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VEGYE KÖNNYEDÉN,
VIGYE KÖNNYEDÉN
Minden út egy új kezdet. Legyen szó felejthetetlen élményekről,
örömteli véletlenekről vagy közös emlékekről, a sokoldalú
ŠKODA KAROQ ezeket a pillanatokat most még kényelmesebbé
teszi. Kihagyhatatlan SUV-stílusával a KAROQ legalább annyira
praktikus, mint amennyire figyelemfelkeltő. Kompakt arányait
az egyedi hűtőrács és a sokoldalú védelem emeli ki. A megkapó
külsőt a LED-es megvilágítás és a szemet gyönyörködtető
könnyűfém tárcsák teszik teljessé.
Az utastérben jól ismert ŠKODA előnyök üdvözölik a vezetőt. Ilyen
például a tágas belső tér és a széles körű csatlakoztathatóság,
de ilyenek a megbízható támogatói rendszerek is. Azok
számára pedig, akik még több kalandot keresnek, az autó
öszkerékmeghajtással is elérhető.
Erről szól a Simply Clever. Erről szól a ŠKODA.

KÜLSŐ
DIZÁJN
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MÉRFÖLDKŐ
AZ UTAKON
Robusztus felépítésével, fejlett biztonsági
funkcióival és megemelt hasmagasságával
a KAROQ járatlan utakra hívja vezetőjét.
Kompakt méretei, letisztult vonásai és stílusos
kerekei ugyanakkor az autó nagyszerű városi
jegyeit hangsúlyozzák. Ilyen egy született SUV.

Külső dizájn

STÍLUS ÉS FUNKCIONALITÁS
Újak az autó frontális elemei, beleértve a hűtőrácsot,
a fényszórókat, a lökhárítót és a karosszéria légterelő
elemeit is. A lökhárító a légellenállás csökkentése
érdekében légfüggönyt kapott. Arra tervezték, hogy
szemből és oldalról is áramvonalasabbá tegye az autót.

10
Külső dizájn

TELJES LED MATRIX FÉNYSZÓRÓK
Az újragondolt KAROQ fényszórói funkcionalitásuktól függően két
külön típusban érhetőek el. A LED fényszóró nagy teljesítményt és
energiahatékonyságot kínál. A csúcskategóriás opció teljes LED Matrix
fényszórókkal érkezik, melyek anélkül biztosítanak maximális fényerőt az
utakon, hogy elvakítanák a szembejövő forgalmat.

TELJES LED HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓK
A hátsó fényszórók, melyek szintén két verzióban érkeznek, formai és
technológiai tekintetben is korszerűsítve lettek. Animált irányjelzőkkel
felszerelve jelentősen javítják az autó láthatóságát a többi vezető számára.
Továbbá, amikor a vezető feloldja vagy lezárja az autóját, az üdvözlőeffektus –
a környező fények intenzitásától függően – aktiválja az animációs funkciókat.
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Az új KAROQ az erő és biztonság érzetét kelti, amihez
az újratervezett, robusztus hátsó lökhárító fekete
diffúzora is nagymértékben hozzájárul. Az autó
típusától függően az új KAROQ meghosszabbított
tetősínnel rendelkezik, ami kiemeli az autó jellegzetes
megjelenését, miközben az aerodinamikáját is javítja.
Megemelt hasmagasságának köszönhetően bármikor
lehajthat a kikövezett útról járművével – függetlenül
a kiválasztott meghajtás típusától. Ha a lehető
legjobb terepjáró-képességeket keresi, akkor az
öszkerékmeghajtásos változatot ajánljuk, ami benzines
és dízeles kiszerelésben egyaránt elérhető.

Külső dizájn

SZÜLETETT SUV

BELSŐ
DIZÁJN
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Belső dizájn

VELE NEM FOG
UNATKOZNI

DIGITÁLIS MŰSZERFAL – ALAPVÁLTOZAT*
Az új KAROQ könnyen leolvasható, digitális műszerpanellel
rendelkezik. Összegyűjti az összes szükséges információt, és oda
helyezi, ahol a leginkább szükség van rá – a vezető látóterébe.
*2022 első felében válik elérhetővé.

Az autó belső terében a tágasság kifinomult stílussal és
modern technikával párosul. Az enteriőr új kárpitozással
és dekorbetétekkel büszkélkedhet (az ECO csomagot
is beleértve), valamint számos praktikus felszereléssel,
melyek tovább növelik a kényelmet és a biztonságot.

DIGITÁLIS MŰSZERFAL – VIRTUÁLIS MŰSZERFAL
Az opcionálisan választható digitális műszerpanel (virtuális műszerfal) a fedélzeti számítógép
speciális adataitól a navigációs rendszer továbbította információkig minden fontos tudnivalót
megjelenít. A vezető a multifunkciós kormánykeréken található „Nézet” (View) gomb
segítségével ötféle alapnézet közül választhat – a képen a „Klasszikus” (Classic) nézet látható.
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Belső dizájn

LED HANGULATVILÁGÍTÁS
A LED hangulatvilágítás tíz elérhető árnyalata lehetővé teszi, hogy mindig a hangulatához
illő színnel világítsa meg az első és hátsó ajtókat, illetve a műszerfalat. A kiválasztott szín
a digitális műszerfal hátterében is megjelenik. Az első és hátsó lábtér megvilágítása – a
hangulatvilágítás részeként – fehér színben érhető el.

MAXIMÁLIS KÉNYELEM HÁTUL IS
A ŠKODA KAROQ a hátsó ülésen utazók kényelmét is előtérbe helyezi:
a Jumbo Box hátulján egy USB-C port található, ami az okostelefonok
töltését teszi lehetővé, illetve egy csatlakozóaljzat (230 V vagy 12 V) is
helyet kapott itt. A 3-zónás Climatronic légkondicionálóval felszerelt
autókban pedig a hátsó ülészóna hőmérséklet-vezérlése is itt található.
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Belső dizájn

ECO CSOMAG
Az ECO csomag a vonzó dizájn és a
környezettudatosság párosításából
született meg. A csomag speciális
kárpitozást és dekorbetétet
tartalmaz, melyeknek köszönhetően
az autó belső tere magas szintű
kényelmet biztosít, miközben hűen
képviseli a ŠKODA elhivatottságát a
fenntartható fejlődés mellett.
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Belső dizájn

ECO CSOMAG – KÁRPITOZÁS
A jellegzetes kárpitozás javarészt újrahasznosított
anyagokból, „Suedia” szövet és műbőr
kombinációjával készült.

