a tím přizpůsobit osvětlení před 

vozidlem různým jízdním situacím. 

Bezpečnostní 

asistenční systémy 

14. Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy s prediktivní 

ochranou chodců 

 

Standardně dodávaný Front Assist, včetně 

funkce nouzové brzdy s prediktivní ochranou 

chodců, využívá radarový senzor. Princip 

radaru umožňuje velký akční rádius a pracuje 

spolehlivě i při špatné viditelnosti. Pokud 

systém rozpozná hrozící kolizi, zasáhne v 

jednom ze čtyř stupňů činnosti. V případě 

potřeby aktivuje automatické brzdění až do 

úplného zabrzdění. Funkce nouzové brzdy je 

aktivní do rychlosti 34 km/h. Standardně 

dodávanou funkci rozpoznávání osob doplňuje 

Front Assist. Tento systém v rychlostech od 10 

do 60 km/h spustí nouzové brzdění, když 

hrozí, že např. chodec nebezpečně zkříží 

směr jízdy vozidla. Při rychlosti nad 40 km/h 

následuje ještě navíc varování před kolizí. 

15. Emergency Assist 

 

Emergency Assist snižuje riziko nehody v 

případě zdravotní indispozice řidiče. Pokud 

systém Lane Assist rozpozná, že řidič ani po 

výstražném varování nemá ruce na volantu, 

nastupuje v činnost sdružující Emergency 

Assist, který začne vůz zpomalovat a zároveň 

vést vozidlo v jízdním pruhu, současně 

aktivuje výstražná světla. 

16. Multikolizní brzda 

 

Multikolizní brzda zabraňuje po kolizi dalšímu 

nekontrolovanému pohybu vozidla brzděním, 

čímž omezí možnosti dalších kolizních situací. 

Současně se aktivují varovná světla a trvale 

svítí brzdová světla. 

17. Crew Protect Assist  

 

Cílem proaktivní ochrany cestujících na 

předních sedadlech je zabezpečení prostoru 

řidiče a spolujezdce v případě kolize: 

• přitažením předních bezpečnostních pásů 

• přivřením elektricky ovládaných bočních 

oken (pokud jsou otevřená) na hodnotu 

otevření 55 mm, zavřením elektricky ovládané 

panoramatické střechy (je-li ve vybavení 

vozu). 
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Crew Protect Assist dokáže předpovědět (díky 

sledování provozu) možnost vzniku krizové 

situace, a pokrýt tak větší množství 

potenciálních situací. 

18. Speedlimiter 

 

Funkce speedlimiter zajistí, aby nebyla 

překročena předem nastavená rychlost. Řidič 

může nastavit maximální povolenou rychlost v 

rozmezí od 30 do 210 km/h. Na rozdíl od 

tempomatu, který nastavenou rychlost udržuje, 

umožňuje speedlimiter řidiči jet jakoukoliv 

rychlostí v rámci předem nastavené rychlosti, 

ale zabrání tomu, aby ji překročil. Z 

bezpečnostních důvodů se funkce deaktivuje, 

jakmile řidič přidá plný plyn. 

19. Blind Spot Detect 

 

Dva radary skryté pod zadním nárazníkem při 

jízdě monitorují prostor za vozidlem a 

rozsvícením LED kontrolky ve zpětném 

zrcátku na příslušné straně vozidla upozorňují 

na vůz, který se pohybuje v tzv. mrtvém úhlu. 
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Vynikající pasivní bezpečnost  
Kompaktní SUV okouzluje vysokou statickou a dynamickou torzní tuhostí, suverénní precizností 

výroby, vysokým jízdním komfortem a přesvědčivou bezpečností při nárazu. V mnoha oblastech 

karoserie, například u podélníků, využívá ŠKODA AUTO vysokopevnostní oceli. Robustní karoserie 

s velkorysými deformačními zónami přispívá k vysoké pasivní bezpečnosti stejnou měrou jako 

velmi pevná kabina pro cestující. 

 

Vůz ŠKODA KAROQ je vybaven sedmi airbagy, dodávanými standardně, a dvěma airbagy na přání 

(zadní boční airbagy dostupné od počátku roku 2018). Airbagy zajišťují maximální ochranu ve 

spolupráci s tříbodovými bezpečnostními pásy (vpředu výškově nastavitelnými s předpínačem).  
 

