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ŠKODA AUTO zveřejňuje kompletní ceník modelu 

KAROQ, který je již dostupný i v konfigurátoru 
 

› Modernizovaná ŠKODA KAROQ má kompletní ceník, je v něm na výběr 30 položek 

› Zákazníci si mohou naspecifikovat vůz přesně podle svých požadavků, webový 

konfigurátor pro model KAROQ na stránkách ŠKODA AUTO Česká republika spuštěn 

 

Mladá Boleslav, 7. prosince 2021 – Od 1. prosince přijímají autorizovaní prodejci ŠKODA 

AUTO Česká republika předobjednávky na modernizované SUV KAROQ. Nyní byl zveřejněn 

kompletní ceník a současně spuštěn i nový konfigurátor pro tuto modelovou řadu. První 

zákazníci si své vozy převezmou na jaře 2022. 

 
Modernizovaná ŠKODA KAROQ začíná nově s výbavou Ambition na doporučené prodejní ceně 

638 900 Kč včetně DPH. Vyšší specifikace Style vstupuje do předprodeje s cenovkou 663 900 Kč. 

Dynamicky střižená varianta Sportline, která se opět odlišuje vně i uvnitř, startuje na částce 

763 900 Kč. V tomto případě je ovšem základní motorizací čtyřválec 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 

k). Nově byly do ceníku zařazeny výbavové stupně Style Exclusive a Sportline Exclusive, které 

zahrnují doposud nejčastěji žádané položky na přání. Tyto exkluzivní verze, které povyšují 

modelovou řadu KAROQ na úroveň prémiových SUV, mohou zájemci objednávat za doporučené 

prodejní ceny od 773 900 Kč (Style Exclusive), resp. 848 900 Kč (Sportline Exclusive). Všechny 

informace o modernizovaném modelu KAROQ jsou k dispozici na platformě Storyboard. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO  

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie a infografika k tématu: 
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Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Infografika: Modernizovaná ŠKODA KAROQ 

má kompletní ceník 

Celkem 30 položek obsahuje ceník modernizovaného 

modelu ŠKODA KAROQ. Kromě toho mohou uživatelé 

volit z bohaté palety výbav na přání včetně několika 

cenově zvýhodněných paketů. 

 

Stáhnout                                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. 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
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