ECO CSOMAG – DEKORBETÉT ÉS AJTÓKARFA
Az ECO csomag részeként az első és a hátsó ajtók exkluzív
dekorbetétet kaptak. Az első ajtók „Suedia” szövetkárpittal borított,
kellemes tapintású karfája tökéletesen illik az ülés kárpitozásához.

CONNECTIVITY

26

ŠKODA CONNECT: VIGYE
MAGÁVAL AZ ONLINE VILÁGOT!

Connectivity

A folyamatos online jelenlétnek köszönhetően bármikor informálódhat vagy kikapcsolódhat.
Emellett utazás közben végig asszisztensrendszerek segítik a vezetést. A ŠKODA Connect,
ami magában foglalja az Infotainment Online és a Care Connect szolgáltatásokat,* megnyitja
Ön előtt a korlátlan kommunikációs lehetőségek kapuját.

SMARTLINK
A Smartlink és az Infotainment rendszer
lehetővé teszi a vezető számára, hogy
biztonságosan használhassa a telefonját
vezetés közben. Ráadásul az összes,
a járművel igazoltan biztonságosan
használható alkalmazás kompatibilis az Apple
CarPlay és az Android Auto platformokkal,
melyek vezeték nélküli technológiával
is elérhetőek. (További információért a
vezeték nélküli funkcióval kapcsolatban
forduljon ŠKODA partneréhez. A SmartLink
felhasználási feltételeinek és a kompatibilitási
információinak megtekintéséhez, kérjük,
látogasson el weboldalunkra.)

NYITÁS ÉS ZÁRÁS

PARKOLÓHELY-MEGHATÁROZÁS

A MyŠKODA alkalmazáson keresztül bárhonnan, bármikor, egyetlen
gombnyomással lezárhatja vagy kinyithatja járművét. Például, ha elfelejti lezárni
autóját, ezt okostelefonja segítségével bárhonnan és könnyedén megteheti.

Bárhonnan megtekintheti, hol parkol az autója. A MyŠKODA alkalmazás
ráadásul nemcsak a pontos helyet mutatja meg, de azt is, hogy járműve
milyen távolságra található.

*Ezek a szolgáltatások a MyŠKODA applikáción keresztül érhetőek el.
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ONLINE SZEMÉLYRE
SZABÁS
Ez a funkció kifejezetten
hasznos, ha többen
is használják autóját.
Egyéni beállításai, mint
például az üléspozíció, a
digitális műszerfal vagy a
légkondicionáló paraméterei,
szinkronizálódnak személyes
ŠKODA fiókjával. Így, ha
legközelebb másvalaki után
használja autóját, saját
beállításait könnyedén újra
aktiválhatja. Személyre szabott
konfigurációi nemcsak a saját
autójában érhetőek el, hanem
bármelyik másik ŠKODA
járműben is, ami engedélyezi a
ŠKODA ID hozzáférést.

ONLINE KÖZLEKEDÉSI
INFORMÁCIÓ

eCALL+
Vészhelyzet esetén az autó automatikusan segélyhívást indít. A segélyhívás manuálisan is kezdeményezhető
a tetőkonzolon található piros gomb megnyomásával. Az eCALL+ funkcióval az olyan információk, mint az
autó lokációja vagy az utasok száma, automatikusan továbbítódnak a segélyhívás fogadójának.

Connectivity

Connectivity

A naprakész információk
révén tökéletes áttekintést
kaphat utazásairól. Ez a funkció
lehetővé teszi, hogy minden
váratlan akadályra, így az
útfelújításokra, a balesetekre
és a torlódásokra is időben
reagálhasson. Ezen felül a
helyi veszélyekről közölt
információk segítségével az
olyan kellemetlenségekre is
felkészülhet, mint a korlátozott
látási viszonyok.

SIMPLY
CLEVER
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VEZETŐI TÁROLÓDOBOZ
A volánnál ülve egy praktikus, dönthető
tárolórekesz vehető igénybe közvetlenül a
kormánykerék alatt.

TELEFONBOX
A telefonbox nagyobb kijelzőjű eszközökkel is kompatibilis, felerősíti okostelefonja
jeladását, egyúttal akár vezeték nélkül tölti készülékét vezetés közben. A tároló
felett két USB-C port található, melyek lehetővé teszik, hogy külső eszközeit
egyszerűen az Infotainment rendszerhez csatlakoztassa.

KESZTYŰTARTÓ
A légkondicionáló segítségével hűthető, zárt
tároló az első utasülés előtt, a műszerfal alsó
részénél található.

Simply Clever

Simply Clever

A ŠKODA
KIS SEGÍTŐI

A praktikus berendezések megkönnyítik
az életünket. Az új KAROQ rengeteg okos
tárolási lehetőséget és egyéb hasznos funkciót
kínál, melyek a mindennapi utazásokat még
élvezetesebbé teszik.
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SZÉLVÉDŐMOSÓ TARTÁLY

A fényvisszaverő mellények az első és hátsó ajtók rekeszeiben
tárolhatóak, hogy mindig kéznél legyenek. Az első rekeszekben tárolt
tárgyak gumipánttal is rögzíthetők.

A szélvédőmosó tartály nemcsak könnyen hozzáférhető,
de beépített tölcsérével az utántöltést is egyszerűbbé
teszi. Ezentúl egyetlen csepp sem vész kárba.

Simply Clever
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Simply Clever

FÉNYVISSZAVERŐ MELLÉNY ÉS GUMISZÍJ

KÉNYELEM
ÉS TÉR
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Kényelem és tér

AHOL A KÉNYELEM
ÁLLANDÓ ÚTITÁRS

ÜDVÖZLŐLOGÓ
Az első ajtók alsó részén található, a ŠKODA
LED üdvözlőlogója, amely megvilágítja a
küszöb előtti területet, amikor beszáll autójába.

A vezetés is lehet komfortos élmény. A modern
technológia, a figyelemre méltó tágasság
és a sok-sok praktikus részlet mind-mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy a mindennapos
vezetés valóságos luxusutazássá váljon.

KESSY
Hamar hozzá fog szokni a KESSY (kulcs nélküli nyitási / zárási / indítási rendszer) által
nyújtott kényelemhez. A rendszer lehetővé teszi az autó zárását és kioldását, valamint a
motor elindítását és leállítását – méghozzá a kulcs behelyezése nélkül.
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A tágas Jumbo Box tárolóegység az első kartámasz alatt kapott helyet. Nemcsak
elektromos eszközei biztonságos tárolására alkalmas, de az „Easy Open” funkció révén
érmetartóval és két italtartóval is felszerelhető.

ADAPTÍV TEMPOMAT
Hosszú utakon a vezető kényelmét az adaptív tempomat biztosítja, ami
maximum 210 km/órás sebességig alkalmazható. A prediktív tempomat
funkció szintén elérhető (bővebben a Biztonság fejezetnél).