ŠKODA KAROQ | Airbagy 

 
 Dostupnost 

1. Airbag řidiče  ■ 

2. Airbag spolujezdce, s deaktivací ■ 

3. Přední boční airbag vlevo ■ 

4. Přední boční airbag vpravo ■ 

5. Boční hlavový airbag vlevo ■ 

6. Boční hlavový airbag vpravo ■ 

7. Kolenní airbag pro řidiče ■ 

8. Zadní boční airbag vlevo □ 

9. Zadní boční airbag vpravo □ 

■ standard  □ na přání  
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Dětské sedačky lze upevnit pomocí ukotvení Isofix (na přání dostupné také na sedadle 

spolujezdce) a TopTether (přídavný horní upevňovací pás). Pod sedadlem spolujezdce je na 

dosah ruky umístěn hasicí přístroj. 

 

Při nehodě po nárazu zezadu snižují speciálně konstruované opěrky hlavy WOKS (WOKS = 

Whiplash Optimierte Kopfstützen – opěrky hlavy optimalizované pro whiplash) na předních 

sedadlech riziko poranění krční páteře řidiče a spolujezdce. Perfektně tvarované opěrky hlavy 

zabraňují kyvadlovému pohybu hlavy a poranění krční páteře (tzv. whiplash syndrom). 

 

Když jsou při kolizi aktivovány airbagy, zastaví se přívod paliva. Automatické odblokování dveří 

usnadňuje opuštění vozidla či přístup záchranářů.  
 

Maximální ochrana proti odcizení a zneužití 

Centrální zamykání s alarmem vozu ŠKODA KAROQ může být na přání doplněno systémem 

SAFE. Po jeho aktivaci je vůz uzamčen tak, že i v případě rozbití skel nelze následně dveře otevřít 

z vnitřní strany.  

 

Nejvyšší bezpečnost z hlediska zneužití a odcizení nabízí také elektronický imobilizér s nejnovější 

generací takzvaného proměnného kódu: Při každém vytažení klíče ze zapalování (deaktivaci 

zapalování u systému KESSY) je generován nový kód, který zabezpečuje elektroniku motoru proti 

neoprávněnému použití. Zloději pak nemají s neoriginálními klíči žádnou šanci.  
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Infotainment: kapacitní dotykové displeje, ovládání gesty 
a indukční nabíjení 
 

› Na výběr tři infotainment systémy, dva z nich s navigací 

› Ovládání gesty pro vybrané funkce  

› Sound System CANTON 

› Phonebox pro připojení smartphonu k anténě vozidla včetně možnosti bezdrátového 

nabíjení 

 

ŠKODA KAROQ má jako první model ŠKODA ovládání gesty, které usnadňuje obsluhu 

vybraných funkcí. Infotainment systémy vycházejí z druhé generace koncernové modulární 

stavebnice infotainmentu. Pracují rychle, nabízejí četné funkce a rozhraní a jsou vybaveny 

kapacitními dotykovými displeji. Na výběr jsou tři varianty: hudební systém Bolero 

a navigační a infotainment systémy Amundsen a Columbus. Displeje infotainment systémů 

Bolero, Amundsen a Columbus v novém skleněném designu opticky dále zdokonalují 

kvalitní palubní desku.  

 

Navigační a infotainment systém Amundsen (součást standardní výbavy ve výbavovém stupni 

Style) vychází z infotainment systému Bolero a navíc nabízí funkci navigace s atraktivní grafikou 

a také Wi-Fi hotspot. Dva tunery umožňují příjem rádia, třetí tuner se specializuje výlučně na příjem 

dopravních informací TMC (Traffic Message Channel). Wi-Fi hotspot umožňuje cestujícím volně 

surfovat, streamovat a mailovat až na osmi mobilních zařízeních na palubě. 

