
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 1 z 7 

 
 
 
  
 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

ŠKODA KAROQ SPORTLINE: Nové sportovně laděné SUV 
 

› Nová sportovně laděná varianta úspěšného kompaktního SUV  

› ŠKODA KAROQ SPORTLINE exkluzivně nabízí nejvýkonnější benzinový motor modelové 

řady o výkonu 140 kW (190 k) 

› Sportovně tvarovaný přední nárazník, sportovní sedadla se stříbrným prošitím 

› Osmnáctipalcová kola z lehké slitiny Mytikas v černé lesklé barvě ve standardní výbavě  

› Virtuální kokpit se speciálním zobrazením pro variantu SPORTLINE dodávaný na přání 

 

Mladá Boleslav/Paříž, 1. října 2018 – Česká automobilka představuje speciální sportovně 

laděnou verzi kompaktního SUV– nový model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Emocionální 

design všestranného kompaktního modelu byl u varianty SPORTLINE dále vyladěn. 

Dynamický vzhled zvýrazňuje řada černě lakovaných prvků. Zároveň jej skvěle doplňuje 

nový benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k). Nejvýkonnější benzinový motor 

modelové řady je určen exkluzivně pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 

 

Model ŠKODA KAROQ, uvedený na trh v roce 2017 jako druhý model SUV ofenzívy značky 

ŠKODA, přenáší výrazný, emocionální designový jazyk do segmentu kompaktních SUV. I přes 

kompaktní vnější rozměry nabízí prostor pro cestující se zavazadly. Nejmodernější asistenční 

systémy dále zvyšují bezpečnost a komfort vozu. Vůz ŠKODA KAROQ SPORTLINE doplňuje 

nabídku modelové řady o novou, sportovní variantu, která dále zvyšuje atraktivnost modelové řady 

a zároveň se zaměřuje na nový okruh zákazníků.  

 

Sportovní ambice modelu ŠKODA KAROQ SPORTLINE zvýrazňuje benzinový motor 2,0 TSI 

o výkonu 140 kW (190 k), který je v rámci modelové řady exkluzivně určen pro tento model. Pohon 

všech kol, který je standardně nabízen s tímto motorem, dále zlepšuje dynamiku vozu a zvyšuje 

bezpečnost. 

 

Sportovní vzhled umocňují osmnáctipalcová kola z lehké slitiny Mytikas v černé lesklé barvě 

a mnohé černě lakované prvky. Maska chladiče a zadní nárazník jsou černé. Černá sportovní 

sedadla potažená novou látkou a zdobená stříbrnými kontrastními švy, sportovní multifunkční 

volant a kryty pedálů z ušlechtilé oceli dodávají interiéru sportovní vzhled. Řidiče vítá logo 

na obrazovce infotainment systému. Verze SPORTLINE nabízí speciální zobrazení na přání 

dostupného virtuálního kokpitu.  

 

Čtyři motory a na přání dostupný pohon všech kol 

Motorová paleta modelu ŠKODA KAROQ SPORTLINE zahrnuje čtyři úsporné motory šetrné 

k životnímu prostředí, které splňují normu Euro 6d-TEMP. Novinkou je nejvýkonnější benzinový 

motor modelové řady 2,0 TSI, který je určen exkluzivně pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 

Tento motor má výkon 140 kW (190 PS) a je dostupný v kombinaci s automatickou 

sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem všech kol.  

 

Kromě motoru 2,0 TSI je k dispozici i benzinový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k), který 

dosahuje díky automatickému odpojování válců kombinované spotřeby 5,3 l/100 km. K přenosu 

hnací síly slouží s motorem 1,5 TSI standardně dodávaná manuální šestistupňová převodovka 
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nebo na přání dodávaná automatická sedmistupňová převodovka DSG. Oba motory TSI jsou 

vybaveny filtrem pevných částic. 

 

Oba naftové motory 2,0 TDI vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE mají stejný výkon jako benzinové 

agregáty. Motory 2,0 TDI jsou standardně vybaveny systémem SCR se vstřikováním AdBlue 

a filtrem pevných částic. Motor o výkonu 110 kW (150 k) je standardně dodáván s pohonem 

předních kol a manuální šestistupňovou převodovkou. Pohon všech kol a automatická 

sedmistupňová převodovka DSG v kombinaci s pohonem všech kol jsou k dispozici na přání. 

Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW (190 k) je vždy vybaven automatickou sedmistupňovou 

převodovkou DSG a pohonem všech kol. V závislosti na daných podmínkách na vozovce rozděluje 

permanentní pohon všech kol nejnovější generace točivý moment na jednotlivá kola vozu. 

Tím zlepšuje dynamiku vozu a také zvyšuje bezpečnost například díky lepší trakci na kluzkém 

povrchu. 

 

Pro model ŠKODA KAROQ SPORTLINE je nově k motorům 2,0 TSI/140 kW (190 k) 

a 2,0TDI/140 kW (190 k) dostupný takzvaný Sound Generator, který posádce zprostředkovává 

efektní zvukový projev motoru. Sound Generator je dodáván výhradně s volbou jízdního profilu 

Driving Mode Select a patří tedy do standardní výbavy vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE.  