Kényelem és tér

JUMBO BOX

42
Kényelem és tér

HÁTSÓ KARTÁMASZ
Az italtartókkal ellátott kartámasz
akkor hajtható le, amikor a hátsó ülések
középső részén nem tartózkodik utas.

FELHAJTHATÓ ASZTALOK
Az első ülések háttámlájába épített, felhajtható asztalok
a hátsó utasok további kényelmét szolgálják.
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ÖSSZEHAJTHATÓ.
MOZGATHATÓ.
ELTÁVOLÍTHATÓ.

VARIOFLEX OPCIÓK
A csomagtartó területének
kiterjesztéséhez a hátsó ülések előre
hajthatóak (baloldali kép), és ebben a
pozícióban könnyen eltávolíthatóak. Ez a
művelet egyedül is könnyedén, bármiféle
eszköz vagy szerszám használata nélkül
végrehajtható.

Kényelem és tér

A VarioFlex szerkezettel ellátott hátsóülés-rendszer lehetővé teszi az autó belső terének
tetszőleges személyre szabását az Ön igényeinek megfelelően. A három, hátsó ülésből álló
rendszer darabjai külön-külön is mozgathatóak, illetve teljesen eltávolíthatóak.

VARIOFLEX – LEHAJTOTT HÁTSÓ ÜLÉSEK

VARIOFLEX – ELTÁVOLÍTOTT HÁTSÓ ÜLÉSEK

Az 588 literes alaptérfogatú csomagtér a hátsó ülések háttámláinak
lehajtásával 1605 literesre bővíthető.

A hátsó ülések teljes eltávolításával 1810 literes csomagtér
alakítható ki.
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KÉTOLDALÚ CSOMAGTÉR SZŐNYEG

A praktikus és megbízható rögzítőhálók megakadályozzák, hogy a csomagtartóban
tárolt tárgyai elmozduljanak, illetve átláthatóbbá teszik az elrendezésüket.

A csomagtérszőnyeg két oldallal rendelkezik: egy elegáns szövetfelülettel, ami hétköznapi használatra való, illetve egy könnyen tisztítható
gumifelülettel, ami a koszosabb tárgyak szállításakor praktikus. Helyzettől függően a szőnyeget bármikor megfordíthatja.

Kényelem és tér
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Kényelem és tér

RÖGZÍTŐHÁLÓK

BIZTONSÁG

51
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PREDIKTÍV TEMPOMAT (PACC)

TORLÓDÁSI ÉS KÖVETÉSITÁVOLSÁG-TARTÓ ASSZISZTENS

A radarkészülék, a táblafelismerő rendszer és a GPS technológia adatain alapuló pACC rendszer – az útitervre vonatkozó, részletes információk ismeretében – képes előre megtervezni a
következő 1-2 km várható útviszonyait és vezetési szituációit. Ha szükséges, akkor a rendszer módosítja a beállított utazósebességet – jellemzően kanyar vagy körforgalom előtt, illetve akkor,
amikor csökkentett sebességkorlátozású területre ér. A pACC fokozza a vezetői élményt és a biztonságot, miközben üzemanyagot spórol, valamint csökkenti az autó károsanyag-kibocsátását.

Ez a funkció az autó közlekedési torlódások esetén történő vezetését segíti. A motor, a fékek és a kormánykerék vezérlésével az asszisztens távol tartja az autót a többi járműtől, és elforgatja
a kormányt a környező járművek mozgásának lekövetéséhez (legfeljebb 60 km/órás sebességig). Ha a sávok egyáltalán nem észlelhetőek, a követésitávolság-tartó asszisztens 30 km/órás
sebességig követi az előtte haladó járművet – egészen addig, míg az útburkolati jelek újra láthatóvá nem válnak. Félig észlelhető sáv esetén ez a korlát 60 km/órás sebességig tolódik ki.

Biztonság

Biztonság

TRAVEL
ASSIST

Bárhova is vezessen az útja, a Travel Assist különféle asszisztensrendszerek
összevonásával biztosítja Önt a kényelemről és a biztonságról. A maximális
biztonság érdekében a rendszert a vezetőnek folyamatosan ellenőrzés alatt kell
tartania. Éppen ezért az új KAROQ kormánykerekét speciális, érintésérzékeny
fóliával szerelték fel, mely a vezető érintését érzékelve egyfajta interaktív
kezelőfelületként működik. Amennyiben a sofőr nem figyel a vezetésre,
a kapacitív kormánykerék figyelmezteti.
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VÉSZHELYZETASSZISZTENS
A vészhelyzetasszisztens csökkenti a
baleset kockázatát a vezető hirtelen
rosszulléte esetén, például úgy, hogy
megállítja az autót, és bekapcsolja
a vészvillogót.

Biztonság

ADAPTÍV SÁVTARTÓ ASSZISZTENS
Az adaptív sávtartó asszisztens segítségével a járműve sávon belül marad. Ha az autó túlságosan és nem szándékosan
megközelíti a sávelválasztó jelet, a rendszer aktív kormánymozdulattal korrigálja az autó pozícióját, és vizuális
figyelmeztetést ad. A sávtartó asszisztens útépítés miatti sávterelés esetén is képes átvenni az autó irányítását.

Az első hűtőrácsba szerelt
radarberendezést használó vészfékező
rendszer folyamatosan ellenőrzi az autó
előtt haladó járművek távolságát. Ha túl
gyorsan közelít egy járműhöz, az autó
kritikus helyzetekben automatikusan
sebességoptimalizált fékezésbe kezd,
szükség esetén a teljes leállásig. A rendszer
ezenkívül prediktív gyalogosvédelemmel is
rendelkezik. Gyalogosok hirtelen feltűnése
esetén hang- és fényjelzéssel, valamint
enyhe fékezéssel figyelmezteti a vezetőt.

Biztonság

FRONT ASSIST ÉS PREDIKTÍV
GYALOGOSVÉDELEM
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PARK ASSIST
A rendszer automatikusan kiválasztja
a megfelelő helyet a párhuzamosan
vagy egymásra merőlegesen
álló járművek között. A frissített
asszisztenssel azt is megteheti, hogy
csak a parkolás egy-egy mozzanatához
aktiválja. Például kiválasztja a
parkolóhelyet, elkezdi a parkolást,
és a manőver legnehezebb részénél
bekapcsolja az asszisztenst, ami
átveszi az irányítást a kormány felett.

