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S ĽAHKOSŤOU,
KAMKOĽVEK
Každá cesta môže byť začiatkom niečoho nového. Napríklad
cennej skúsenosti, šťastnej náhody alebo spoločnej spomienky.
So všestranným modelom ŠKODA KAROQ tieto cesty
absolvujete v dokonalom pohodlí. S neprehliadnuteľnými tvarmi
SUV je KAROQ praktický a atraktívny zároveň. Jeho kompaktné
rozmery zdôrazňuje výrazná predná mriežka chladiča a ochranné
prvky po celom obvode vozidla.
Nasadnite a privíta vás pre značku ŠKODA typická priestrannosť,
všeobjímajúca konektivita a asistenčné systémy, ktoré
vám dodajú pocit bezpečia. Tým z vás, ktorí sa chcú vydať
na dobrodružnejšie cesty, KAROQ ponúka aj voliteľný pohon 4×4.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

DIZAJN
EXTERIÉRU

8

DOMINANTNÝ
NA AKÝCHKOĽVEK
CESTÁCH
Masívna karoséria s ochrannými prvkami a väčšia svetlá
výška vás doslova pozývajú vybrať sa na nepreskúmané
cesty. Kompaktné rozmery, štíhle línie a štýlové disky
zároveň zvýrazňujú ambície tohto vozidla stať sa
špičkovým mestským SUV.

Dizajn

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
V prednej časti vozidla nájdete nové dizajnové prvky:
mriežka chladiča, svetlomety, nárazník so spojlerom a ďalšie.
V prednom nárazníku sa nachádza aj vzduchová záclona, ktorej
účelom je znižovať odpor vzduchu a zlepšovať prúdenie vzduchu
okolo predných kolies a po stranách vozidla.

10
Dizajn

PREDNÉ SVETLOMETY FULL LED MATRIX
Predné svetlomety modelu KAROQ dostali nový tvar a z pohľadu funkčnosti
sú k dispozícii v dvoch variantoch. V oboch prípadoch ide o LED svetlomety
ponúkajúce vysoký svetelný výkon a úsporu energie. Najluxusnejším riešením
sú svetlomety Full LED Matrix, ktoré vodičovi ponúkajú maximum svetla
bez toho, aby oslňovali ostatných účastníkov cestnej premávky.

ŠPIČKOVÉ FULL LED ZADNÉ SVETLÁ
Koncové svetlá sú tiež k dispozícii v dvoch verziách, ktoré boli pozmenené
tvarovo aj funkčne. Sú vybavené animovanými smerovými svetlami, ktoré
výrazne zlepšujú viditeľnosť vášho vozidla pre ostatných vodičov. Okrem
toho (v závislosti od intenzity okolitého svetla) sa pri zamykaní a odomykaní
vozidla aktivuje aj animovaný uvítací efekt.

13
Nový KAROQ evokuje silu a bezpečnosť, ktorú zvýrazňuje hlavne
robustný nanovo tvarovaný zadný nárazník s čiernym difúzorom.
V závislosti od verzie vozidla môže byť nový KAROQ vybavený
aj väčším strešným spojlerom, ktorý zdôrazňuje nezameniteľný
vzhľad vozidla a zároveň zlepšuje jeho aerodynamiku. Vďaka väčšej
svetlej výške môže vozidlo jazdiť po nespevnených cestách
bez ohľadu na zvolený typ pohonu. Ak však požadujete najlepšie
možné terénne vlastnosti, odporúčame verziu 4×4, ktorá je
k dispozícii so zážihovými aj vznetovými motormi.

Dizajn

RUKOPIS SUV

DIZAJN
INTERIÉRU

16

STRÁVTE HODINY
NA JEDNOM MIESTE

Dizajn

VIRTUALNY KOKPIT 8"
Nový KAROQ je vybavený digitálnym prístrojovým panelom
s dobre čitateľným textom, ktorý zobrazuje všetky potrebné
informácie priamo vo vašom zornom poli.
* K dispozícii v priebehu roka 2022.