 

ŠKODA KAROQ | Navigační systém Amundsen 

Design Skleněný, 8" barevný dotykový kapacitní displej, rozlišení 800 × 480, 

rozměry 175 × 105,4 mm 

Vstupy a média USB konektor s konektivitou Apple, 2 × SD slot, Bluetooth audio 

streaming, Wi-Fi streaming 

Podporované audio formáty MP3, WMA, AAC, MP4, M4A, WAV, FLAC, OGG, podpora ID3 tagů 

Podporované obrazové formáty JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF (loga stanic, fotky kontaktů, obrázky z USB 

nebo SD karty) 

Tuner Dvojitý tuner FM s diverzitním příjmem a dalším, třetím FM tunerem pro 

příjem informací o dopravních omezeních (TMC) 

Výstupní výkon 4 × 20 W 

Vybrané navigační funkce Se zobrazením 2D a 2,5D (ptačí perspektiva), TMC, vyslovování názvu 

při jízdě v ulicích, reálné zobrazení křižovatky při průjezdu, upozornění 

na nedostatek paliva – možnost navigace k nejbližší/vybrané čerpací 

stanici 

Mapové podklady MapCare (pro oblast Evropy); mapové podklady uloženy na SD kartě. 

Dostupnost aktualizací je ještě 5 let po ukončení výroby daného typu 

infotainment systému. 

Internetové připojení  Wi-Fi hotspot 

Ostatní funkce Wireless RSE App 
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Vrcholné řešení představuje navigační a infotainment systém Columbus (na přání ve výbavovém 

stupni Style). Oproti systému Amundsen má navíc interní flashovou paměť 64 GB a také DVD/CD 

mechaniku. Modul LTE zajišťuje vysokorychlostní připojení k internetu. Skleněný displej tohoto 

infotainment systému úhlopříčně měří 9,2“ a nabízí rozlišení 1280 x 640 pixelů. Zadávání cílů ve 

voze se provádí na klávesnici nebo hlasovým rozhraním. 

 

ŠKODA KAROQ | Navigační systém Columbus 

Design Skleněný, 9.2" barevný kapacitní displej, rozlišení 1 280 × 640, rozměry 

208 × 104 mm 

Vstupy a média USB vstup s konektivitou Apple, 2 × SD slot, Bluetooth audiostreaming, 

Wi-Fi streaming, DVD mechanika, podpora HD video, komfortní 

telefonování (LTE, rSAP) 

Podporované audio formáty MP3, WMA, AAC, MP4, M4A, WAV, FLAC, OGG, podpora ID3 tagů, 

podpora 5.1 zvuku 

Podporované obrazové 

formáty 

JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF (loga stanic, fotky kontaktů, obrázky z USB 

nebo SD karty) 

Podporované video formáty MPEG, WMV, DivX, Xvid, MOV, MKV a AVI 

Tuner Dvojitý tuner FM s diverzitním příjmem a dalším, třetím FM tunerem pro 

příjem informací o dopravních omezeních (TMC) 

Vnitřní paměť SSD 64 GB – 10 GB pro uživatelská data, 32 GB mapové podklady 

Výstupní výkon 4 × 20 W 

Vybrané navigační funkce 2D, 2,5D „ptačí perspektiva“, 3D City model vybraných měst, 

vyslovování názvu při manévrování s vozem v ulicích, reálné zobrazení 

křižovatky při průjezdu, upozornění na nedostatek paliva – možnost 

navigace k nejbližší/vybrané čerpací stanici 

Zvláštní funkce Mediatéka (správa souborů v interní paměti), hlasové ovládání, prohlížeč 

obrázků, přehrávač videí, databáze Gracenotes 

Mapové podklady Mapové podklady uloženy v interní paměti. 

Dostupnost aktualizací je ještě 5 let po ukončení výroby daného typu 

infotainment systému. 

Internet  LTE datové připojení 

 

Koncepci ovládacích a zobrazovacích prvků doplňuje v tomto kompaktním SUV ovládání gesty pro 

vybrané funkce (v nabídce u infotainment systému Columbus). Definované pohyby ruky, které 

provádí řidič v oblasti středového panelu, zaznamenává a identifikuje přibližovací senzor. Tímto 

způsobem je možné listovat pohybem ruky v menu infotainment systému, aniž by řidič musel 

odvrátit pohled od vozovky. 