Biztonság

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉS KIÁLLÁSI ASSZISZTENS (SIDE ASSIST)
A hátsó lökhárítóban lévő radarérzékelők segítségével a holttérfigyelő rendszer az autó mögötti és melletti területet ellenőrzi. Képes a többi jármű és a kerékpárosokhoz hasonló,
nehezebben észlelhető „akadályok” akár 70 méterről történő érzékelésére is. A környező járművek távolsága és sebessége alapján eldönti, figyelmeztesse-e a vezetőt vagy sem.
A kiállási asszisztens (nincs ábrázolva) a hátsó lökhárítóban található holttérfigyelő érzékelőit használja. A rendszer felismeri az oldalról közeledő járműveket parkólóhelyekről történő
kitolatás esetén, hangüzenettel figyelmezteti a vezetőt, vészjelzést küld az Infotainment rendszer / fedélzeti számítógép kijelzőjére, és ha közvetlen veszélyt észlel, leállítja az autót.

A parkolóasszisztens érzékelőinek
segítségével a rendszer védelmet nyújt az
autótól tolatási távolságban lévő akadályokkal
szemben (8 km/órás sebességig). Amikor
hátramenetben az autó útjába (statikus vagy
mozgó) akadály kerül, a fék automatikusan
működésbe lép. Az aktiválás függ a gépjármű
sebességétől és irányától is.

Biztonság

MANŐVEREZÉSI ASSZISZTENS
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TOVÁBBI ASSZISZTENS
RENDSZEREK

Utazás közben rengeteg zavaró tényező nehezítheti a
vezetést. Annak érdekében, hogy az autó biztosan kezelni
tudja ezeket a helyzeteket, további vezetési asszisztensek
összetett funkciói segítik a navigációt, kritikus
szituációkban pedig át is vehetik a vezető szerepét.

PROAKTÍV UTASVÉDELMI
RENDSZER
Kritikus helyzetekben a proaktív
utasvédelmi rendszer előfeszíti a sofőrés az utasoldali biztonsági öveket,
ugyanakkor felhúzza az elektromos
ablakokat 5 cm rést hagyva, és
teljesen becsukja a napfénytetőt.
Ezzel nagymértékben csökkenthetők
az ütközések hatásai. A jelenlegi,
legkorszerűbb verziója a rendszernek
helyzetfelmérés céljából felhasználja az
első és hátsó érzékelő radarokat is.

Biztonság

TÁVOLSÁGIFÉNYSZÓRÓ-SZABÁLYOZÁS
A teljes LED Matrix fényszórók mátrixszerű fénysugarakkal működnek. Ez lehetővé teszi a távolsági fényszórók folyamatos használatát a
többi vezető elvakítása nélkül. A szélvédőn lévő kamera segítségével a fényszórók reagálnak a forgalmi helyzetekre, és csak a fényszórók
egyes elemeit kapcsolják ki. A többi elem bekapcsolva marad, és megvilágítja az utat. Ennek a funkciónak köszönhetően ráadásul a
közlekedési táblákról visszaverődő fény sem vakítja el a vezetőt.

Ez a rendszer az utánfutóval való parkolást
könnyíti meg. Az asszisztens képes
átvenni az irányítást autója felett, amikor
csatlakoztatott utánfutóval tolatva
parkol, így téve még kényelmesebbé és
biztonságosabbá a manővert. A vezetőnek
csak annyi tennivalója van, hogy megadja a
tolatási irányt, és eldöntse, mikor induljon
vagy álljon meg a jármű.

Biztonság

VONTATMÁNYASSZISZTENS
(TRAILER ASSIST)
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VEZETŐ- ÉS UTASÜLÉSOLDALI LÉGZSÁK

FÜGGÖNYLÉGZSÁKOK

TÉRDLÉGZSÁK

Míg a vezetőoldali légzsák a kormánykerékben kapott helyet, addig az
első utasüléshez tartozó légzsák a műszerfalban található. Ha szükséges,
például első ülésre rögzített gyermekülés esetén, kikapcsolható.

Aktiválásukat követően a fejlégzsákok
falat képeznek, mely megóvja az elöl
és a hátul ülő utasokat a fejsérüléstől.

A vezető térdeit és lábszárát védő
térdlégzsák a kormánykerék alatt
helyezkedik el.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ OLDALLÉGZSÁKOK
Ez a négy légzsák (a képen az aktív fejlégzsákokkal
együtt ábrázolva) védi a vezető és a többi utas
medencecsontját és mellkasát oldal irányú
ütközés esetén.

Biztonság

Biztonság

MENJEN
BIZTOSRA!

Szélsőséges helyzetekben, ha a vezető elveszíti uralmát
a jármű felett, az autó passzív biztonsági elemei lépnek
előtérbe. Ilyenek például a légzsákok. Az autó akár kilenc
légzsákkal is felszerelhető.

TELJESÍTMÉNY
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BÁRHOL JÓL
SZEREPELHET

Teljesítmény

ADAPTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS (DCC)
Élvezze maximális kényelemben és biztonságban autója kiváló teljesítményét! Az adaptív
lengéscsillapítás (DCC) folyamatosan reagál a különféle vezetési szituációkra (fékezés,
gyorsítás, kanyarodás), és ehhez igazítja a csillapítási és kormányzási jellemzőket. Az
Infotainment rendszerben három lehetséges mód (Eco, Comfort és Normal) közül
választhatja ki a saját igényeihez legjobban illőt.

A ŠKODA járművek motorjaiban a legtöbb jó dolog
közös: erőteljesek, gazdaságosak, és megfelelnek a
szigorú emissziós szabványoknak. Ezért a KAROQ
kormánya mögött legalább annyira otthon érezheti
magát a szabadban, mint a városban.

MOTOROK
Amennyiben a benzines erőforrásokat részesíti előnyben,
81 kW és 110 kW teljesítményű, elsőkerék-meghajtású
motorok közül választhat. Dízelmotor-kínálatunkban pedig
85 kW-os elsőkerék-hajtású és 110 kW-os elsőkerék-, illetve
öszkerékhajtású motorok érhetőek el.

SPORTLINE

66

JÁTÉKOS
MINDENNAPOK

Az örök nyughatatlanok partnerükre leltek! Az új ŠKODA KAROQ SportLine
lehetőséget ad, hogy kényelmesen szabadjára engedje aktív ambícióit. Az
opcionálisan választható, 140 kW-os teljesítményű, öszkerékhajtású 2,0 TSI
motorral pedig a kedvenc szabadtéri tevékenységéhez való vezetés éppen
olyan izgalmas lesz, mint maga a sport.

SportLine

STÍLUS ÉS FUNKCIONALITÁS
A SportLine stílusos megjelenését a lehengerlő lökhárítón kívül olyan külső, fekete fényezésű elemek is gazdagítják, mint az első
hűtőrács, az oldalsó tükörsapkák, az ablakkeretek és a tetőkorlát. Az autó dinamikus megjelenését tovább erősíti a meghosszabbított
tetőszárny, az ötödik ajtón lévő logók (a ŠKODA modellnév és a 4×4), a fekete hátsó diffúzor, valamint a 18"-os fekete vagy a 19"-os
antracit könnyűfém keréktárcsák (a képen látható). A teljes LED Matrix fényszórók ugyancsak az alapfelszereltség részét képezik.

SPORTMÓD
BEKAPCSOLVA
A dinamikus külsőhöz tökéletesen illeszkedik a lenyűgöző
fekete belső, mely egyesíti a sportos stílust és a hanyag
eleganciát. A belső tér elengedhetetlen részét képezik
többek között az első sportülések, a SportLine plakettel
ellátott sportkormány, a ThermoFlux funkcióval bővült
kárpitozás, a különleges dekorbetét és a LED-es
hangulatvilágítás is.

71
Az első sportülések dinamikus vezetés közben is maximális
kényelmet biztosítanak. A ThermoFlux funkcióval ellátott,
speciális szövetkárpitnak köszönhetően nemcsak a
légáteresztés előnyeit élvezheti, de utasainak is maximális
kényelmet biztosíthat – hűvösben és hőségben egyaránt.

SPORT KORMÁNYKERÉK
A sportos vezetés élményét tovább fokozza a perforált bőrből készült, többfunkciós, 3-küllős sportkormány
ezüst varrással és eredeti SportLine plakettel. Az opcionálisan választható virtuális műszerfal, mely a fedélzeti
számítógép specifikációit és más, fontos információt is képes megjeleníteni, öt különböző elrendezést kínál. A
vezető a multifunkciós kormánykeréken található „Nézet” (View) gomb segítségével választhat az ötféle alapnézet
közül. A SportLine változat sportos nézete (Sport View) saját, egyedi grafikát kapott (a fenti képen látható).

Sportline

ELSŐ SPORTÜLÉSEK

SZEMÉLYRE
SZABÁS

74
Személyre szabás

ACTIVE

ACTIVE FEKETE BELSŐ TÉR
„Grainy Diamont” dekorbetét
Szövetkárpit

Az Active változat alapfelszereltsége többek között (elektromosan állítható és fűthető) külső visszapillantó tükröket
és a karosszéria fényezésének megfelelő ajtókilincseket, távirányítós központi zárat, LED Basic fényszórókat,
első ködlámpákat, LED-es hátsó lámpákat, 2-küllős, multifunkciós bőrkormányt, bőr váltókart, krómozott belső
ajtókilincseket, 6,5"-os Swing Infotainment rendszert, Bluetooth-t, USB-C típusú csatlakozót, elektromosan
vezérelhető első és hátsó ablakokat, manuális légkondicionáló berendezést, "EASY LIGHT ASSIST" rendszert
(automatikus fényszóró-szabályozás hazaérkezés és útnak indulás funkciókkal), tempomatot automatikus
sebességhatárolóval, hátsó parkolóradart és még sok egyéb más kiegészítőt tartalmaz.
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Személyre szabás

AMBITION

AMBITION FEKETE BELSŐ TÉR
Egyedi króm / "Anodized Cross Line" dekorbetét
Szövetkárpit

Az Ambition változat alapfelszereltsége többek között műanyag borítást a kerékjárati íveken, TOP LED
hátsó fényszórót (dinamikus irányjelzővel), KESSY GO-t (a motor kulcs nélküli be- és kikapcsolásához),
Jumbo Boxot, elülső esernyőtároló rekeszeket, szemüvegtárolót, króm keretezésű szellőzőnyílásokat,
Light & Rain asszisztensrendszert (automatikus fényszóró-szabályozás hazaérkezés és útnak indulás
funkciókkal) és még sok más praktikus funkciót és kiegészítőt tartalmaz.

78
Személyre szabás

AMBITION BELSŐ TÉR "ECO" ÜLÉSKÁRPITTAL
„Piano Black” / „Nisha” dekorbetét
Szövet / műbőr kárpit (Eco csomag)

80
Személyre szabás

AMBITION SUEDIA FEKETE BELSŐ TÉR
Egyedi króm / "Anodized Cross Line" dekorbetét
„Suedia” / bőr / műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

AMBITION BŐR FEKETE BELSŐ TÉR
Egyedi króm / "Anodized Cross Line" dekorbetét
Bőr /műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

STYLE

STYLE FEKETE BELSŐ TÉR
„Piano Black” / „Linear Diamonds” dekorbetét
Szövetkárpit

A Style standard változat alapfelszereltsége többek között AERO betéttel ellátott, 17"-os Scutus
ezüst könnyűfém keréktárcsákat, a karosszéria fényezésével megegyező, meghosszabbított
tetőszárnyat, SunSet árnyékolást, hangvezérléssel is irányítható, 8"-os Bolero Infotainment
rendszert, SmartLink funkciót, kétzónás Climatronic klímaberendezést, vezetői profil-választási
lehetőséget (Driving Mode Select), KESSY-vel ellátott központi zárat, deréktámasszal kiegészített
első üléseket és még sok más hasznos kiegészítőt tartalmaz.

86
Személyre szabás

STYLE BELSŐ TÉR "ECO" ÜLÉSKÁRPITTAL
„Piano Black” / „Nisha” dekorbetét
Szövet / műbőr kárpit (Eco csomag)
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Személyre szabás

STYLE SUEDIA FEKETE BELSŐ TÉR
„Piano Black” / „Linear Diamonds” dekorbetét
„Suedia” / bőr /műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

STYLE BŐR, BÉZS BELSŐ TÉR
„Piano Black” / „Linear Diamonds” dekorbetét
Bőr / műbőr kárpitozás, fekete tetőkárpit
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Személyre szabás

STYLE BŐR, FEKETE BELSŐ TÉR
„Piano Black” / „Linear Diamonds” dekorbetét
Bőr / műbőr kárpitozás
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Személyre szabás

SPORTLINE

SPORTLINE FEKETE BELSŐ TÉR
„Piano Black” / „Carbon” dekorbetét
Szövetkárpit ThermoFLux funkcióval, fekete tetőkárpit

A KAROQ SportLine standard változat alapfelszereltsége többek között fekete
visszapillantótükör-borítást, a karosszéria fényezésének megfelelő ajtókilincseket és hátsó
spoilert, teljes LED Matrix fényszórókat, többfunkciós kamerát, 3-küllős multifunkcionális
sportkormányt perforált bőrborítással, LED belső hangulatvilágítást, alumínium
pedálburkolatokat, fellépőküszöböt és sok más praktikus kiegészítőt tartalmaz.
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* Eco package

KÁRPITOZÁS

Ambition és Style mokka-fekete*
(szövet / „Suedia”/ műbőr)

Ambition and Style bőr, fekete
(bőr / műbőr)

Style fekete
(szövet)

Style bőr, bézs
(bőr / műbőr)

Személyre szabás

Ambition fekete
(szövet)

Ambition és Style Suedia, fekete
(„Suedia”/ bőr / műbőr)

Személyre szabás

Active fekete
(szövet)

VELVET VÖRÖS METÁL

ATLANTI KÉK

Személyre szabás

FEKETEMÁGIA METÁL

GRAFITSZÜRKE METÁL

ACÉLSZÜRKE

FŐNIX NARANCS METÁL

LÁVAKÉK METÁL

EZÜSTSZÜRKE METÁL

HOLDFEHÉR METÁL

Személyre szabás

SZÍNEK
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KERÉKTÁRCSÁK

18” PROCYON ezüst Aero könnyűfém
keréktárcsák fekete matt borítással*

17" SCUTUS antracit Aero könnyűfém
keréktárcsák fekete matt borítással

17" SCUTUS ezüst Aero könnyűfém
keréktárcsák fekete matt borítással

19" SAGITARIUS ezüst Aero könnyűfém
keréktárcsák fekete matt borítással*

*Fekete vagy antracit borítással is elérhetőek.

16" CASTOR könnyűfém keréktárcsák

16" BORNEO acél keréktárcsák borítással

Személyre szabás

Személyre szabás

18” MIRAN fekete Aero könnyűfém
keréktárcsák

TARTOZÉKOK
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A KAROQ, AMI IGAZÁN
ÖNHÖZ TARTOZIK

A kiegészítők nem csupán divathóbortok. A ŠKODA
eredeti tartozékaival még praktikusabbá, biztonságosabbá,
élhetőbbé teheti autóját, hogy még inkább megfeleljen az
Ön személyes, egyedi igényeinek.

FELLÉPŐKÜSZÖBÖK
A rozsdamentes acélból készült fellépőküszöbök segítségével könnyedén pakolhat a tetőcsomagtartóra.
A maximális biztonságról a küszöbök csúszásgátló gumival bevont felülete gondoskodik.

Az első és hátsó sárvédők megvédik
a jármű karosszériájának alsó részeit a
szennyeződésektől, illetve a rájuk csapódó
kövek és törmelék által okozott sérülésektől.
A sárvédők télen különösen hasznosak,
hiszen megakadályozzák a sós, maró hatású
latyak felcsapódását, amivel extra védelmet
nyújtanak az autó karosszériájának.

Tartozékok

Tartozékok

ELSŐ ÉS HÁTSÓ SÁRVÉDŐK
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OKOSTARTÓK –
COMFORT PACK
Miért ilyen népszerűek a ŠKODA modellek?
Ennek számos oka lehet. Vannak, akik a
praktikusságuk miatt szeretik ezeket az
autókat, mások a családosoknak szóló
előnyök miatt rajonganak értük, és vannak,
akiket az időtlen dizájn és kényelem
nyűgöz le. Annak érdekében, hogy minden
igénynek megfeleljünk, és az autója belső
terét Ön is a saját igényeinek megfelelően
rendezhesse be, különféle csomagokat
hoztunk létre. Bárhová is tart, mindig a saját
komfortzónáján belül maradhat.
A Comfort Pack olyan, okos megoldásokat
kínál, melyekkel az üzleti útjait és a családi
vakációkat is ugyanolyan kényelmessé teheti.

OKOSTARTÓ – AKASZTÓ
A kézitáskák és a hátizsákok többé
nem foglalnak felesleges helyet a hátsó
üléseken. Akassza őket az első ülések
fejtámláihoz rögzíthető kampókra!

AJTÓPANELRE RÖGZÍTHETŐ
SZEMETESDOBOZ

OKOSTARTÓ – MULTIMÉDIA
Az első ülés fejtámlájára rögzíthető
készüléktartót egész biztosan értékelni
fogják a hátul utazók.

OKOSTARTÓ – RUHAFOGAS
Az első ülések fejtámaszára akasztható
ruhafogas rendkívül hasznos tartozék –
különösen azok számára, akik öltönyben
járnak dolgozni.

Tartozékok

Tartozékok

A Comfort Pack részét képező, stílusos
szemetesdoboz kényelmes megoldást
kínál az autóban lévő szemét kezelésére.
Praktikus fedélnek köszönhetően
a szennyeződések a szeméttel együtt
a kukában maradnak.
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DEKORATÍV ALUMÍNIUM
KÜSZÖBBORÍTÁSOK

Az eredeti, négyrészes KAROQ felirattal
ellátott alumínium küszöbborítások
tökéletesen követik az autó körvonalát,
és praktikus funkcióik mellett esztétikus
megjelenést kölcsönöznek a járműnek.

GUMI KARDÁNALAGÚT BORÍTÁS

LOUNGE STEP LÁBTARTÓ, KÉTDARABOS

Ez a kiegészítő, mely praktikus kiegészítője a hátsó, időjárásálló szőnyegeknek, megvédi
a középső térelválasztó felületét a hátul utazók lábbelijén lévő szennyeződésektől.

A lábtámasz segít megvédeni a padlót, miközben csökkenti a belső tér zaját. Könnyen
eltávolítható, tisztítható és újra felhasználható.

PRESTIGE SZÖVETSZŐNYEG – KÉTRÉTEGŰ NUBUK

GUMISZŐNYEG GARNITÚRA

Ezek az esztétikus szőnyegek feldobják az autó modern belsőt terét, és tökéletesen
passzolnak a lábtér kialakításához.

Praktikus és okos kialakításuknak és anyaguknak köszönhetően optimális védelmet
nyújtanak az autó padlójának a sárral, szennyeződésekkel és vízzel szemben.

A négyrészes, alumíniumbetétes, dekoratív
küszöbborítások olyan kiegészítők, melyek
esztétikusabbá teszik a járművet, ezenkívül
megvédik az ajtóküszöbök fényezését
a szennyeződéstől.

Tartozékok

Tartozékok

DEKORATÍV
KÜSZÖBBORÍTÁSOK
ALUMÍNIUMBETÉTTEL
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SZÜRKE
CSOMAGTÉRHÁLÓK
A három hálóból álló készlet
praktikus és hasznos tartozék:
szorosan rögzíti a csomagtérben
szállított tárgyakat, és
megakadályozza az elmozdulásukat.

ÖSSZEHAJTHATÓ
CSOMAGTARTÓVÉDŐ TAKARÓ
Az összehajtható csomagtartóvédő takaróval
a ŠKODA KAROQ csomagterének alját
és oldalait tudja lefedni. Fekete, vízálló
szövetből készült, ami megakadályozza az
átázást, és a kisebb sérülések ellen is véd.

CSOMAGTÉRTÁLCA

Ez a praktikus kiegészítő megvédi a
csomagteret a nedvességtől és
a szennyeződésektől.

A csomagtérszőnyeg két oldallal
rendelkezik: egy elegáns szövetfelülettel,
ami hétköznapi használatra való, illetve
egy könnyen tisztítható gumifelülettel,
ami a koszosabb tárgyak szállításakor
praktikus. Helyzettől függően
a szőnyeget bármikor megfordíthatja.

Tartozékok

Tartozékok

KÉTOLDALÚ
CSOMAGTÉRSZŐNYEG
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TEzek a hasznos és könnyen
felszerelhető tartozékok védelmet
nyújtanak a napsugárzás ellen,
valamint elrejtik a rakteret a kíváncsi
szemek elől.

Tartozékok

HÁTSÓ OLDALABLAKI
NAPELLENZŐK
Ezek az egész évben használható
kiegészítők megvédik az utasokat az erős
napfénytől, és elfedik a belátást
a járókelők tekintete elől.

BABAFIGYELŐ TÜKÖR
A babafigyelő tükörben bármikor
megnézheti, mit csinálnak épp a gyermekei
hátul. Használatával anélkül ellenőrizheti
őket, hogy egy pillanatra is elveszítené
a teljes irányítást autója felett.
A babafigyelő tükör másik nagy előnye,
hogy így folyamatosan kapcsolatban
maradhat a gyermekeivel.

GYEREKÜLÉSEK
A ŠKODA eredeti kiegészítői, így a
biztonsági gyermekülések is szigorú
tesztek egész során mennek keresztül.
Átfogó kínálatunkban egészen a 36
kg-os súlyhatárig válogathat
a gyermekülések között.

Tartozékok

NAPELLENZŐK A
CSOMAGTÉRAJTÓHOZ
ÉS A CSOMAGTARTÓ
OLDALABLAKAIHOZ
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TETŐCSOMAGTARTÓ
KERESZTRÚD
A rögzíthető tetőcsomagtartó
keresztrudaknak köszönhetően
a ŠKODA eredeti tartozékainak kínálatából
kerékpár-, síléc- vagy snowboardtartókat
is csatlakoztathat a tetőhöz.

VONÓHOROGRA ILLESZTHETŐ
KERÉKPÁRTARTÓ 3 KERÉKPÁR
SZÁMÁRA
A vonóhorogra illeszthető kerékpártartó
rendkívül erős, könnyen felszerelhető, és
egyszerűen használható – csak emelje
a tartóra a kerékpárt, hogy megfelelően
rögzíthesse a helyén. Minden típusú
vonóhoroggal működik, és 2- vagy
3-kerékpáros változatban is elérhető.

A zárható tartószerkezet – a ŠKODA
terhelési és biztonsági tesztjeinek
megfelelően – egyszerű megoldást
nyújt a sílécek, illetve snowboardok
autótetőn történő szállítására. A tartó
tárolókapacitása 4 pár síléc vagy 2 darab
snowboard.

KERÉKPÁRTARTÓ
TETŐCSOMAGTARTÓRA
Az alumíniumprofillal rendelkező,
zárható kerékpártartót biztonságosan
rögzítheti a tetőcsomagtartóra.
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SÍLÉC- ÉS
SNOWBOARDTARTÓK
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TETŐBOXOK
Ha a csomagtartója már tele van, akkor járműve tárolókapacitását a ŠKODA
tetőboxaival bővítheti tovább: segítségükkel a sílécek, snowboardok, nagyobb
poggyászok vagy babakocsik a tetőn is tárolhatóak. A tetőboxok fejlett, áramvonalas
dizájnnal és UV-védelemmel rendelkeznek, így az autó igazán stílusos és praktikus
kiegészítőivé válhatnak.

TETŐBOX – 400 LITERES 
A zárható tetőbox akár 6 pár síléc vagy 5 darab snowboard tárolására is alkalmas.
A könnyebb kezelhetőség érdekében mindkét oldalán fogónyílással van ellátva. A box
fekete vagy ezüst színben érhető el.

Az áramvonalas profillal rendelkező, zárható tetőbox 5 pár síléc vagy 4 darab snowboard
tárolására alkalmas. Optimális kialakítása és alacsony hasmagassága pozitívan befolyásolja
a vezetési stabilitást, miközben megakadályozza a box rázkódását, és minimalizálja a
légellenállást, illetve az ehhez kapcsolódó, vezetés közbeni zajt.
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TETŐBOX – 380 LITERES

A ŠKODA eredeti tartozékainak köszönhetően új, exkluzív könnyűfém
keréktárcsák közül választhat. Változatos kivitelben, sokféle fényezéssel,
a 16 colostól egészen és 19 colosig terjedő, széles méretválasztékban.
Az új KAROQ így Önnek is a legszebb arcát fogja mutatni.
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KERÉKTÁRCSÁK

19” CETUS ezüst könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
8J×19" ET 45*

18” HYDRUS antracit könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
7J×18" ET 45

18” HYDRUS matt fekete könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
7J×18" ET 45

18” CORVUS ezüst könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
7J×18" ET 45

17” KUMA ezüst könnyűfém keréktárcsa
7J×20" ET 45

17” KUMA fekete könnyűfém keréktárcsa
7J×20" ET 45

Személyre szabás

18” HYDRUS ezüst könnyűfém keréktárcsa
7J×18" ET 45

*2022 második felében válik elérhetővé.

18” CORVUS fekete könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
7J×18" ET 45

Személyre szabás

19” CETUS fekete / piros könnyűfém
keréktárcsa, csiszolt
8J×19" ET 45*
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CARE & STYLE
KERÉKCSOMAG

Az autó keréktárcsái olyanok, mint a cipők. Függetlenül attól,
hogy a ŠKODA keréktárcsái stílusosak, sportosak, vagy csak
betöltik funkciójukat, a Care & Style kerékcsomag számos elemet
(keréktárcsákat, szelepsapkákat, biztonsági csavarokat) kínál, melyek
még lenyűgözőbbé és teljesen egyedivé teszik kerekeit.

DEKORATÍV
SZELEPSAPKÁK
A ŠKODA logóval vagy a ŠKODA
Motorsport zöld vagy RS-piros
emblémájával ellátott szelepsapkák
révén autója a legapróbb részletekig
stílusossá válik.