V interiéri vozidla sa priestrannosť snúbi s rafinovaným štýlom
a modernými technológiami. K dispozícii sú nové poťahy
a dekoratívne doplnky (vrátane balíka Eco) a množstvo
praktických prvkov zvyšujúcich vaše pohodlie a bezpečnosť.

VIRTUALNY KOKPIT 10,25"
Voliteľný virtuálny kokpit zobrazuje informácie z palubného počítača spolu s ostatnými informáciami,
ako sú napr. údaje navigačného systému. Môžete si vybrať z piatich typov rozloženia displeja (na obrázku
vidieť klasické rozloženie), ktoré zmeníte jednoducho pomocou tlačidla View (Zobraziť) na volante.

18
Dizajn

AMBIENTNÉ LED OSVETLENIE
Ambientné osvetlenie ponúka možnosť výberu jednej z desiatich farieb osvetlenia
prístrojovej dosky a predných a zadných dverí. Zvolená farba bude zároveň použitá
aj ako farba pozadia na digitálnom prístrojovom paneli. Priestor pre nohy vpredu
aj vzadu je osvetlený na bielo, nezávisle od zvolenej farby.

POHODLIE PRE PASAŽIEROV VZADU
Na zadnej strane schránky Jumbo Box nájdete, okrem iného, aj port USB-C
umožňujúci nabíjanie mobilného telefónu a sieťovú zásuvku (230 V alebo 12 V).
Vo vozidlách vybavených 3-zónovou klimatizáciou Climatronic je na tomto
mieste umiestnené aj ovládanie pre zónu zadného sedadla.

20
Dizajn

BALÍK ECO
Užívajte si jedinečnú kombináciu
atraktívneho vzhľadu a ekologického
prístupu. Interiér vozidla s balíkom
Eco obsahujúcim špeciálne poťahy
a dekoratívne doplnky ponúka vysokú
úroveň pohodlia a zároveň je vyjadrením
nášho úsilia o trvalo udržateľný rozvoj.

22
Dizajn

BALÍK ECO – POŤAHY
Poťahy s nezameniteľným vzorom sú z väčšej časti
vyrobené z recyklovaných materiálov. Ide o kombináciu
látky, čiernej látky Suedia a umelej kože.

BALÍK ECO – DEKORATÍVNE DOPLNKY A DVEROVÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Interiér s balíkom Eco ponúka exkluzívne dekoratívne doplnky na predných
a zadných dverách. Lakťová opierka na predných dverách potiahnutá látkou
Suedia je príjemná na dotyk a dokonale ladí s poťahmi sedadiel.

KONEKTIVITA

26

ŠKODA CONNECT: VEZMITE
SI ONLINE SVET SO SEBOU

Konektivita

Byť úplne a neustále online znamená mať prístup k zábave a informáciám a v prípade potreby
aj možnosť zavolať pomoc. ŠKODA Connect zahŕňa služby Infotainment Online a Care Connect*
a je vašou bránou do sveta neobmedzených komunikačných možností.

SMARTLINK
So systémom SmartLink umožňuje informačnozábavný systém vodičovi bezpečne používať telefón
počas jazdy. Navyše, všetky aplikácie nainštalované
v telefóne, ktoré sú certifikované ako bezpečné
pre vozidlá, sú kompatibilné so systémami Apple
CarPlay alebo Android Auto a možno ich používať
aj bezdrôtovo. (Ďalšie informácie o bezdrôtovom
pripojení vám poskytne servisný partner spoločnosti
ŠKODA. Podmienky používania a informácie
o kompatibilite systému SmartLink nájdete
na našej webovej stránke.)

ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE

MIESTO PARKOVANIA

Táto funkcia umožňuje pohodlne uzamknúť a odomknúť vaše vozidlo prostredníctvom aplikácie
MyŠKODA bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Ak napríklad zabudnete vozidlo zamknúť,
môžete to jednoducho napraviť pomocou svojho smartfónu odkiaľkoľvek.