 

Na přání lze objednat Sound System CANTON. 10 reproduktorů (čtyři vpředu, čtyři vzadu, jeden 

v palubní desce a jeden subwoofer v zavazadlovém prostoru) a výkon 550 W se starají o vynikající 

zvukový zážitek. Ve středové konzoli se nachází Phonebox. Indukčně nabíjí smartphone 

a propojuje ho se střešní anténou, což zajišťuje lepší telefonní signál. 
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ŠKODA Connect: Mobilní online služby a služby 
Care Connect  
 

› Mobilní online služby jako nadstavba palubního intotainment systému 

› Navigace s dopravními informacemi v reálném čase a doporučením objízdných tras 

› Care Connect: automatické Tísňové volání a služba Pomoc na cestě stisknutím tlačítka 

› Proaktivní servisní služba pro sjednání termínu servisní prohlídky přímo z vozidla 

› Vzdálený přístup k vozidlu (Remote Access) 

› Portál ŠKODA Connect přenáší služby ŠKODA Connect do domácího počítače 

› SmartLink+ umožňuje integraci funkcí chytrého telefonu 

 

Inteligentní propojení automobilu, smartphonu a nejnovější generace infotainment systémů 

dělají z vozu ŠKODA KAROQ multimediální zážitek. Služby ŠKODA Connect se dělí do dvou 

kategorií: služby Infotainment Online přináší zábavu a informace a služby Care Connect 

podporují a asistují. Součástí nabídky je mimo jiné navigace s dopravními informacemi 

v reálném čase i s doporučením objízdných tras při dopravních zácpách, automatické 

Tísňové volání nebo funkce Poslední parkovací pozice, která dovede řidiče 

k zaparkovanému vozu. Trasy mohou být naprogramovány doma a přeneseny přes internet 

do vozu.  

 

Mobilní online služby ŠKODA Connect podporují vysokorychlostní připojení k internetu pomocí 

modulu LTE. Informují například o reálném provozu na silnicích, zobrazují aktuální provoz na 

vybrané trase a v případě dopravní zácpy navrhují objízdné trasy. Doplňující informace na míru 

poskytují služby Čerpací stanice (s uvedením aktuálních cen pohonných hmot), Parkovací místa, 

Zprávy a další. Informují také o počasí.  

 

Služby Care Connect podporují řidiče v mnoha situacích a jsou k dispozici pro všechny 

infotainment systémy (na přání od výbavového stupně Ambition). Rychlou pomoc nabízí 

automatické Tísňové volání (Emergency Call). Tísňové volání se aktivuje samočinně, jakmile 

zasáhne některý ze zádržných systémů, například airbag. Vůz naváže hlasové a datové spojení 

s ústřednou nouzového volání a předá všechna relevantní data (pozice vozu, směr předchozí jízdy, 

obsazenost apod.). Tlačítkem na stropním modulu může řidič nebo spolujezdec tísňové volání 

spustit i manuálně.  

 

Řidič může tlačítkem ve stropním modulu spustit i službu Pomoc na cestě. Třetí tlačítko v modulu, 

označené písmenem ‚i‘, je určeno ke spojení se službou Infolinka – odborníci v zákaznickém call 

centru zodpoví například dotazy týkající se techniky vozu.  

 

Proaktivní servisní služba umožňuje z vozu sjednat a připravit termín servisní prohlídky.  

 

Mezi služby ŠKODA Care Connect v modelu ŠKODA KAROQ patří také služby vzdáleného 

přístupu k vozu Remote Access, fungující přes aplikaci ŠKODA Connect App, tedy přes chytrý 

telefon uživatele. Funkce Poslední parkovací pozice ukáže, kde vůz stojí, a funkce 

Houkání & blikání usnadní na místě vyhledání vozu tím, že aktivuje houkačku a výstražná světla. 

 

Nemá vůz opustit definovanou oblast nebo jezdit maximálně 130 km/h? Služby Oznámení 
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o oblasti a Oznámení o překročení rychlosti informují majitele o tom, že toto omezení bylo 

porušeno. Portfolio doplňuje služba Jízdní data. 

