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ŠKODA KAROQ este SUV-ul compact și rafinat, pregătit 
să vă însoțească în orice aventură. Fiind echipat cu dotări 
de conectivitate și cu sisteme de siguranță de ultimă oră, 
modelul poate transforma chiar și cele mai obișnuite drumuri 
în excursii de lux. Iar datorită limbajului rafinat de design al 
mărcii ŠKODA, cu numeroase elemente ce amintesc de 
cristalul de Boemia, KAROQ vă poate ajuta să vă simțiți în 
fiecare zi ca într-o zi de weekend.

Astfel, KAROQ este încă un exemplu elocvent al pasiunii 
noastre de a fabrica automobile cu design deosebit de 
frumos, care să aducă la fel de multă bucurie în fiecare 
călătorie, ca pe vremea când am început să construim mașini.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA. 

AUTOMOBIL ALL-INCLUSIVE,
PENTRU O VIAŢĂ ALL-INCLUSIVE



EXTERIORUL
     DESIGNUL
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SECŢIUNEA FRONTALĂ
Cu grila radiatorului specifică modelor ŠKODA, KAROQ sugerează putere și siguranță. Partea 
frontală este dominată de farurile cu linii precis tăiate și cu proiectoare de ceață așezate la înălțimea 
grilei, confirmând capacitatea autoturismului de a face față cu ușurință și aventurilor din off-road. 

PROFILUL
Pasajele angulare ale roților și protecțiile pragurilor accentuează caracterul de SUV al 
autoturismului, iar jocul atractiv dintre lumini și umbre, pus în scenă de limbajul de design al 
mărcii ŠKODA, conferă modelului KAROQ o grație irezistibilă.

Inspirate din tradiția cehească a prelucrării sticlei 
de cristal, liniile sculptate cu eleganță ale SUV-
ului emană aceeași eleganță ca piesele de cristal. 
Designul practic dar atractiv vă va ajuta să arătați 
bine în orice aventură.

FORMA URMEAZĂ 
FUNCŢIA
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SECŢIUNEA POSTERIOARĂ
Automobilul își declară cu mândrie apartenența la familia ŠKODA, afișând pe hayon denumirea mărcii cu litere de tipar. Iar blocurile optice din spate cu forma 
lor dinamică de săgeată alungită integrează, la fel ca toate modelele mărcii, și litera C, elogiind tradiția cehească a prelucrării cristalului. Reflectoarele care 
asigură o mai bună vizibilitate a autoturismului sunt montate adânc în bara de protecție din spate, pentru a fi mai bine protejate. Veți remarca, de asemenea, 
protecții robuste.

PLAFONUL PANORAMIC
Plafonul panoramic poate fi operat electric și vă permite să beneficiați de o deschidere de mari 
dimensiuni deasupra scaunelor din față. Cu această dotare, autoturismul devine și mai atractiv și le 
oferă tuturor ocupanților călătorii și mai plăcute și incitante, pentru că se vor putea bucura mereu de noi 
priveliști, dar și de o senzație aparte de libertate și spațiu amplu.



   DESIGNUL 
LUMINILOR
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FARURILE FULL-LED CU AFS ȘI PROIECTOARE DE CEAŢĂ
Pentru KAROQ sunt disponibile două tipuri de faruri și de proiectoare de ceață. Farurile din vârful gamei au toate funcțiile asigurate de LED-uri Farurile cu 
LED oferă performanțe superioare și o eficiența energetică foarte ridicată. Funcția adaptivă de iluminare (AFS) ajustează intensitatea luminii corespunzător 
condițiilor curente, de exemplu special pentru condițiile din mediul urban, respectiv pentru autostradă sau pentru vremea ploioasă, iar farurile principale dispun 
de un bandou atractiv, dedicat luminilor de zi cu LED. În condiții de vizibilitate redusă, proiectoarele de ceață își demonstrează adevărata lor valoare.

Liniile de design tradiționale influențează și interiorul modelului 
KAROQ. Versiunea de echipare de vârf include un sistem LED 
complet, perfect integrat atât ca formă, cât și ca funcție.

VĂ ILUMINEAZĂ 
CALEA

BLOCURILE OPTICE SPATE CU LED
Chiar și plăcuța cu numărul de înmatriculare 
este iluminată de LED-uri, asemeni blocurilor 
optice din spate, iar elementele cristaline apar și 
în zona "inactivă" a blocurilor optice din spate.

SIGLA DE ÎNTÂMPINARE
LED-urile din partea inferioară a portierelor din față 
iluminează accesul, proiectând cuvântul ŠKODA. Acest 
detaliu este inclus în pachetul LED în combinație cu 
iluminarea ambientală.