Zistite presnú polohu svojho vozidla odkiaľkoľvek.
Aplikácia MyŠKODA zobrazí na vašom telefóne adresu,
kde sa vozidlo nachádza, a vašu vzdialenosť od vozidla.

* Tieto služby sú dostupné prostredníctvom aplikácie MyŠKODA.
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ONLINE
PERSONALIZÁCIA
Túto službu oceníte najmä
vtedy, ak vaše vozidlo používajú
viacerí vodiči.. Môžete si nastaviť
pohodlnú polohu sedadla, vzhľad
digitálnej prístrojovej dosky
alebo parametre klimatizácie –
nastavenia sa zosynchronizujú
s vaším kontom ŠKODA ID,
takže ak sa nabudúce prihlásite
do svojho vozidla, ktoré predtým
riadil niekto iný, môžete sa
pohodlne vydať na cestu so svojimi
preferovanými nastaveniami.
S funkciou online personalizácie
si môžete nastaviť preferované
nastavenia nielen vo svojom
vozidle, ale v každom automobile
značky ŠKODA, ktorý túto
funkciu podporuje.

Aktuálne informácie vám poskytnú
dokonalý prehľad o každej ceste.
Táto funkcia vám tiež umožní
reagovať na najnovší vývoj situácie
na trase, ako sú práce na ceste,
dopravné nehody a dopravné
zápchy. Funkcia miestne dopravné
informácie vás zároveň upozorní
na problémy vyskytujúce sa
na vašej trase, ako sú sťažené
podmienky alebo znížená
viditeľnosť.

eCALL+
V prípade núdzovej situácie systém automaticky aktivuje núdzové volanie. Systém je tiež možné aktivovať
manuálne stlačením červeného tlačidla na stropnej konzole. Vďaka funkcii eCALL+ dostanú záchranné
zložky automaticky informácie o polohe vozidla a počte pasažierov vo vozidle.

Dizajn

Dizajn

ONLINE DOPRAVNÉ
INFORMÁCIE

SIMPLY
CLEVER
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ODKLADACIA SCHRÁNKA VODIČA

PHONEBOX

ODKLADACIA PRIEHRADKA

Vodič môže používať praktickú výklopnú odkladaciu
schránku umiestnenú priamo pod volantom.

Priehradka na telefón, vhodná aj pre zariadenia s veľkým displejom, zosilňuje signál pre mobilný
telefón a zároveň bezdrôtovo nabíja zariadenie počas jazdy. Dva dátové porty USB-C v stredovej
konzole nad priehradkou na telefón umožňujú jednoducho pripojiť a spárovať externé zariadenia
s informačno-zábavným systémom.

Uzatvorená odkladacia priehradka, ktorá môže byť aj klimatizovaná,
sa nachádza v dolnej časti prístrojovej dosky pred spolujazdcom.

Simply Clever

Simply Clever

MALÍ POMOCNÍCI
ŠKODA

S praktickým vybavením je život
ľahší. Nový model KAROQ ponúka
množstvo praktických úložných
priestorov a inteligentných riešení, ktoré
spríjemňujú každodenné cesty vozidlom.

35
NÁDRŽKA NA KVAPALINU

Vesty možno uložiť do priehradiek v predných a zadných dverách,
aby boli vždy poruke. V predných priehradkách možno odložené
predmety zaistiť pomocou gumeného popruhu.

Pri dolievaní kvapaliny do nádržky ostrekovačov už nikdy
nevylejete ani kvapku. Nádržka na kvapalinu je teraz veľmi
dobre prístupná a navyše má vstavaný lievik.

Simply Clever

34
Simply Clever

REFLEXNÉ VESTY/GUMENÝ POPRUH

KOMFORT
A PRIESTOR

38
Komfort a priestor

KOMFORT JE VAŠÍM
SPOLUJAZDCOM

UVÍTACIE LOGO
LED osvetlenie na dolnej strane predných dverí premieta
na zem nápis ŠKODA a osvetľuje priestor v okolí vozidla.