 

Nabídku aplikace ŠKODA Connect App doplňuje portál ŠKODA Connect, přenášející služby 

ŠKODA Connect do zákazníkova domácího počítače. Pomocí tohoto portálu je možné konfigurovat 

služby a do vozu přenášet cíle a trasy. 

 

Platforma SmartLink+ se standardy MirrorLink™ a SmartGate je již součástí standardní výbavy 

základního infotainment systému Bolero. 
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Simply Clever: Praktičtí pomocníci na palubě 
 

› K dispozici je mnoho Simply Clever prvků 

› Virtuální pedál jednoduše otevírá páté dveře pohybem nohy 

› Mechanicky sklopné, elektricky uzamykatelné tažné zařízení 

 

Simply Clever se stalo synonymem pro spoustu chytrých nápadů, které technici značky 

ŠKODA integrují do každého nového modelu. Praktická řešení zpříjemňují cestujícím 

cestování. I vůz ŠKODA KAROQ nabízí mnoho Simply Clever prvků. Novinkou je ve voze 

ŠKODA KAROQ flexibilní roletový kryt zavazadlového prostoru, který se dá zaháknout do 

pátých dveří.  

 

ŠKODA KAROQ | Vybrané prvky Simply Clever  

 Dostupnost 

Roletový kryt zavazadlového prostoru, připevnitelný k pátým dveřím (v kombinaci se 

systémem zadních sedadel VarioFlex) 

■ 

Držák na parkovací lístky ■ 

Deštník pod sedadlem spolujezdce ■ 

Plnicí hrdlo palivové nádrže s ochranou proti natankování 

nesprávného paliva (pouze naftové motory) 

■ 

Síťový program v zavazadlovém prostoru ■ 

Držák 1,5l lahví ve schránkách předních a zadních dveří ■ 

Držák reflexní vesty pod sedadlem řidiče ■ 

Multifunkční držák nápojů vpředu se systémem Easy Open ■ 

Odkládací prostor pro pero ■ 

Gumička ve výplni dveří ■ 

Škrabka na led ve víčku palivové nádrže ■ 

Sklápěcí funkce opěry sedadla spolujezdce □ 

Vyjímatelný vak na lyže □ 

Odnímatelná LED lampička v zavazadlovém prostoru □ 

Odpadkový koš ve výplni dveří □ 

Držáky na tablet (1x na zadních sedadlech a 1x zadní loketní opěra) □ 

Virtuální pedál (společně s elektrickým otevíráním pátých dveří a Kessy) □ 

230 V zásuvka s 2x USB (vpředu a vzadu) □ 

Sklopné tažné zařízení s elektrickým odjištěním □ 

■ standard  □ na přání  
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Design: Emocionální designový jazyk, dynamický charakter  
 

› LED přední světlomety a zadní sdružené svítilny s LED prvky, LED mlhové světlomety 

s funkcí Corner 

› Komfortní a funkční interiér 

› Kvalitní materiály a precizní zpracování 

› Ambientní osvětlení s LED technologií navodí příjemnou světelnou atmosféru 

› Difúzní osvětlení středové konzole  

› LED paket včetně promítnutí nápisu ŠKODA na zem při otevření dveří  

 

ŠKODA KAROQ okouzlí moderním designem exteriéru. Stejně jako velké SUV ŠKODA 

KODIAQ využívá i tento kompaktní pětidveřový vůz aktuální designový jazyk značky ŠKODA. 

Jeho ostře řezané linie a precizní kontury zvýrazňují dynamický charakter tohoto 

univerzálního vozu.  

 

Výrazně prostorově tvarovanou příď charakterizují precizně tvarované světlomety. Dlouhý rozvor 

náprav naznačuje velkorysý vnitřní prostor. Pro boční siluetu je charakteristický krátký přední 

a zadní převis, rychle ustupující linie střechy, kterou opticky prodlužuje křivka v D sloupku, 

a zužující se záď. 

 

   
 

Kompaktní SUV s jasným designovým jazykem 

Svým vzhledem je vůz ŠKODA KAROQ zcela ve znamení designového jazyka SUV značky 

ŠKODA. Příď charakterizují zdvojené jednotky světlometů, výrazná maska chladiče i mohutný 

nárazník.  