 INTERIORUL
DESIGNUL
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VIRTUAL COCKPIT
Virtual Cockpit afișează toate informațiile importante, precum datele provenite 
de la computerul de bord, în combinație cu alte detalii, ca de pildă cele oferite 
de sistemul de navigație. Folosind butonul View de pe volanul multifuncțional, 
puteți alege unul dintre cele cinci moduri de afișare: Clasic, Extins, Modern, Basic 
(potrivit pentru călătoriile nocturne sau pe autostradă) și Sport.

Modul Basic

Modul Extins Modul Sport

Am transformat bordul într-un adevărat pupitru de comandă. 
Afișajul digital cu design atractiv și totuși foarte practic vă oferă 
toate informațiile de care aveți nevoie și le așază acolo unde vă sunt 
necesare: exact în fața ochilor dumneavoastră. 

PUPITRUL DE COMANDĂ

Modul Modern

Modul Clasic



Iluminare ambientală verde Iluminare ambientală albastră Iluminare ambientală roșie

ILUMINAREA AMBIENTALĂ
Puteți alege culoarea 
dumneavoastră preferată sau vă 
puteți completa fiecare zi cu o 
altă nuanță. Bordul și iluminarea 
ambientală cu LED-uri din 
portierele din față, inclusă în 
pachetul LED, oferă 10 opțiuni 
atractive de culoare. Iluminarea 
albă de la nivelul picioarelor este, 
de asemenea, inclusă în pachetul 
LED. 
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Spațiul dumneavoastră va fi și mai confortabil și 
mai plăcut, cu luminile ambientale LED, agreabile 
și echilibrate, dispuse de-a lungul interiorului 
autoturismului, creând de fiecare dată atmosfera 
potrivită.

FRUMUSEŢEA 
STĂ ÎN DETALII



CONECTIVITATEA
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INFORMAŢIILE ON-LINE DIN TRAFIC
Mereu pe drumul cel mai bun: informațiile 
actualizate vă oferă posibilitatea de a vă 
organiza optim fiecare călătorie. De asemenea, 
puteți reacționa la schimbări, ca de exemplu 
la porțiunile de drum în lucru, la accidente sau 
blocajele din trafic.

METEO
Obțineți cel mai actual buletin meteo 
pentru zona în care vă aflați sau 
pentru orice altă adresă, cu previziuni 
detaliate, inclusiv precipitații și 
avertizări.

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment 
Online furnizează informații în timp real către funcția 
de navigație, iar serviciul Care Connect este orientat 
spre asistență și siguranță, permițându-vă să accesați 
și controlați automobilul de la distanță și oferă, de 
asemenea, un serviciu de asistență pentru situațiile 
problematice.

LOCUL CURENT DE PARCARE 
Vedeți unde anume vă este parcat 
autoturismul în parcările mari. Adresa, ora 
și data parcării vor fi afișate pe telefonul 
dumneavoastră mobil.

DATE DESPRE CĂLĂTORII
Serviciul memorează informațiile despre 
călătoriile dumneavoastră, precum 
consumul mediu, viteza medie, distanța 
și durata călătoriei. Puteți accesa astfel 
datele dumneavoastră personale privind 
călătoriile, precum și o listă a tuturor 
călătoriilor dumneavoastră.

Rămâneți conectat, indiferent unde v-ați afla. Veți fi mereu on-line, ceea ce 
înseamnă că veți avea acces la distracție și la informații, dar și la asistență, 
dacă este nevoie. ŠKODA Connect este poarta dumneavoastră spre un 
univers cu posibilități nelimitate de comunicare.

ŠKODA CONNECT: 
CONECTAŢI-VĂ CU 
TOATE UNIVERSURILE 
VIEȚII DUMNEAVOASTRĂ

SERVICIUL PENTRU APELURI DE 
URGENŢĂ
Apelul de urgență este inițiat automat 
în situații de urgență, dacă a fost activat 
sistemul de reținere al automobilului.
Sistemul de urgență poate fi, de 
asemenea, activat manual, apăsând 
butonul roșu de pe consola plafonului.

PERSONALIZARE ON-LINE
Veți aprecia acest serviciu mai ales dacă automobilul dumneavoastră este condus de mai mulți utilizatori. 
Reglajele preferate pentru poziția scaunului, setările pe care le-ați făcut pentru afișajul panoului digital de 
instrumente sau parametrii aleși pentru sistemul de aer condiționat vor fi astfel sincronizate cu contul 
dumneavoastră ŠKODA ID. În acest fel, data următoare când vă veți autentifica în automobil, veți beneficia 
rapid de setările preferate, chiar dacă între timp automobilul a fost condus de o altă persoană. Cu funcția de 
personalizare on-line puteți să beneficiați de setările și reglajele preferate nu doar în propriul dumneavoastră 
automobil, ci în orice automobil ŠKODA echipat corespunzător.
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SISTEMUL DE SUNET CANTON 
Savurați claritatea absolută a sunetului muzicii 
sau a vocii cu sistemul de sunet Canton, ce are 
10 difuzoare, inclusiv un difuzor în bord și un 
subwoofer în portbagaj. Puterea sa totală se 
ridică la 575 W.