Doprajte si pohodlie aj počas jazdy.
Zažite luxus a pohodlie vďaka moderným
technológiám, pozoruhodnej priestrannosti
a množstvu praktických detailov.

KESSY FULL
Na pohodlie ponúkané systémom bezkľúčového odomykania, štartovania a zamykania (KESSY) si rýchlo zvyknete.
Jednoducho odomykajte a zamykajte vozidlo a štartujte a vypínajte motor bez použitia kľúča.

41
Priestranná úložná schránka Jumbo Box sa nachádza v prednej lakťovej opierke. Môžete si
do nej bezpečne odložiť napríklad elektronické zariadenia. Schránka Jumbo Box môže byť
vybavená aj držiakom na mince a dvomi držiakmi na poháre s funkciou Easy Open.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Pohodlie vodiča počas dlhých ciest na diaľnici zvyšuje adaptívny
tempomat, ktorý funguje až do rýchlosti 210 km/h. K dispozícii je
aj prediktívny adaptívny tempomat (pozri časť Bezpečnosť).

Komfort a priestor

SCHRÁNKA JUMBO BOX

42
Komfort a priestor

ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Ak zadné stredné sedadlo práve nie je obsadené,
môžete sklopiť lakťovú opierku s držiakmi na poháre.

SKLOPNÉ STOLÍKY
Pohodlie spolujazdcov na zadných sedadlách zvyšujú aj sklopné
stolíky zabudované do operadiel oboch predných sedadiel.

44

SKLOPIŤ. POSUNÚŤ.
VYBRAŤ.

MOŽNOSTI SYSTÉMU VARIOFLEX
Ak chcete zväčšiť batožinový priestor, môžete vyklopiť
ktorékoľvek zadné sedadlo smerom k predným
sedadlám (pozri ľavé sedadlo). V tejto polohe ich môžete
zároveň jednoduchšie vybrať. Tento úkon ľahko zvládne
aj jedna osoba a nepotrebujete na to žiadne nástroje.

Komfort a priestor

Systém zadných sedadiel VarioFlex umožňuje rýchlo prispôsobiť interiér aktuálnej situácii.
Systém pozostáva z troch samostatných zadných sedadiel. Každé z nich môžete osobitne
sklopiť alebo úplne vybrať z vozidla.

VARIOFLEX – VŠETKY SEDADLÁ SKLOPENÉ

VARIOFLEX – VŠETKY SEDADLÁ VYBRANÉ

Batožinový priestor so základným objemom 588 litrov sa dá
sklopením operadiel zadných sedadiel zväčšiť až na 1 605 litrov.

Ak úplne vyberiete zadné sedadlá z vozidla, získate batožinový
priestor s objemom až 1 810 litrov.

47
OBOJSTRANNÝ KOBEREC

Táto súprava sietí spoľahlivo zaistí predmety pred posúvaním.
Navyše budete mať vždy prehľad, kam ste čo dali.

Ak prevážate iba suché a čisté predmety, rohož môžete otočiť nahor elegantnou látkovou
stranou a v prípade potreby ju jednoducho otočíte na umývateľnú gumenú stranu.

Komfort a priestor
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Komfort a priestor

SIEŤOVÝ PROGRAM

BEZPEČNOSŤ

51
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PREDICTIVE CRUISE CONTROL

ASISTENT PRE DOPRAVNÉ ZÁPCHY/FOLLOW DRIVE

Pomocou radarového zariadenia, kamery s funkciou rozpoznávania dopravných značiek, technológie GPS a podrobných informácií z cestnej mapy dokáže prediktívny adaptívny tempomat
(pACC) predvídať dopravnú situáciu na najbližšom úseku do 1 – 2 km. Vďaka tomu môže systém v prípade potreby automaticky upraviť rýchlosť jazdy – zvyčajne pred odbočkou, pred
kruhovým objazdom alebo pri vjazde do úseku s obmedzenou rýchlosťou. Tento systém prispieva k pohodliu vodiča, bezpečnosti jazdy a zároveň znižuje spotrebu paliva a emisie CO2.

