НОВИОТ

ŠKODA KAROQ

НОВИОТ
KAROQ
Со своето робусно тело со врвни
безбедносни карактеристики и поголемо
растојание од подлогата, KAROQ ве
повикува да излезете од стандардниот
пат. Во исто време, неговите компактни
димензии, елегантни линии и стилски
тркала ја нагласуваат амбицијата на KAROQ
да биде одличен урбан SUV.

SUV ПОТПИС
Новиот KAROQ буди чувство на моќ и сигурност
значително подобрен со новообликуваниот
робустен заден браник со црн дифузер. Во
зависност од верзијата, новиот KAROQ може да има
и продолжен спојлер на покривот што го нагласува
препознатливиот изглед додека ја подобрува
неговата аеродинамика. Со неговото поголемо
растојание од подлогата, KAROQ може да излезе
од асфалтот без оглед на избраниот тип на погон.
Доколку ја барате најдобрата можна способност за
Off-road терен, ви ја препорачуваме верзијата 4×4
достапна и со бензински и со дизел мотори.

FULL LED MATRIX ПРЕДНИ СВЕТЛА
Ново обликуваните фарови на KAROQ се достапни
во два вида. Опремени со LED светла, двата типа
нудат високи перформанси и висока енергетска
ефикасност. Најмоќната опција доаѓа со целосни LED
Matrix фарови, давајќи му на возачот максимална
светлосна моќ без да ги заслепува другите учесници
во сообраќајот.

TOP FULL LED ЗАДНИ СВЕТЛА
Задните светла, достапни во две верзии, се подобрени
и во однос на формата и технологијата. Опремени со
анимирани индикатори за вртење, тие значително
ја подобруваат видливоста на вашиот автомобил
за другите возачи. Дополнително (во зависност
од интензитетот на околната светлина), кога го
зак лучувате и отк лучувате автомобилот, ефектот за
добредојде активира анимација.
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ВНАТРЕШНА
УБАВИНА

DIGITAL INSTRUMENT PANEL – BASIC
Новиот KAROQ располага со дигитална инструмент табла со
јасно читлива графика, која ги прикажува сите информации
што ви се потребни таму каде што ви требаат најмногу - во
вашето видно поле.

Во внатрешноста, просторноста се среќава со
софистициран стил и модерна технологија. Новите
опции за тапацир и декор (вклучувајќи го и Eco пакетот)
и голем број практични решенија се дизајнирани за
зголемување на вашата удобност и безбедност.

VIRTUAL COCKPIT
Виртуелниот кокпит ги прикажува спецификациите на компјутерот во
комбинација со други информации, како што е навигацијата. Можете да
изберете од пет распореди контролирани преку копчето View на воланот.

LED АМБИЕНТАЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Амбиенталното осветлување ви овозможува да изберете една од десетте
опции во боја на контролната табла, осветлувањето на предната и задната
врата, па дури и осветлувањето на предниот и задниот простор за нозете.
Избраната боја исто така ќе се појави во позадината на Виртуелниот
кокпит.

КОМФОРНО И ПОЗАДИ
На задниот дел од Jumbo Box наслонот ќе најдете две USB-C порти
што овозможуваат полнење на вашиот мобилен телефон. Исто така
во возилата опремени со три-зонски Climatronic тука може да ги
најдете контролите за регулирање на температурата на задната зона.
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ECO ПАКЕТ
ECO ПАКЕТ
Уживајте во уникатната комбинација
на атрактивен дизајн и еколошка
пријатност. Внатрешноста на KAROQ,
опремена со Eco пакет, вк лучувајќи
специфичен тапацир и декор, нуди
висока удобност додека силно ја
одразува нашата посветеност на
одрж лив развој.

ECO ПАКЕТ – ВНАТРЕШНОСТ

ECO ПАКЕТ – ДЕКОР ПОТПИРАЧ ЗА РАКА ЗА ВРАТА

Во најголем дел, препознатливиот тапацир е направен од рецик лирани материјали.
Доаѓа во комбинација на ткаенина/Suedia/кожа.

Внатрешноста опремена со Eco пакетот има екск лузивен декор на предните и
задните врати. Потпирачите за раце на предните врати покриени во Suedia се
пријатни на допир и совршено се совпаѓаат со тапацирот на седиштата.
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ŠKODA CONNECT: ЗЕМЕТЕ
ГО СВЕТОТ СО ВАС
Да бидете онлајн постојано и трајно, значи не само да имате пристап до забава и
информации, туку и помош додека сте во движење. ŠKODA Connect е Вашата порта
кон светот на неограничени можности за комуникација.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈА

SMARTLINK

Оваа функција ви овозможува удобно да го
зак лучувате и отк лучувате вашето возило преку
апликацијата MyŠKODA без оглед каде се наоѓате. На
пример, во случај да сте заборавиле да го зак лучите
вашиот автомобил, можете лесно да го сторите тоа со
вашиот паметен телефон од било каде.

Погледнете ја точната локација на вашиот автомобил
од каде било. Апликацијата MyŠKODA ја покажува
адресата и растојанието од возилото на вашиот
телефон.

Со SmartLink, инфозабавниот систем му овозможува
на возачот безбедно да го користи телефонот додека
вози. Дополнително, сите инсталирани апликации
кои се сертифицирани како безбедни за возила
компатибилни со Apple CarPlay се достапни безжично.
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SIMPLY
CLEVER

Животот е полесен кога опремата е практична.
Новиот KAROQ нуди многу паметен простор
за складирање и други корисни детали кои ги
прават секојдневните патувања попријатни.

ПРЕГРАДА ЗА ВОЗАЧОТ

ПРЕГРАДА ЗА ТЕЛЕФОН

Возачот може да користи практична преграда за ск ладирање која се наоѓа директно
под воланот.

Преградата за телефон го засилува сигналот на вашиот мобилен уред и
истовремено безжично го полни додека возите. Две USB-C порти лоцирани во
средишната конзола ви овозможуваат лесно поврзување на вашите паметни
уреди со инфозабавниот систем.

РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТИ

ПРЕГРАДА ЗА СОВОЗАЧОТ

Никогаш нема да истурите ниту една капка при полнење на течноста за миење
на стак лата. Резервоарот за течност не само што е лесно достапен, туку има и
интегрирана инка.

Затворениот простор за ск ладирање, кој е к лиматизиран, се наоѓа во долниот дел
од контролната табла кај совозачот.
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КОМФОР

Опуштете се дури и кога возите. Современите
технологии, извонредната просторност и
мноштвото практични детали ќе го претворат
вашето секојдневие во луксузно патување.

ЛОГО ЗА ДОБРЕДОЈДЕ

JUMBO BOX И ДРЖАЧИ ЗА ПИЈАЛОК

LED диодите лоцирани на долната страна од влезните врати, го проектираат
натписот ŠKODA и го осветлуваат просторот.

Безбедно чувајте ги сите мали електронски уреди во Jumbo Box просторот во
предниот потпирач за рака. За вашите пијалоци, на централната конзола има држачи
за чаши со функција Easy Open.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ

ЗАДЕН ПОТПИРАЧ ЗА РАКА

Удобноста на возачот за време на долгите патувања на отворено е подобрена со
Адаптивниот Темпомат, кој работи до брзина од 210 км/ч. Предиктивен Адаптивен
Темпомат е опционално достапен.

Кога средното задно седиште не е зафатено, потпирачот за рака со држачи за
пијалоци може да се прек лопи надолу.
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БАГАЖЕН
ПРОСТОР

Системот за задни седишта VarioFlex ви овозможува
приспособување на внатрешноста според вашата моментална
ситуација. Тој е составен од три посебни задни седишта. Можете
да го преклопите секој надолу, како и целосно да ги отстраните.

VARIOFLEX – СО СПУШТЕНИ ЗАДНИ СЕДИШТА

VARIOFLEX ОПЦИИ

Багажниот простор има стандарден капацитет од 588 литри, кои
со спуштање на задните седишта се зголемува на 1,605 литри.