LUAŢI MEREU CU 
DUMNEAVOASTRĂ 
ÎNTREG UNIVERSUL 
ON-LINE

APLICAŢIA MyŠKODA 
Faceți cunoștință cu Paul, asistentul interactiv al aplicației My 
ŠKODA (pentru sistemele Android și iOS), care vă poate ajuta 
cu eficiență în diferite situații cotidiene. Îl puteți utiliza pentru a 
accesa informații despre autoturismul dumneavoastră sau pentru 

a vă oferi o descriere completă a comenzilor sau a semnificației martorilor de la bord, 
etc. Paul poate, de asemenea, monitoriza agenda dumneavoastră. Astfel, nu veți uita de 
nicio întâlnire, iar asistentul dumneavoastră personal vă va recomanda cum să ajungeți în 
cele mai bune condiții la locul întâlnirii.

Serviciile de infotainment au evoluat razant. Astfel vă puteți 
bucura acum de un design atractiv și de numeroase funcții 
uluitoare, iar KAROQ se va sincroniza, simplu și eficient, 
cu dispozitivele dumneavoastră externe. Şi nici copiii 
dumneavoastră nu se vor mai plictisi la drum.

INFOTAINMENT
Noua generație de sisteme de infotainment 
oferă funcții noi. Opțiunea din vârful gamei 
sunt sistemele de vârf Columbus cu ecran de 
9,2 inchi (în imagine) și Amundsen de 8 inchi cu 
navigație. Puteți opera dispozitivele prin 
comenzi tactile și prin gesturi sau cu ajutorul 
asistentului digital Laura. Acest sistem de 
comandă vocală a fost optimizat și este 
conectat la internet, astfel că poate răspunde 
rapid și precis la comenzile și solicitările 
dumneavoastră cu privire la o varietate largă de 
subiecte. De exemplu, asistentul poate iniția 
navigația până la destinația dorită, vă poate găsi 
melodia preferată sau vă poate scrie SMS-urile 
pe care i le dictați. Funcția radio on-line este, de 
asemenea, oferită în combinație cu sistemele 
de infotainment Columbus și Amundsen și vă 
permite să extindeți gama uzuală de posturi 
radio cu alte canale preferate, podcast-uri și 
știri. Astfel puteți găsi și asculta la calitate 
ridicată orice serviciu de streaming radio în 
zonele cu acoperire pentru internet.

PHONE BOX / USB
Compartimentul Phone Box aflat 
în fața schimbătorului de viteze 
amplifică semnalul pentru 
dispozitivul dumneavoastră mobil. 
Totodată, va încărca telefonul în 
timp ce conduceți, fără să fie 
nevoie de cablu.  
Cele două interfețe opționale USB-
C integrate în consola centrală vă 
permit să conectați cu ușurință 
dispozitivele externe cu sistemul 
de infotainment, fără să aveți 
nevoie de adaptoare sau de alte 
dispozitive adiționale. În panoul de 
pe plafon puteți găsi un slot USB-C 
adițional, poziționat ideal pentru 
încărcarea dispozitivelor fixate pe 
parbriz.

SMARTLINK
Cu sistemul SmartLink
(pachet ŠKODA pentru conectivi-
tate,
ce suportă MirrorLink®, Apple 
CarPlay și Android Auto), sistemul 
de infotainment al automobilului 
îi permite șoferului să folosească 
în siguranță telefonul în timp ce 
conduce, precum și toate aplicațiile 
instalate care au certificare pentru 
utilizarea în siguranță la bordul 
automobilului și sunt compatibile 
cu MirrorLink®, Apple CarPlay 
sau Android Auto. (Vizitați pagina 
noastră web pentru termenii 
de utilizare și compatibilitatea 
sistemelor SmartLink.)



SIMPLY
     CLEVER
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În interior veți beneficia de numeroase spații și compartimente de 
depozitare, astfel că veți găsi locul potrivit pentru toate lucrurile 
necesare: telefoane, ochelari, răcoritoare și multe altele.

MULT SPAȚIU PENTRU 
BAGAJE

JUMBO BOX
Spațioasa cutie de depozitare se află în cotiera din față. Aici vă 
puteți păstra în siguranță dispozitivele electronice, de pildă. Cutia 
Jumbo Box poate fi echipată, de asemenea, cu un compartiment 
special pentru monede și cu două suporturi cu funcția Easy Open 
pentru băuturi.