 

Sportovní design s černými lakovanými prvky 

ŠKODA KAROQ získává díky variantě SPORTLINE výrazně sportovní charakter. Kromě předního 

sportovního nárazníku lakovaného v barvě vozu vynikají především černá maska chladiče, černé 

kryty zpětných zrcátek a černý zadní nárazník. Exkluzivní osmnáctipalcová kola z lehké slitiny 

Mytikas i na přání dostupná kola Vega o velikosti 19“ jsou černá. Plakety SPORTLINE na předních 

blatnících jasně zdůrazňují nejdynamičtější variantu vozu ŠKODA KAROQ. Boční ochranné lišty 

lakované v barvě vozu, boční okna a sklo pátých dveří s vyšším stupněm tónování (SunSet) 

a černý střešní nosič dodávají vozu elegantní vzhled. Dalším výrazným prvkem jsou stříbrné, jasně 

viditelné dekorační koncovky výfuku. 
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Interiéru dominují černá sportovní sedadla zdobená stříbrnými kontrastními švy. Jsou potažena 

novou, třívrstvou, prodyšnou látkou ThermoFlux, která se zejména v letních měsících postará 

o mimořádný komfort cestujících. Přední sedadla jsou vybavena bederní opěrkou. Malý kožený 

paket zahrnuje mj. stříbrné obšití i na sportovním multifunkčním volantu s perforovanou černou 

kůží, na manžetě řadicí páky a loketní opěrce vpředu. Přístrojovou desku zdobí dekorační obložení 

Piano black, dekorační lišty ve výplni dveří jsou v dekoru Carbon. Sportovní vzhled završují kryty 

pedálů z ušlechtilé oceli, logo SPORTLINE na přístrojové desce, loga KAROQ na prahových 

lištách, černý strop, černé stropní sloupky i LED paket s ambientním osvětlením.  

 

Další prvky zvyšující bezpečnost a zvýrazňující charakter vozu 

Virtuální kokpit, dostupný na přání, nabízí řidiči několik zobrazení. Nově je k dispozici také páté 

zobrazení Sport. U tohoto režimu je uprostřed displeje zobrazena aktuální rychlost, vpravo a vlevo 

je zobrazena zvolená rozhlasová stanice resp. jízdní data. Ve spodní části displeje jsou informace 
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o aktuálním výkonu motoru a teplotě oleje. Virtuální kokpit u verze SPORTLINE má pozměněný 

karbonový (sportovní) design, který mění vzhled všech pěti režimů zobrazení.  

 

Rozsáhlé možnosti konektivity ve voze ŠKODA KAROQ SPORTLINE zajišťuje standardně 

dodávaná technologie SmartLink+, která spojuje standardy Apple CarPlay, Android Auto, 

MirrorLink™ a SmartGate. Aplikace ŠKODA Media Command umožňuje ovládání funkcí 

infotainment systému až na dvou tabletech připojených přes Wi-Fi. Mobilní online služby 

ŠKODA Connect zahrnují oblasti Infotainment Online, Care Connect a Tísňové volání. Mezi služby 

Infotainment Online patří například Dopravní informace online. Služby Care Connect zahrnují také 

Proaktivní servisní službu, která v případě potřeby zajistí spojení se zákaznickým servisem nebo 

s odborným servisem. Tísňové volání se aktivuje automaticky v případě aktivace zádržných 

bezpečnostních systémů. Mimo to ho lze spustit i manuálně. Externí přístroje lze připojit pomocí 

bluetooth. Pomocí Phoneboxu lze také bezdrátově nabíjet kompatibilní mobilní telefony.  

 

Standardně dodávaný bezklíčový systém KESSY umožňuje také použití na přání dostupných 

elektricky ovládaných pátých dveří s funkcí Tip-To-Close, které se otevírají a zavírají stisknutím 

tlačítka nebo mírným tlakem na otevřené páté dveře. Na přání umožňuje virtuální pedál pod zadním 

nárazníkem otevření pátých dveří intuitivním pohybem nohy.  

 

Bezpečnost zvyšují vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického stmívání a Light and Rain Assist 

díky automatického nastavení světel při jízdě v dešti nebo za tmy. Díky volbě jízdního profilu 

Driving Mode Select může řidič upravovat jízdní dynamiku vozu ŠKODA KAROQ SPORTLINE. 

Elektronická kontrola stabilizace (ESC) umožňuje dvoustupňové nastavení.  

 

Jak je pro vozy značky ŠKODA typické, nabízí i tento model mnoho Simply Clever prvků 

a odkládacích schránek. Používání vozu v každodenním provozu usnadňují mezipodlaha 

v zavazadlovém prostoru, držák tabletu vzadu nebo odkládací schránka na straně řidiče se slotem 

na parkovací karty, mince a SD karty. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:  

Hermann Prax     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz  stepan.rehak@skoda-auto.cz 
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ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 8 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ (v Číně) a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 milionu 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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