Táto funkcia bola vytvorená, aby vodičom uľahčovala jazdu v dopravných zápchach. Ovládaním motora, bŕzd a volantu prinúti vozidlo zväčšiť odstup,
pribrzdiť a kopírovať pohyb okolitých vozidiel (do rýchlosti 60 km/h). V prípade, že vozidlo nedeteguje postranné čiary (do rýchlosti 30 km/h) alebo
deteguje len jednu čiaru (do 60 km/h), systém Follow Drive sleduje pohyb vozidla pred vami, dokiaľ na ceste opäť nie sú viditeľné postranné čiary.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

TRAVEL
ASSIST

Systém Travel Assist v sebe kombinuje funkcie niekoľkých asistenčných systémov a stará sa o vašu bezpečnosť
a pohodlie bez ohľadu na to, kam práve cestujete. Pre maximálnu bezpečnosť musí byť tento systém neustále
monitorovaný vodičom. Kapacitný volant preto deteguje dotyk vodiča a poskytuje interaktívne rozhranie
k systému. Ak sa vodič nevenuje riadeniu, kapacitný volant na to upozorní.

53
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EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist znižuje riziko nehody
v prípade náhleho zdravotného kolapsu
vodiča, napríklad bezpečným zastavením
vozidla a rozsvietením výstražných svetiel.

ADAPTIVE LANE ASSIST
Tento systém pomáha udržiavať vozidlo v strede aktuálneho jazdného pruhu a dokáže
upozorniť vodiča, ak sa vychýli z požadovaného smeru. Systém môže prevziať
kontrolu nad vozidlom aj v prípade zmeny jazdného pruhu počas prác na ceste.

Systém Front Assist využívajúci radarové
zariadenie v prednej mriežke chladiča slúži
na monitorovanie vzdialenosti od vozidiel
pred vami a je vybavený funkciou núdzového
brzdenia. Systém je rozšírený o prediktívnu
ochranu chodcov, ktorá upozorní vodiča
zvukovým/vizuálnym signálom a jemným
chvením bŕzd.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

FRONT ASSIST

55
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PARK PILOT
Systém automaticky vyberie vhodné
parkovacie miesto v rade súbežne alebo
kolmo zaparkovaných vozidiel. Aktualizovanú
verziu parkovacieho asistenta teraz môžete
použiť len na vykonanie časti parkovacieho
manévru. Môžete si napríklad sami zvoliť
parkovacie miesto a samostatne vykonať časť
parkovacieho manévru, tú najťažšiu časť však
môžete prenechať parkovaciemu asistentovi,
ktorý po aktivovaní prevezme ovládanie volantu.

Bezpečnosť

SIDE ASSIST/REAR TRAFFIC ALERT
Pomocou radarových senzorov v zadnom nárazníku sleduje asistent Side Assist (ktorý dokáže detegovať iné vozidlá a slabšie viditeľné objekty, ako sú cyklisti, až
do vzdialenosti 70 m) priestor za vozidlom a vedľa neho. Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých vozidiel rozhodne, či má alebo nemá varovať vodiča. Vďaka senzorom
Side Assist v zadnom nárazníku Rear traffic alert (nie je vyobrazený) pri cúvaní z radu kolmo zaparkovaných vozidiel upozorní vodiča na iné vozidlo vzadu (vizuálne na displeji
informačno-zábavného systému/palubného počítača alebo akusticky), prípadne, ak to situácia vyžaduje, aktívne zasiahne a zastaví vozidlo.

Pomocou senzorov parkovacieho asistenta
vás manévrovací asistent pri rýchlostiach
do 8 km/h upozorňuje na prekážky v blízkosti
vozidla. Ak systém zistí prekážku, v závislosti
od vzdialenosti prekážky a rýchlosti vozidla
aktivuje núdzové brzdenie.