UNIBAG
Când folosiți sacul detașabil Unibag pentru transportarea 
schiurilor sau a snowboard-ului, puteți rabata spătarul 
scaunului central din spate. Astfel vor fi păstrate și două 
locuri confortabile pentru pasageri în spate.

TORPEDOUL
Torpedoul cu capac integrat în bord în fața pasagerului este locul 
potrivit pentru a păstra, spre exemplu gustări proaspete, deoarece 
acest compartiment poate fi răcit.
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Vestele pot fi păstrate în spațiile de 
depozitare din ușile față și spate, 
pentru a fi mereu la îndemână.

MĂSUȚE RABATABILE
Integrate în spătarele 
ambelor scaune din față, 
măsuțele rabatabile cu 
suporturi pentru pahare pot 
fi folosite pentru răcoritoare, 
dar și în alte scopuri.

COMPARTIMENTELE DIN UȘILE FRONTALE 
Veți găsi un spațiu pentru o sticlă de 1,5 l și o 
bandă elastică în compartimentul spațios de 
depozitare aflat în ușa din față. Aici puteți așeza 
și recipientul detașabil pentru gunoi.

SPĂTARUL RABATABIL
Spătarul rabatabil al scaunului pasagerului din 
față ridică și mai mult nivelul de variabilitate al 
autoturismului și vă permite să transportați 
obiecte de mari dimensiuni.
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A CINCEA UŞĂ CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
Hayonul se deschide la simpla atingere a butonului telecomenzii sau a butonului 
de pe portiera șoferului. O funcție foarte practică, mai ales pe vreme rea. Puteți, 
de asemenea, să ajustați poziția cea mai înaltă a ușii deschise, astfel încât să 
corespundă necesităților dumneavoastră. Pe hayon mai există și un buton adițional, 
care permite închiderea acestuia.

Ați scăpat de chinul deschiderii portbagajului 
cu brațele pline, pentru că acum, încărcarea 
bagajelor și chiar plierea cârligului de 
remorcare pot deveni operațiuni extrem de 
simple, ba chiar distractive.

ACCES HANDS-
FREE

PEDALA VIRTUALĂ
Cum deschideți și închideți portbagajul când nu aveți mâinile libere? Simplu. Trebuie doar să mișcați piciorul 
sub hayon și portbagajul se va deschide sau se va închide automat. Pedala virtuală vă permite accesul fără să 
fiți nevoit să atingeți hayonul și este disponibilă exclusiv cu a cincea ușă cu acționare electrică și cu sistemul 
KESSY (acces, pornire și blocare fără cheie).

CÂRLIGUL DE REMORCARE
KAROQ poate fi echipat cu un cârlig de remorcare cu deblocare electrică. Capacitatea de tractare a 
automobilului se ridică la până la 2,1 tone (în funcție de motor și de tipul de remorcă).

ACȚIONAREA CÂRLIGULUI DE REMORCARE
Dispozitivul de acționare a cârligului rabatabil de remorcare se află în 
portbagaj și, cu toate că este doar un mic detaliu, vă va simplifica viața 
considerabil.

RULOUL DE ACOPERIRE A PORTBAGAJULUI
Accesul facil la bagajele dumneavoastră este asigurat de ruloul care acoperă portbagajul 
și care poate fi fixat de hayon. Astfel, când veți deschide hayonul, ruloul se va deschide 
odată cu acesta.



PORTBAGAJUL
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CÂRLIGELE
Cârligele rabatabile rezistente de pe pereții laterali 
ai portbagajului permit transportul mai facil și mai 
sigur al cumpărăturilor.

COVORAȘUL CU DOUĂ FEŢE
Puteți folosi covorașul cu două fețe cu partea textilă în 
sus, când nu transportați lucruri care ar putea murdări 
autoturismul. Iar când aveți ceva murdar de transportat, 
trebuie doar să întoarceți covorașul cu partea cauciucată 
în sus.

PODEAUA DUBLĂ 
Podeaua dublă permite poziționarea podelei 
portbagajului la nivelul pragului portbagajului, 
ușurând manevrarea bagajelor. Adițional, aceasta 
creează un spațiu de depozitare discret.

SETUL DE PLASE
Setul de plase (1 orizontală și 
2 verticale) crește flexibilitatea 
portbagajului, fixând totodată sigur 
obiectele.

Portbagajul modelului KAROQ oferă mult spațiu, plus numeroase elemente 
practice care vă ajută să păstrați ordinea în autoturism și toate obiectele la 
locul lor. În versiunea cu banchetă standard în spate (rabatabilă fracționat 
40/60), autoturismul oferă 521 de litri/1.630 litri de spațiu pentru bagaje. 
Scaunele din spate pot fi rabatate folosind butonul de deblocare aflat în 
portbagaj.