 

Od světlometů prochází až k zádi Tornado linie, která opticky rozděluje karoserii. Lomené blatníky 

mají široké okraje – typický znak designového jazyka vozu SUV značky ŠKODA. Offroadový 

charakter vozu dále zvyšuje velmi robustní obložení podběhů kol, které je k dostání na přání pro 

varianty modelu s pohonem všech kol 4×4. 

 

Záď zvýrazňuje šířku vozidla horizontálním rozdělením mezi nárazník a karoserii. Zadní skupinové 

svítilny jsou dělené a mají vnější část integrovanou do boků karoserie, vnitřní část je zapuštěna do 

pátých dveří. Zadní svítilny využívají LED diody pro koncová i brzdová světla a osvětlení registrační 

značky. Koncové světlo má tvar písmene C, typický pro značku ŠKODA. 
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LED přední světlomety s funkcí AFS, LED mlhové světlomety s funkcí Corner  

Vůz ŠKODA KAROQ má ve standardní výbavě halogenové světlomety a mlhové světlomety a LED 

denní svícení. Ve výbavovém stupni Ambition může být kompaktní SUV vybaveno LED předními 

světlomety (standard pro výbavový stupeň Style). Jejich LED jednotky generují potkávací i dálková 

světla. K výbavě LED světlometů patří funkce AFS. Funkce AFS (Adaptive Frontscheinwerfer – 

adaptivní přední světlomety) reguluje světlomety tak, že jejich moduly vždy vyzařují optimálně 

konfigurované světlo dle aktuální dopravní situace a počasí. 

  

LED přední světlomety doplňují LED mlhové světlomety s funkcí Corner. Jsou k dispozici také jako 

samostatný prvek výbavy.   

 

   
 

   
 

Moderní interiér s četnými možnostmi individualizace 

Přístrojová deska, ovládací prvky a sedadla kompaktního SUV kombinují komfort s moderní 

funkčností. Kvalitní materiály a precizní zpracování zajišťují vysokou úroveň kvality typickou pro 

vozy značky ŠKODA.  
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Působivá atmosféra v interiéru: LED ambientní osvětlení a LED paket  

LED ambientní osvětlení, které je k dostání ve výbavových stupních Ambition a Style, dodává 

interiéru vozu ŠKODA KAROQ působivou atmosféru. Horizontální LED světelné lišty, které jsou 

umístěny v dekoračních lištách dveří, na palubní desce na straně spolujezdce a po obou stranách 

volantu, mohou být individuálně konfigurovány. Na výběr je deset barev světla. Aby se zabránilo 

rozptylování řidiče, zhasnou obě LED světelné lišty vedle volantu, jakmile se vůz ŠKODA KAROQ 

rozjede. 

 

Dalším výjimečným prvkem světelné atmosféry v interiéru je difúzní osvětlení středové konzole. 

Ve spojení s LED paketem, který je k dispozici pro výbavové stupně Ambition a Style, je vytvářeno 

LED jednotkami, které jsou integrovány ve stropním panelu. Další součástí LED paketu je projekce 

loga značky ŠKODA, které je při otevření dveří vidět na zemi vedle vozu. LED projektor se nachází 

přímo ve spodní straně dveří řidiče a spolujezdce.  

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Silke Rosskothen     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731    T +420 734 298 614 

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

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Follow us!  #Skoda 

 

 Facebook  YouTube  Instagram  Twitter 

 

 

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, KAROQ, 

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, v Alžírsku 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:silke.rosskothen@skoda-auto.cz
mailto:stepan.rehak@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://media.skoda-auto.com/en/_layouts/Skoda.PRPortal/homepage.aspx
https://www.facebook.com/skoda
https://www.youtube.com/user/skoda
https://www.instagram.com/skodagram/
https://twitter.com/skodaweb
https://www.facebook.com/motorsportskoda
http://www.youtube.com/motorsportskoda
https://twitter.com/MotorsportSkoda


ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 1/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Motor     

Motor   vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 1598 1968 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 79,5 × 80,5 81,0 × 95,5 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1
] 85/3250–4000 110/- 110/3500–4000 140/- 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1
] 250/1500–3200 340/- 340/1750–3000 400/- 