KERÉKVÉDŐHUZAT-SZETT
A kiváló minőségű poliészterből készült
kerékhuzattal könnyen szállíthatja és
tárolhatja kerekeit.

BIZTONSÁGICSAVARKÉSZLET
A speciális adapterrel ellátott,
biztonsági kerékcsavarok nagyobb
védelmet nyújtanak a kerekéklopási
kísérletek ellen.

Dekoratív csavarsapkák
a kerékőr csavarokkal
rendelkező vagy azok nélküli
keréktárcsákhoz.
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CSAVARSAPKÁK
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1.0 TSI/81 kW

1.5 TSI/110 KW

2.0 TSI/140 kW 4×4

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW 4×4

Turbófeltöltéses benzinmotor

Turbófeltöltéses benzinmotor

Turbófeltöltéses benzinmotor

Turbófeltöltéses dízelmotor

Turbófeltöltéses dízelmotor

MŰSZAKI ADATOK

4/1,984

4/1,968

4/1,968

81/5,500

110/5,000–6,000

140/4,200–6,000

85/2,750–4,250 (85/3,250–4,250)

110/3,000–4,200

Max. forgatónyomaték / fordulat
(Nm / fordulat)

200/2,000–3,000

250/1,500–3,500

320/1,500-4,100

300/1,600–2,500 (250/1,500–3,250)

360/1,600–2,750

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin

min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin

min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin

Dízel

Dízel

Légszennyezésre vonatkozó előírás
Üzemanyag

0/99
3**

4/1,498

1,02

Hengerszám / Hengerűrtartalom (cm3)

1,603

3/999

Max. motorteljesítmény / fordulat
(kW / fordulat)

1,05
8

MOTOR

521/588** l
756

TELJESÍTMÉNY
211 (210)

221

193 (192)

204

8.8 (8.9)

7.0

10.6 (11.0)

8.7

Üzemanyagfogyasztás WLTP
(l/100 km) – kombinált

5.7–6.4

6.0–6.7 (6.1–6.7)

7.5–8.0

4.7–5.2 (4.9–5.3)

5.5–6.2

129.6–146.0

137.2–152.8 (138.7–152.0)

170.6–181.3

122.5–136.5 (127.3–137.8)

143.6–161.8

Típus

Elsőkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

4×4

Elsőkerék-meghajtás

4×4

Átvitel

Manuális 6-sebességes

Manuális 6-sebességes
(Automata 7-sebességes DSG)

Automata 7-sebességes DSG

Manuális 6-sebességes
(Automata 7-sebességes DSG)

Automata 7-sebességes DSG

1,355–1,577

1,389–1,617 (1,395–1,623)

1,583–1,755

1,474–1,702 (1,480–1,708)

1,598–1,826

388–600

378–596 (382–600)

533–665

375–587

496–670

1,874–1,890

1,910–1,920 (1,910–1,930)

2,114–2,220

1,980–2,002 (1,990–2,008)

2,117–2,250

670–680

690–700

750

730–740 (740–750)

750

1,200

1,500

1,900

1,500

2,100

CO2 kibocsátás WLTP (g/km) –
kombinált

18.3°

191
11.2

19.4°

Végsebesség (km/h)
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)

1,576
2,025

876

2,638

875

4,390

ERŐÁTVITEL

Össztömeg (kg)
Megengedett vontatóterhelés
fék nélkül (max. kg)
Megengedett vontatóterhelés fékkel –
12% (max. kg)

TOVÁBBI SPECIFIKÁCIÓK
Karosszéria

Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús
úszónyereggel

Típus

ötüléses, ötajtós, kétterű

Hátsó fékek

féktárcsák

Fordulókör-átmérő (m)

10.9

Hasmagasság (mm)

164; 4×4: 168

Első tengely

McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarral
és torziós keresztstabilizátorral

hátsó üléstámlák – felhajtásával / lehajtásával;
VarioFlex rendszer: hátsó ülések felhajtásával / lehajtásával vagy eltávolításával

521/1,630
588/1,605–1,810

Hátsó tengely

Csatolt lengőkaros felfüggesztés / 4×4: multilink futómű torziós
keresztstabilizátorral

Üzemanyagtartály (l)

50; 4×4: 55

Csomagtartó térfogat – pótkerék nélkül (max. l)

WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – a Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása
* Felszereltség szerint.
** A VarioFlex rendszerű változatra vonatkozik.
( ) Az automata sebességváltóval felszerelt változatra vonatkozik.

Minden dízelmotorunkban Szelektív Katalitikus Redukciós (SRC) rendszert használunk, ami AdBlue®
folyadék befecskendezésével csökkenti a jármű nitrogénmonoxid-kibocsátását (NOx). Az AdBlue® tank
űrtartalma 12 literes, a fogyasztás pedig a vezetési stílus függvénye.

1,541
1,841

Műszaki adatok

Alváz

Műszaki adatok

Első fékek

1,003

Hasznos terhelés –
vezetővel és extra felszereltséggel (kg)

1,445/1,446**

Saját tömeg – alapváltozat,
75 kg súlyú járművezetővel (kg)

1,486

SÚLY*

BÁRHOL OTTHON
ÉREZHETI MAGÁT

KÉPEKRE VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT

A jelen katalógusban (brosúrában) található képek, információk,
tartalmak csak illusztrációk, kizárólag a szemléltetést szolgálják,
és nem képezik részét semmilyen szerződésnek, ajánlatnak vagy
garanciának. A kiadványban szereplő, sorozatgyártás előtti autók nem
feleltethetők meg a végleges változatoknak. A ténylegesen elérhető,
sorozatgyártott modellekben bizonyos jellemzők (pl. színek, funkciók,
alkatrészek stb.) különbözhetnek a katalógusban feltüntetett értékektől,
tulajdonságoktól. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot
az Önhöz legközelebbi ŠKODA márkakereskedéssel.

MYŠKODA ALKALMAZÁS
Élvezze, hogy teljes egészében
irányítása alá vonhatja autóját! Töltse
le a MyŠKODA alkalmazást, és érjen el
minden fontos információt a telefonjáról –
legyen szó vezetési adatokról, hatótávról,
útvonaltervezésről vagy akár arról, hol
parkolt utoljára.

HA ÉLMÉNY VOLT OLVASNI RÓLA , KÉPZELJE
CSAK EL , MILYEN LEHET VEZETNI! HÍVJON
MINKET, ÉS EGYEZTESSEN TESZTVEZETÉS
IDŐPONTOT !
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Az Ön ŠKODA márkakereskedője

www.skoda.hu