Bezpečnosť

MANÉVROVACÍ ASISTENT

57
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ĎALŠÍ ODBORNÍCI
NA PALUBE

Na cestách sa môžete stretnúť s rôznymi situáciami. Aby
bolo vozidlo pripravené na zvládnutie akejkoľvek situácie,
ktorá sa môže na ceste vyskytnúť, sú k dispozícii ďalšie
asistenčné systémy s rôznymi funkciami, ktoré vodičovi
pomôžu alebo za neho zaskočia.

CREW PROTECT ASSIST
Tento asistenčný systém poskytuje zvýšenú
ochranu cestujúcim na predných sedadlách
v kritických situáciách, ktoré by mohli viesť
k zrážke alebo k prevráteniu, zatvorením
bočných okien tak, aby zostala medzera iba
5 cm, zatvorením strešného okna a utiahnutím
bezpečnostných pásov. Špičková nová verzia
tohto systému využíva predné aj zadné
radarové senzory.

Bezpečnosť

FULL LED MATRIX SVETLOMETY
Predné svetlomety Full LED Matrix sú vybavené funkciou Matrix Beam. Táto funkcia umožňuje používať silné lúče svetla sústavne, ale bez oslnenia ostatných
vodičov. Funkcia Matrix Beam prostredníctvom kamery umiestnenej v čelnom skle reaguje na dopravnú situáciu vypínaním iba niektorých segmentov
osvetlenia. Ostatné segmenty zostávajú zapnuté a naďalej osvetľujú cestu. Navyše, vďaka tejto funkcii vás nebudú oslňovať napríklad ani reflexné materiály
dopravných značiek. Funkcia Matrix Beam využíva aj údaje z navigačného systému, takže diaľkové svetlá sa zapnú až vtedy, keď opustíte zastavanú oblasť.

Systém preberá kontrolu nad riadením
vozidla pri pomalom cúvaní s prívesom
alebo karavanom, aby bolo cúvanie
jednoduchšie a bezpečnejšie. Vy si
iba zvolíte, kam chcete zacúvať, kedy
manéver začať a kedy ho ukončiť.

Bezpečnosť

TRAILER ASSIST
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BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto airbagy (na obrázku spolu s aktivovaným
hlavovým airbagom) chránia panvu a hrudník
cestujúcich v prípade bočného nárazu.

AIRBAG VODIČA A SPOLUJAZDCA

HLAVOVÉ AIRBAGY

KOLENNÝ AIRBAG

Airbag vodiča je uložený vo volante, airbag spolujazdca sa nachádza
v prístrojovej doske. V prípade potreby sa dá vypnúť, keď je na prednom
sedadle namontovaná detská sedačka.

Keď sa hlavové airbagy aktivujú, vytvoria
stenu, ktorá chráni cestujúcich na predných
a zadných sedadlách pred zranením hlavy.

Tento airbag sa nachádza pod stĺpikom
volantu a chráni kolená a holenné
kosti vodiča.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

BEZPEČNOSŤ
NA PRVOM MIESTE

V extrémnych situáciách, keď vodič už nedokáže
aktívne ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú kontrolu
pasívne bezpečnostné prvky vozidla – napríklad airbagy.
Vaše vozidlo môže byť vybavené až deviatimi airbagmi.

VÝKON
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VÝKON V KAŽDEJ
SITUÁCII

Výkon

ADAPTIVNY PODVOZOK – DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Užite si vysoký výkon vozidla s maximálnym komfortom a bezpečnosťou. Systém adaptivneho
podvozka (DCC) nepretržite vyhodnocuje rôzne jazdné situácie (brzdenie, akcelerácia, zatáčanie)
a reaguje na ne, pričom upravuje charakteristiky tlmenia a riadenia. V rámci ponuky infotainment
si môžete zvoliť jeden z troch jazdných režimov podľa svojich konkrétnych požiadaviek:
Comfort, Normal alebo Sport.