CONDIŢII OPTIME 
DE TRANSPORT

ELEMENTELE CARGO
Atunci când nu le utilizați, aceste dispozitive pot fi păstrate 
în compartimentele din spatele pasajelor roților, pentru a nu 
se deplasa necontrolat în portbagaj în timpul călătoriilor.
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UN FEL DE YOGA 
PENTRU SCAUNELE 
MAŞINII

Sistemul VarioFlex este alcătuit din trei scaune separate în spate. Puteți 
să rabatați fiecare scaun separat sau puteți să îl scoateți complet. Cu 
scaunele rabatate, beneficiați de 1.605 de litri de spațiu în portbagaj, iar 
dacă le scoateți, volumul crește chiar la 1.810 litri.

O altă opțiune ar fi să
rabatați un scaun lateral și 
pe cel din mijloc.

Dacă doriți să păstrați 
și locuri pentru pasageri 

în spate, puteți rabata 
doar un singur spătar.

Una dintre numeroasele 
opțiuni posibile constă și în 
scoaterea scaunului central 
din spate, ceea ce este posibil 
cu o singură mână și fără să fie 
necesare niciun fel de scule.

Pentru a mări spațiul 
pentru bagaje, puteți plia 

întregul rând de scaune 
din spate. Această poziție 
vă permite, de asemenea, 

să scoateți scaunele cu 
ușurință.



CONFORT
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ÎNCĂLZIREA VOLANULUI 
Volanul multifuncțional îmbrăcat în piele, care vă permite să controlați sistemul radio, telefonul și, 
dacă este cazul, transmisia automată DSG, poate fi echipat cu o funcția de încălzire controlabilă prin 
intermediul sistemului de infotainment.

TEMPOMATUL
Tempomatul menține viteza selectată de șofer și 
vă permite să creșteți sau să reduceți viteza fără a 
utiliza pedalele.

CLIMATRONIC CU REGLAJE PE 3 ZONE
Cu acest sistem de aer condiționat de ultimă oră, puteți selecta temperaturi diferite 
pentru șofer, pasagerul din față și pentru pasagerii din spate. Sistemul include, de 
asemenea, un senzor pentru umiditate, care reduce aburirea geamurilor, precum și un 
senzor pentru soare.

Chiar și un buton minuscul poate acționa un 
sistem sofisticat, incredibil de util. Folosind 
tehnologii avansate, dotările și funcțiile pentru 
confort vă oferă călători mai plăcute, dar și mai 
sigure. 

TOTUL LA ÎNDEMÂNA 
DUMNEAVOASTRĂ

AREA VIEW
Vă veți simți mult mai sigur la volan, știind că beneficiați de asistența celor 4 camere video care 
monitorizează zona din jurul automobilului. Acestea sunt poziționate în grila radiatorului, în oglinzile 
exterioare și pe mânerul hayonului. Imaginile sunt transmise în timp real către display-ul sistemului 
de infotainment, astfel încât să puteți reacționa rapid, indiferent de obstacolul care vă apare în cale.

SCAUNUL CU FUNCȚIE DE MEMORIE PE PARTEA 
ȘOFERULUI
Scaunul reglabil electronic al șoferului cu funcție de memorie 
poate memora trei reglaje diferite pentru poziția scaunului și 
pentru cea a oglinzilor exterioare.
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SPOTURI DE CURTOAZIE CU LED-URI
Spoturile cu LED-uri au rolul de a ilumina zona 
de acces în autoturism și sunt integrate în 
oglinzile exterioare.

OGLINZILE RETRACTABILE
Oglinzile exterioare, retractabile automat, se pliază 
când încuiați autoturismul, fiind astfel protejate de 
deteriorări.

SISTEMUL DE SPĂLARE A 
FARURILOR
Sistemul telescopic de spălare 
a farurilor îndepărtează praful și 
noroiul.

PARTEA DIN SPATE A COTIEREI JUMBO BOX
În partea din spate a cotierei cu Jumbo Box găsiți o priză de 230 V, precum și 
un slot USC-C. Dacă automobilul dumneavoastră este echipat cu sistemul de 
climatizare Climatronic cu reglaje pe 3 zone, aici va fi poziționată, de asemenea, 
unitatea de control pentru zona posterioară.



SIGURANȚĂ
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Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar cel al pasagerului din față în bord.  
Dacă este nevoie, airbag-ul pasagerului din față poate fi dezactivat pentru montarea unui scaun pentru copii pe locul din 
dreapta față.

