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Nová ŠKODA KAROQ: Výraznější vzhled a vylepšené 
aerodynamické vlastnosti  
 

› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA 

› Nové, trvale udržitelné materiály a moderní technologie v interiéru zvyšují úroveň komfortu  

› Poprvé ŠKODA KAROQ nabízí na přání Matrix-LED přední světlomety 

› Pět úsporných motorů generace Evo koncernu Volkswagen 

› Optimalizovaná aerodynamika o více než 9 %, nižší spotřeba a nižší emise CO2 

 

Mladá Boleslav, 4. dubna 2022 – Inovace úspěšného modelu: Modernizovaná verze modelu 

KAROQ přináší vylepšený designový jazyk, trvale udržitelné materiály, nové technologie a 

úsporné motory nové generace Evo. Od uvedení druhého SUV na trh v roce 2017 bylo 

vyrobeno již více než půl milionu vozů KAROQ. Menší bratr modelu KODIAQ je tak nosným 

pilířem modelové palety značky ŠKODA.  

 

V roce 2017 představila ŠKODA AUTO své druhé SUV ŠKODA KAROQ. S počtem více než půl 

milionu prodaných vozů je KAROQ nosným pilířem modelové palety značky ŠKODA. V roce 2021 byl 

KAROQ po nejprodávanějším modelu OCTAVIA a městském SUV KAMIQ třetím nejžádanějším 

vozem české automobilky. V současné době je KAROQ nabízen v 60 zemích světa. 

 

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, říká: 

„Model KAROQ nám v roce 2017 pomohl výrazně urychlit SUV ofenzívu značky ŠKODA. Stal se 

úspěšným modelem a výrazně přispěl k tomu, že podíl modelů kategorie SUV na celkových 

dodávkách vozů značky ŠKODA činí v současné době přibližně 50 %. ŠKODA KAROQ nyní prošla 

modernizací. Vůz, který má svěží vzhled a nabízí vylepšené aerodynamické vlastnosti, nové, trvale 

udržitelné materiály, moderní asistenční systémy a špičkový infotainment, se bude našim zákazníkům 

velmi líbit.“ 

 

Vylepšený emocionální designový jazyk 

Modernizovaná verze modelu KAROQ přináší vylepšený emocionální jazyk značky ŠKODA 

a krystalické prvky. Širší, šestihranná maska chladiče, nový přední a zadní nárazník a užší, ostře 

řezaná LED přední a zadní světla, dodávají vozu nový vzhled. Světla pro denní svícení jsou nyní 

dvoudílná. Poprvé ŠKODA KAROQ nabízí na přání Matrix-LED přední světlomety. Díky novým kolům 

z lehké slitiny s aerodynamickými kryty, prodlouženému střešnímu spoileru, bočním finletům po 

stranách zadního okna a novým krytům umístěným na podvozku se zlepšily aerodynamické vlastnosti. 

Hodnota součinitele odporu vzduchu se tak snížila o více než 9 % na cx 0,30. Zároveň se snížily emise 

CO2. Aktivní a pasivní bezpečnost vozu zvyšuje rozšířená nabídka moderních asistenčních systémů. 
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Interiér nabízí nové dekory a nové potahy sedadel z recyklovaných, trvale udržitelných 

materiálů 

Vzhled interiéru vozu ŠKODA KAROQ umocňují nové dekorační lišty a nové potahy, včetně 

těch z trvale udržitelných materiálů. Potahy sedadel z ECO látky, které jsou dostupné na přání, jsou 

vyrobeny z vláken získaných z recyklovaných PET lahví. Vyšší úroveň komfortu přináší na přání 

dostupné rozšířené ambientní LED osvětlení, které nově osvětluje i výplně zadních dveří v deseti 

různých barvách, a elektricky ovládané sedadlo spolujezdce s pamětí. ŠKODA KAROQ je k dispozici 

ve výbavových stupních Ambition, Style, Style Exclusive a také ve verzi SPORTLINE a 

SPORTLINE Exclusive. Varianta SPORTLINE, která se poprvé objevila v roce 1992 u vozu 

ŠKODA FAVORIT, je tak již 30 let pevnou součástí výbavových řad. 

 

Pět úsporných motorů generace Evo s výkonem od 81 kW (110 k) do 140 kW (190 k) 

Modernizovaná ŠKODA KAROQ nabízí pět úsporných motorů generace Evo koncernu Volkswagen. 

Dva naftové a tři benzinové motory pokrývají výkonové spektrum od 81 kW (110 k) do 140 kW (190 k). 

Motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k) je určený výhradně pro model KAROQ SPORTLINE a je 

standardně vybaven pohonem všech kol. Motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW (150 k) je s pohonem všech 

kol k dispozici na přání. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

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

christian.heubner@skoda-auto.cz  zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA KAROQ získáte pod hashtagem #SkodaKaroq. 

 
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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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