Ponúkané motory majú mnoho spoločného. Sú
výkonné, úsporné a spĺňajú prísne emisné normy.
Aj vďaka nim je model KAROQ doma rovnako
v meste aj v náročnom teréne.

MOTORY
Ak uprednostňujete benzínové motory, máte na výber agregáty
s výkonom 81 alebo 110 kW kombinované s predným náhonom.
Medzi vznetovými motormi máte na výber motor s výkonom
85 kW a pohonom predných kolies alebo motor s výkonom 110 kW
a pohonom predných alebo všetkých kolies.

SPORTLINE
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KEĎ JE ŠPORT
VAŠÍM ŽIVOTOM

Sú ľudia, ktorí sa doslova nikdy nezastavia. S novým modelom ŠKODA KAROQ
SPORTLINE bude vaša cesta za aktivitami rozhodne pohodlná. A vďaka motoru
2.0 TSI s výkonom 140 kW a pohonom 4×4 bude jazda za vašou obľúbenou
outdoorovou aktivitou rovnako vzrušujúca ako samotný šport.

SportLine

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Nárazníky verzie SportLine dopĺňajú čierne exteriérové prvky, napr. rám prednej masky, kryty vonkajších spätných zrkadiel,
okenné rámy a strešné lišty. Dynamický vzhľad vozidla zdôrazňuje aj zväčšený strešný spojler, čierne nápisy na piatych
dverách (ŠKODA, názov modelu, prípadne nápis 4×4), čierny zadný difúzor a 18" čierne alebo 19" antracitové (na obrázku)
disky z ľahkej zliatiny. Model je tiež štandardne vybavený prednými svetlometmi Full LED Matrix.

NEUSTÁLE
V ŠPORTOVOM
REŽIME
Dynamický exteriér je dokonale zladený s rovnako
pôsobivým čiernym interiérom, ktorý v sebe spája
prvky športového charakteru a elegancie. K prvkom
výbavy tohto modelu patria aj športové predné
sedadlá, športový volant s plaketou SportLine,
čalúnenie s funkciou ThermoFlux, typický dekor,
ambientné LED osvetlenie atď.

71
Športové predné sedadlá poskytujú maximálne pohodlie
aj počas dynamickej jazdy. Vďaka špeciálnemu látkovému
čalúneniu s funkciou ThermoFlux, ktorá zvyšuje ich priedušnosť,
sa budú cestujúci vo vozidle cítiť pohodlne bez ohľadu
na klimatické podmienky.

ŠPORTOVÝ VOLANT
Radosť z jazdy umocní aj multifunkčný 3-ramenný športový volant potiahnutý perforovanou
kožou a s originálnou plaketou SportLine. Voliteľný virtuálny kokpit zobrazujúci údaje
z palubného počítača spolu s inými informáciami ponúka päť rôznych usporiadaní prvkov
s charakteristickým vzhľadom, ktoré možno ovládať tlačidlom View (Zobraziť) umiestneným
na volante. Verzia SportLine navyše ponúka špeciálne zobrazenie Sport (na obrázku).

SportLine

ŠPORTOVÉ PREDNÉ SEDADLÁ

VYSKÚŠAJTE
NOVÝ ŠPORT

INDIVIDUALIZÁCIA
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Individualizácia

ACTIVE

INTERIÉR ACTIVE
V ČIERNEJ FARBE
Dekor Grainy Diamont
Látkové čalúnenie

* K dispozícii v priebehu roka 2022.
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Individualizácia

AMBITION

INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Jedinečný dekor Chrome/Anodized Cross Line
Látkové čalúnenie
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Individualizácia

INTERIÉR AMBITION MOCCA ČIERNY
Dekor Piano Black/Nisha (mäkká látka)
Čalúnenie z látky, čiernej látky Suedia a umelej kože (balík Eco)
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Individualizácia