AIRBAG-URI LATERALE ÎN FAȚĂ ȘI ÎN SPATE 
Aceste airbag-uri protejează zona pelviană și pe cea toracică a șoferului și pasagerilor în cazul 
unei coliziuni laterale.

AIRBAG-URI PENTRU CAP
La activare, airbag-urile pentru cap creează un perete care 
protejează ocupanții din față și din spate de răniri la nivelul 
capului.

SISTEMUL ELECTRIC DE BLOCARE PENTRU SIGURANŢA COPIILOR 
Trebuie doar să apăsați un buton și copiii dumneavoastră vor călători și mai sigur. Sistemul 
electric de blocare pentru siguranța copiilor îi va împiedica pe aceștia să deschidă geamurile și 
portierele din spate. 

În situații extreme, când șoferul nu mai poate 
interveni activ, intră în acțiune dotările de siguranță 
pasivă ale autoturismului, precum airbag-urile. Vă 
puteți echipa autoturismul cu până la 9 airbag-uri.

BENEFICIAȚI DE 
PROTECŢIE DE 360 DE 
GRADE 



PERFORMANȚE
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MOTORIZĂRI 
Dacă preferați motoarele pe benzină, puteți alege fie un motor cu 3 cilindri de 85 kW* sau una din versiunile de 
110 kW sau 140 kW ale motorului cu 4 cilindri. Varianta de 110 kW dispune și de sistemul ACT (tehnologia 
de management activ al cilindrilor), care deconectează 2 cilindri când aceștia nu sunt necesari, reducând astfel 
considerabil consumul de combustibil. Dar și motoarele diesel sunt oferite în variate opțiuni de putere, și anume cu 85 
kW, 110 kW sau 140 kW. 

Motoarele din gama oferită au multe puncte 
în comun, fiind toate moderne, dinamice 
și economice. Astfel, KAROQ se simte 
ca acasă atât în oraș, cât și pe drumurile 
neasfaltate.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL - CONTROLUL DINAMIC AL ȘASIULUI
Sistemul de control adaptiv al șasiului evaluează continuu diferiții parametri de condus 
(frânare, accelerare, virare) și răspunde la acestea, adaptând amortizarea și caracteristicile 
direcției. DCC este oferit întotdeauna în combinație cu funcția Driving Mode Select și vă 
permite să alegeți între modurile Confort, Normal și Sport.

DIRECȚIA PROGRESIVĂ
Manevrabilitatea impresionantă a autoturismului va 
fi optimizată chiar și mai mult cu direcția progresivă. 
Deoarece aceasta impune doar un efort mai redus de 
manevrare a volanului din partea șoferului, experiența 
condusului devine și mai dinamică, mai ales în viraje.

EVOLUŢIE 
EXCELENTĂ 
PE ORICE SCENĂ

*  Acest motor va fi înlocuit de un motor de 81 kW. Pentru detalii cu privire la ŠKODA 
Connect, vă rugăm să accesați pagina noastră web sau să vă adresați partenerului 
dumneavoastră ŠKODA.
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TRACȚIUNEA INTEGRALĂ 
Tracțiunea 4x4 este asigurată de cuplajul interaxial controlat electronic. Cuplajul punții spate este 
automat, astfel că în condiții normale, autoturismul poate face uz de avantajele tracțiunii față, iar în 
condiții extreme, de excelenta tracțiune integrală. Pentru experiențe dinamice extraordinare și pentru 
confort ridicat, sistemul 4x4 este oferit exclusiv în combinație cu transmisia automată DSG cu 7 
trepte.

MODUL OFF-ROAD
Cu sistemul inteligent al modului Off-road, care este disponibil 

pentru versiunea 4x4, puteți aborda chiar și porțiuni off-road 
extreme. Acest sistem ajustează caracteristicile motorului, asistenții 

electronici și sistemele de control al stabilității. Funcțiile activate sunt 
afișate pe display-ul sistemului de infotainment.

CU ROŢILE PE PĂMÂNT. 
CHIAR ŞI PE TEREN 
AVENTUROS.

Fie că treceți munții sau alergați de la o provocare la alta 
prin tumultul orașului, KAROQ își va păstra roțile ferm 
pe drum. Fixați-vă centurile, selectați modul de condus și 
cuceriți drumul până la destinație.



  SCOUT
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STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Look-ul robust al modelului KAROQ SCOUT este dat și de 
elementele argintii, precum cele de la pragurile ușilor, barele 
de protecție din față și din spate, difuzor, barele de pe plafon, 
carcasele oglinzilor exterioare, dar și de bandourile cromate 
ce încadrează geamurile laterale. Exteriorul distinctiv este 
subliniat și de jantele unice Braga de 18 inchi sau de jantele 
Crater opționale de 19 inchi cu finisaj antracit (în imagine). 
Automobilul este disponibil atât cu tracțiune 4x4, cât și cu 
tracțiune față (detalii la secțiunea Specificațiilor tehnice). 
Pentru a beneficia de performanțe ridicate și de abilități pentru 
off-road, puteți opta pentru variantele de 140 kW sau de 110 
kW în combinație cu tracțiunea 4x4.

EMBLEMA
Automobilul poartă emblema 
originală Scout pe ambele 
aripi din față.

KAROQ SCOUT este pregătit pentru orice drum și 
chiar și pentru situațiile în care drumul se termină, 
deoarece este echipat cu pachetul pentru drumuri 
grele, care include, de pildă, protecții pentru 
transmisie și motor, permițându-vă să ieșiți fără nicio 
teamă de pe drumurile asfaltate.

PREGĂTIT PENTRU 
ORICE

DESIGNUL INTERIOR
Interiorul este rafinat de tapițeria textilă 

în combinația sofisticată a nuanțelor 
maro și negru. Puteți, de asemenea, 
opta pentru tapițeria maro cu negru 

din Suedia/piele/piele ecologică 
sau tapițeria neagră din piele/piele 

ecologică. Emblema Scout este brodată 
pe spătare. Datorită suportului lateral 

optim oferit de scaunele din față, vă 
puteți bucura de confort la condusul pe 

orice fel de teren. 



SPORTLINE
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EMBLEMA
Automobilul poartă emblema 
originală SportLine pe ambele 
aripi din față.

Designul sportiv întâlnește caracterul sportiv. KAROQ 
SPORTLINE nu vă va impresiona doar cu exteriorul 
său distinctiv și interiorul cu detalii întunecate, ci și cu 
intensificare experienței dinamice la condus. 

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Detaliile specifice, precum carcasele negre ale oglinzilor 
exterioare, cadrul negru al grilei radiatorului și difuzorul din 
spate și pragurile portierelor în culoarea caroseriei, precum 
și jantele exclusive Mytikas de 18 inchi sau cele opționale 
Vega de 19 inchi (în imagine) conferă automobilului un 
look sportiv distinctiv, combinând designul multifuncțional 
ce caracterizează modelul KAROQ, cu un stil dinamic 
deosebit de atractiv. Gama noastră include atât motoare 
pe benzină, cât și diesel (detalii la secțiunea Specificațiilor 
tehnice). Pentru a beneficia de performanțe ridicate, puteți 
opta pentru puterea de 140 kW, oferită în combinație cu 
tracțiunea 4x4.

CU ADN DE RALIU

DESIGNUL INTERIOR
Interiorul beneficiază de scaunele sport 
frontale cu teiere integrate și cu suport 

lombar. Confort adițional pe orice 
vreme este asigurat de tapițeria textilă 

neagră cu funcție ThermoFlux, ce 
permite o mai bună trecere a aerului. 

Puteți, de asemenea, opta pentru 
tapițeria maro cu negru din Suedia/

piele/piele ecologică sau tapițeria 
neagră din piele/piele ecologică. 

Decorul Carbon de pe panourile ușilor 
și plafonul interior negru accentuează 

caracterul sportiv al interiorului.



PERSONALIZAREA
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ACTIVE

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Grainy Diamont 
Tapițerie textilă

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Grainy Diamont 
Tapițerie textilă

Printre dotările standard ale liniei de echipare Active se numără carcasele oglinzilor exterioare (ajustabile 
electric) și mânerele exterioare ale portierelor cu finisaj negru, închiderea centralizată cu telecomandă, 
luminile de zi cu LED, blocurile optice spate cu LED, volanul multifuncțional cu 2 spițe îmbrăcat în piele, 
schimbătorul de viteze îmbrăcat în piele, mânerele cromate de la interiorul portierelor, sistemul de 
infotainment Swing de 6,5 inchi, afișajul Maxi DOT, USB-C, geamurile față și spate acționate electric, 
sistemul de aer condiționat și multe altele.
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AMBITION Versiunea de echipare Ambition include în dotarea standard carcasele oglinzilor exterioare și 
mânerele exterioare ale portierelor vopsite în culoarea caroseriei, bare negre pe plafon, funcția 
KESSY GO (pentru pornirea și oprirea fără cheie a motorului), compartimentul Jumbo Box, 
compartimente de depozitare pentru umbrele în față, setul de plase pentru portbagaj, plus multe 
altele.

INTERIOR AMBITION SUEDIA NEGRU
Decor Gri Graphite/Cool Brushed
Tapițerie textilă Suedia/piele/piele ecologică

INTERIOR AMBITION CU SCAUNE SPORT 
NEGRU/ROŞU 
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă*

INTERIOR AMBITION NEGRU/GRI
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă

* Scaunele sport sunt disponibile și pentru linia de echipare Style.

INTERIOR AMBITION CU SCAUNE SPORT NEGRU/ALB
Decor Gri Graphite/Cool Brushed
Tapițerie textilă*

INTERIOR AMBITION CU SCAUNE SPORT 
NEGRU/ALB
Decor Gri Graphite/Cool Brushed
Tapițerie textilă*

INTERIOR AMBITION TEXTIL/PIELE NEGRU
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă bej/piele/piele ecologică
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STIL

INTERIOR STYLE PIELE NEGRU
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Negru Piano/Dark Waves
Tapițerie textilă, plafon interior negru

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă

INTERIOR STYLE 
PIELE 
NEGRU
Decor Crom/Dark 
Brushed  
Tapițerie din piele/piele 
ecologică*

INTERIOR STYLE TEXTIL/PIELE NEGRU
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă bej/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE SUEDIA NEGRU
Decor Crom/Dark Brushed
Tapițerie textilă Suedia/piele/piele ecologică

INTERIOR STYLE PIELE BEJ
Decor Negru Piano/Dark Waves
Tapițerie din piele/piele ecologică, plafon interior 
negru

Dotările standard ale liniei de echipare Style includ ramele 
cromate la geamurile laterale, sistemul de climatizare Climatronic 
cu reglaje pe două zone, iluminarea difuză și multe altele.

* Scaunele acoperite cu piele/piele ecologică neagră sunt disponibile și pentru linia de echipare Ambition.
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SCOUT

INTERIOR SCOUT NEGRU
Decor Negru Piano/Ash Brown
Tapițerie textilă

INTERIOR SCOUT NEGRU
Decor Negru Piano/Ash Brown
Tapițerie textilă

KAROQ SCOUT vă va răsfăța cu numeroase dotări moderne, ca de pildă cu volanul 
multifuncțional îmbrăcat în piele sau iluminarea ambientală cu LED ce vă oferă 10 
opțiuni diferite pentru culori, astfel încât să puteți crea atmosfera optimă în fiecare 
călătorie. Puteți, de asemenea, opta pentru Virtual Cockpit și pentru sistemul de navigație 
Columbus cu ecran de 9,2 inchi cu comandă tactilă și comandă prin gesturi.
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INTERIOR SPORTLINE NEGRU
Decor Piano negru/Carbon
Tapițerie textilă cu funcție ThermoFlux, 
plafon interior negru

KAROQ SPORTLINE este pregătit să vă răsfețe. Volanul sport multifuncțional este 
acoperit cu piele perforată, cu cusături argintii, pe care le veți găsi de asemenea pe 
cotiera din față. Iluminare ambientală cu LED din interiorul automobilului vă va ajuta 
să creați atmosfera potrivită fiecărei călătorii. Puteți, de asemenea, opta pentru 
Virtual Cockpit cu grafică specifică versiunii SportLine și pentru sistemul de navigație 
Columbus cu ecran de 9,2 inchi cu comandă tactilă și comandă prin gesturi.

SPORTLINE

INTERIOR SPORTLINE NEGRU
Decor Piano negru/Carbon
Tapițerie textilă cu ThermoFlux, plafon 
interior negru
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TAPIȚERII
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JANTE

Jante de 19" VEGA negre din aliaj ușor, 
polișate*

Jante de 19" CRATER din aliaj ușor Jante de 19" CRATER antracit din aliaj ușor, 
polișate**

Jante de 18" MYTIKAS din aliaj ușor Jante de 18" MYTIKAS negre din aliaj ușor*

Jante de 17" RATIKON din aliaj ușor

Jante de 18" BRAGA din aliaj ușor

Jante antracit de 18" BRAGA din aliaj ușor, 
polișate

Jante de 18" TRINITY antracit din aliaj, polișate Jante de 17” TRITON din aliaj ușor Jante de 16" CASTOR din aliaj ușor Jante de 16" din oțel cu capace BORNEO 

 *   Exclusiv pentru versiunea SportLine.
 **   Exclusiv pentru versiunea Scout.



Distribuitorul dumneavoastră 
ŠKODA:

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (broșură) sunt utilizate exclusiv în scopuri 
ilustrative și nu fac parte din niciun contract și nu asigură nicio garanție. 
Automobilele de prezentare din faza de prevânzare și anumite ilustrații, 
dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la modelul din 
producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot fi diferite.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și 
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor 
ŠKODA.

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE ACEST 
AUTOMOBIL,     
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ ÎL 
CONDUCEŢI!

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE 
TEST.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați pe deplin automobilul. Descărcați 
ŠKODA Connect și accesați oricând toate 
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei și 
chiar locul unde ați parcat ultima dată.
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