Kompresní poměr   16,2 : 1 - 16,2 : 1 - 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   motorová nafta 

Pohon     

Pohon   pohon předních kol 
pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním 

točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou 

Spojka   

třecí suchá, 
hydraulicky ovládaná 

jednokotoučová, 
s talířovou pružinou 
a bezazbestovým 

obložením 

dvě souosé spojky, 
suché, vícelamelové, 

elektrohydraulicky 
ovládané 

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová, s talířovou pružinou 

a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, 
elektrohydraulicky ovládané 

Převodovka   
mechanická 

šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická 
sedmistupňová DSG 

s možností 
manuálního řazení 

Tiptronic 

mechanická šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG s možností 
manuálního řazení Tiptronic 

Převodové stupně   

I-4,111 II-2,118  
III-1,360 IV-0,971  
V-0,733 VI-0,592  

Z-4,000 

I-3,500 II-2,087  
III-1,343 IV-0,933  
V-0,974 VI-0,778  
VII-0,653 Z-3,722 

- 

I-3,767 II-1,958  
III-1,257 IV-0,870  
V-0,857 VI-0,717  

Z-4,549 

I-3,579 II-2,750  
III-1,677 IV-0,889  
V-0,677 VI-0,722  
VII-0,561 Z-2,900 

- 

Stálý převod   3,647 
I-4,800 II-3,429  

III-4,500 
- I-3,944 II-3,087 I-4,471 II-3,304 - 



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 2/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   kliková s vlečenými rameny 
víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným 

zkrutným stabilizátorem 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   6J × 16" 

Pneumatiky   215/60 R16 225/60 R16 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,335 - 0,361 - 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4382 

Šířka [mm] 1841 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1603 1607 

Rozvor [mm] 2638 2630 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 172 176 

Výška nákladové hrany (při pohotovostní 
hmotnosti) 

  680 684 

Rozchod kol vpředu [mm] 1576 

Rozchod kol vzadu [mm] 1541 1547 

  



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 3/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1486 

Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm] 1451 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1022 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 1020 

Objem zavazadlového prostoru [l] 
521 – standardní sedadla 
479–588 *** – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
sklopených zadních sedadlech 

[l] 
1630 – standardní sedadla 

1605 – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
vyjmutých zadních sedadlech 

[l] 1810 – VarioFlex 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1426 1441 - 1561 1591 - 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 597 596 - 614 612 - 

Celková hmotnost [kg] 1948 1962 - 2100 2128 - 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 710 720 - 750 - 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 1500 - 2000 - 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 1700 - 2000 - 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 75 - 88 - 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 50 55 

  



ŠKODA KAROQ 
Vznětové motory 
 

 4/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,6 TDI/85 kW 1,6 TDI/85 kW (A) 2,0 TDI/110 kW**** 2,0 TDI/110 kW 4×4 
2,0 TDI/110 kW 4×4 

(A) 
2,0 TDI/140 kW 4×4 

(A)**** 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 188 188 207 196 195 211 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 10,7 10,9 8,9 8,7 9,3 7,8 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 5,0 4,6 - 5,9 5,7 5,9 

– mimo město [l/100 km] 4,4 4,3 - 4,5 4,9 4,8 

– kombinovaná [l/100 km] 4,6 4,4 4,4 5,0 5,2 5,2 

Emise CO2 [g/km] 120 117 115 131 137 134 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 10,2 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
**** Údaje pro motorizace jsou předběžné. Motorizace 2,0 TDI/110 kW není v nabídce na českém trhu. 
 
- Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici. 



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 1/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Motor     

Motor   zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč 

Počet válců   3 4 

Zdvihový objem  [cm
3
] 999 1498 

Vrtání × zdvih  [mm × mm] 74.5 × 76.4 74.5 × 85.9 

Maximální výkon/otáčky  [kW/min
-1
] 85/5000–5500 110/5000–6000 

Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min
-1
] 200/2000–3500 250/1500–3500 