INTERIÉR AMBITION SUEDIA ČIERNY
Jedinečný dekor Chrome/Anodized Cross Line
Čalúnenie z čiernej látky Suedia, kože a umelej kože
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Individualizácia

KOŽENÝ INTERIÉR AMBITION ČIERNY
Jedinečný dekor Chrome/Anodized Cross Line
Čalúnenie z kože a umelej kože

86
Individualizácia

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Piano Black/Linear Diamonds
Látkové čalúnenie

88
Individualizácia

INTERIÉR STYLE MOCCA ČIERNY
Dekor Piano Black/Nisha (mäkká látka)
Čalúnenie z látky, čiernej látky Suedia a umelej kože (balík Eco)
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Individualizácia

INTERIÉR STYLE SUEDIA ČIERNY
Dekor Piano Black/Linear Diamonds
Čalúnenie z čiernej látky Suedia, kože a umelej kože
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Individualizácia

KOŽENÝ INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black/Linear Diamonds
Čalúnenie z kože a umelej kože, čierny strop

94
Individualizácia

KOŽENÝ INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Piano Black/Linear Diamonds
Čalúnenie z kože a umelej kože

96
Individualizácia

SPORTLINE

INTERIÉR SPORTLINE ČIERNY
Dekor Piano Black/Carbon
Látkové čalúnenie s funkciou ThermoFlux, čierny strop
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ČALÚNENIE

Ambition a Style Mocca – čierna*
(látka, čierna látka Suedia/umelá koža)

* Balík Eco

Ambition a Style, koža – čierna
(koža a umelá koža)

Style – čierna
(textília)

Style, koža – béžová
(koža a umelá koža)

Individualizácia

Ambition Black
(textília)

Ambition a Style, látka Suedia – čierna
(čierna látka Suedia/koža/umelá koža)

Individualizácia

Active Black
(textília)

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

MODRÁ LAVA METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

Individualizácia
SIVÁ GRAPHITE METALÍZA

ČIERNA MAGIC METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

SIVÁ STEEL UNI

ORANŽOVÁ PHOENIX METALÍZA

BIELA MOON METALÍZA

Individualizácia
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FARBY
KAROSÉRIE
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DISKY KOLIES

Strieborné 18“ disky z ľahkej zliatiny PROCYON
s čiernymi matnými krytmi Aero*

Antracitové 17“ disky z ľahkej zliatiny SCUTUS
s čiernymi matnými krytmi Aero

Strieborné 17“ disky z ľahkej zliatiny SCUTUS
s čiernymi matnými krytmi Aero

Strieborné 19“ disky z ľahkej zliatiny SAGITARIUS
s matnými čiernymi krytmi Aero*

* K dispozícii aj s čiernymi alebo antracitovými krytmi.

16“ disky CASTOR z ľahkej zliatiny

16“ oceľové disky BORNEO s krytmi

Individualizácia

Individualizácia

Čierne 18“ disky MIRAN z ľahkej zliatiny
s krytmi Aero

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI
Akýkoľvek obsah, informácie a obrázky nachádzajúce sa v tomto
katalógu (brožúre) sú len ilustračné a nie sú určené na to, aby tvorili
súčasť akejkoľvek zmluvy, ponuky alebo záruky. Vyobrazené vozidlá
pochádzajú z predsériovej výroby a nie sú presným vyobrazením
finálneho produktu. Ilustrácie, funkcie, komponenty, farby a výbava
sa môžu líšiť od skutočne vyrábaných automobilov a od ponuky
v jednotlivých krajinách. Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca
automobilov ŠKODA.

APLIKÁCIA MyŠKODA
Užite si úplnú kontrolu nad vozidlom.
Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA a získajte prístup
k všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete
potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde či dojazde, plánovanie
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

AK VÁS BAVILO ČÍTAŤ O TOMTO VOZIDLE,
TAK SI PREDSTAVTE, ŽE SEDÍTE ZA JEHO VOLANTOM

12/2021

ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU

Váš partner ŠKODA:

