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Dvě designové skici poskytují první pohled na 
modernizovaný model ŠKODA KAROQ 
 

› Vizuální a technická modernizace kompaktního SUV značky ŠKODA 

› Výraznější příď a nově uspořádané světlomety a zadní skupinová světla, obojí s využitím 

technologie LED 

› Digitální prezentace přepracovaného modelu ŠKODA KAROQ proběhne 30. listopadu 

 

Mladá Boleslav, 15. listopadu 2021 – Dvěma designovými skicami představuje značka 

ŠKODA první pohled na omlazený vůz KAROQ. Kompaktní SUV české automobilky se čtyři 

roky po svém uvedení v roce 2017 dočká vizuální a technické modernizace. Digitální 

prezentace pro média se uskuteční 30. listopadu. 

 

První ze dvou designových skic ukazuje nově tvarovanou, ještě výraznější příď modernizovaného 

modelu ŠKODA KAROQ. Širší, nyní šestiúhelníkovou masku chladiče zdobí výrazná zdvojená 

žebra, pod nimiž je vidět široký otvor pro přívod vzduchu. Přední světlomety jsou celkově užší než 

dříve a sahají až k masce chladiče. Dynamický vzhled vozu podtrhuje i nově vedená linie světel pro 

denní svícení, která je nyní rozdělena na dvě části. Pod ní je pak umístěné druhé světlo, kde se 

nachází mlhové světlomety nebo – ve vrcholném provedení – separátní modul LED. Toto 

uspořádání světel dodává vozu jedoucímu ve tmě charakteristický „čtyřoký“ vzhled.  

 

Druhá skica nabízí pohled na nově navrženou záď modelu KAROQ. Kromě delšího zadního 

spojleru a opticky upraveného zadního nárazníku s černým difuzorem je ze skici patrné i nové 

provedení ostře tvarovaných zadních světel. Stejně jako přední světlomety jsou i tyto světla plošší 

než dříve a zdůrazňují tak šířku vozidla. Pro vozy značky ŠKODA typické krystalické struktury 

dodávají zadním skupinovým světlům, která se i nadále vyznačují charakteristickou grafikou ve 

tvaru písmene C, mimořádný optický akcent. 

 

S modelem KAROQ, který je „menším bratrem“ modelu KODIAQ, učinila značka ŠKODA v roce 

2017 další krok v realizaci své SUV ofenzívy. Omlazená ŠKODA KAROQ bude mít premiéru 

30. listopadu v rámci digitální prezentace pro zástupce médií. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner    Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu   Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420    T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz   zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

První pohled na přepracovaný model ŠKODA KAROQ 

Designová skica ukazuje novou a ještě výraznější příď 

modelu ŠKODA KAROQ. Maska chladiče je širší a má 

nyní tvar šestiúhelníku. Dynamický vzhled vozu 

podtrhuje i nově vedená linie světel pro denní svícení, 

která je nyní rozdělena na dvě části. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

První pohled na přepracovaný model ŠKODA KAROQ 

I nové zadní skupinové svítilny jsou plošší než dříve a 

zdůrazňují tak šířku modelu KAROQ. Kromě nich je ze 

skici patrný i delší zadní spojler a nově tvarovaný zadní 

nárazník s černým difuzorem. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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