Kompresní poměr   10.5 : 1 

Exhalační norma   EU 6 

Plnění   elektronicky řízené přímé vstřikování paliva 

Zapalování   elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou 

Mazání   tlakové oběžné s plnoprůtokovým čističem oleje 

Palivo   bezolovnatý benzin min. o. č. 95 

Pohon     

Pohon   pohon předních kol 

Spojka   

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová,  

s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, suché, 
vícelamelové, elektrohydraulicky 

ovládané 

třecí suchá, hydraulicky ovládaná 
jednokotoučová,  

s talířovou pružinou 
a bezazbestovým obložením 

dvě souosé spojky, suché, 
vícelamelové, elektrohydraulicky 

ovládané 

Převodovka   
mechanická šestistupňová, plně 

synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG  
s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

mechanická šestistupňová, plně 
synchronizovaná 

automatická sedmistupňová DSG  
s možností manuálního řazení 

Tiptronic 

Převodové stupně   
I-3,769 II-1,955 III-1,281  

IV-0,973 V-0,778 VI-0,642  
Z-3,181 

I-3,765 II-2,273 III-1,531  
IV-1,133 V-1,176 VI-0,956  

VII-0,795 Z-4,168 

I-4,111 II-2,118 III-1,360  
IV-1,029 V-0,857 VI-0,733  

Z-4,000 

I-3,500 II-2,087 III-1,343  
IV-0,933 V-0,974 VI-0,778  

VII-0,653 Z-3,721 

Stálý převod   4,353 I-4,778 II-3,583 III-4,526 3,647 I-4,800 II-3,429 III-4,500 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 2/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Podvozek     

Přední náprava   zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem 

Zadní náprava   kliková s vlečenými rameny 

Odpružení   vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin 

Brzdy   kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem 

Brzdy vpředu   kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny 

Brzdy vzadu   kotoučové 

Parkovací brzda   elektromechanická na zadní kola 

Řízení   hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem 

Kola   6J × 16" 

Pneumatiky   215/60 R16 

Karoserie     

Karoserie   pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová 

Součinitel odporu vzduchu cx   0,341 0,347 

Vnější rozměry     

Délka [mm] 4382 

Šířka [mm] 1841 

Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 1603 

Rozvor [mm] 2638 

Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm] 172 

Výška nákladové hrany (při pohotovostní 
hmotnosti) 

  680 

Rozchod kol vpředu [mm] 1576 

Rozchod kol vzadu [mm] 1541 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 3/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Vnitřní rozměry     

Šířka v loktech na předních sedadlech [mm] 1486 

Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm] 1451 

Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm] 1022 

Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm] 1020 

Objem zavazadlového prostoru [l] 
521 – standardní sedadla 
479–588 *** – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
sklopených zadních sedadlech 

[l] 
1630 – standardní sedadla 

1605 – VarioFlex 

Objem zavazadlového prostoru – při 
vyjmutých zadních sedadlech 

[l] 1810 – VarioFlex 

Hmotnosti     

Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg] 1340 1361 1378 1393 

Užitečné zatížení – s řidičem** [kg] 607 606 612 611 

Celková hmotnost [kg] 1872 1892 1915 1929 

Maximální zatížení střechy [kg] 75 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
nebrzděného 

[kg] 660 680 680 690 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 12 % 

[kg] 1200 1500 

Maximální hmotnost přípojného vozidla 
brzděného – stoupání 8 % 

[kg] 1500 1700 

Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg] 75 

Náplně     

Objem palivové nádrže [l] 50 

  



ŠKODA KAROQ 
Zážehové motory 
 

 4/4  11. 10. 2017 

Technické údaje   1,0 TSI/85 kW 1,0 TSI/85 kW (A) 1,5 TSI/110 kW 1,5 TSI/110 kW (A) 

Provozní vlastnosti     

Maximální rychlost  [km/h] 187 186 204 203 

Zrychlení 0–100 km/h  [s] 10,6 10,7 8,4 8,6 

Spotřeba (1999/100/ES)     

– město [l/100 km] 6,2 5,8 6,6 6,6 

– mimo město [l/100 km] 4,7 4,8 4,7 4,9 

– kombinovaná [l/100 km] 5,3 5,2 5,4 5,5 

Emise CO2 [g/km] 119 118 123 125 

Vnější průměr zatáčení – stopový [m] 10,2 

 
Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. 
 
* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu. 
** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.  
*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel. 
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