За да го зголемите багажниот простор, може да се навалат сите задни седишта
кон предните седишта (приказ на левото седиште). Оваа позиција исто така ви
овозможува лесно да ги отстраните сите седишта.

ЗАШТИТНИ МРЕЖИ

ДВОСТРАН ТЕПИХ

Овој сет вк лучува една хоризонтална и две вертикални мрежи, кои со сигурност
ќе ги спречат вашите работи да се движат наоколу. Плус јасно ќе видите каде ги
ставате вашите работи.

Можете да го користите тепихот со елегантна ткаенина кога не пренесувате нешто
што може да го направи вашиот автомобил валкан и лесно да ја превртите за да ја
користите гумената страна која е едноставна за перење кога е потребно.

БЕЗБЕДНОСТ

Во екстремни ситуации, каде возачот не може активно да влијае
на исходот, пасивните безбедносни елементи на автомобилот ја
преземаат ситуацијата - како воздушните перничиња. KAROQ може
да биде опремен со максимум 9 воздушни перничиња.

ПРЕДНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА ГЛАВА

Додека воздушното перниче за возачот е затворено во воланот, воздушното перниче за
совозачот се наоѓа во инструмент таблата. Доколку е потребно, ова може да се деактивира
кога на предното седиште е поставено детско седиште.

При активирање, воздушните перничиња за главата, создаваат ѕид кој ги штити предните и
задните патници од повреди на главата.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА КОЛЕНА

Овие воздушни перничиња (прикажани заедно со активираното воздушно перниче
за глава) ги штитат карлицата и градниот кош на возачот и другите патници во случај
на страничен судир.

Ова воздушно перниче, кое се наоѓа под воланот, ги штити колената и нозете на
возачот.

SPORTLINE
За авантуристите нема запирање. Со новиот ŠKODA KAROQ
SPORTLINE ќе ги ослободие вашите авантуристички амбиции.
А со опционалниот 2.0 TSI/140 kW 4×4 мотор, возењето ќе биде
уште поголемо задоволство.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Браниците во нивото на опременост SportLine се придружени со црни надворешни елементи, како што се рамката на предната решетка, надворешните капаци на
ретровизорите, лајсните на прозорите и кровните шини. Динамичниот изглед е дополнително подобрен со продолжениот спојлер на покривот, црните натписи на 5-та
врата црниот заден дифузер и 18" црни или 19" антрацитни алуминиумски фелни. Дополнително, целосните LED Matrix фарови доаѓаат како стандард.

СЕКОГАШ
АКТИВНИ
Динамичната надворешност одлично се совпаѓа со
впечатливата црна внатрешност која комбинира спортски стил
и елеганција. Вклучува, предни спортски седишта, спортски
волан со SportLine без, тапацир со функција ThermoFlux,
LED амбиентално осветлување и многу повеќе.

ПРЕДНИ СПОРТСКИ СЕДИШТА

СПОРТСКИ КОЖЕН УПРАВУВАЧ

Предните спортски седишта обезбедуваат максимална удобност дури и при
динамично возење. Благодарение на специфичниот тапацир со функција
ThermoFlux, патниците можат да уживаат максимален комфор во сите к лиматски
услови.

Задоволството при возење го подобрува мултифункционалниот трокрак спортски
управувач во перфорирана кожа со сребрен шев и SportLine беџ. Дополнително на
Virtual Cockpit има SportLine верзија која вк лучува специјален приказ на Sport View
менито.
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НИВОА НА
ОПРЕМЕНОСТ

SPORTLINE

SPORTLINE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Carbon декор
Ткаенина со ThermoFlux функција и црн кров

Стандардната опрема на KAROQ SPORTLINE вклучува надворешни капаци на
ретровизорите во црна боја и рачки на вратите во боја на каросеријата, спојлер
во боја на каросеријата, целосни LED Matrix фарови, целосни LED задни светла
со динамични трепкачи, ефект за добредојде, мултифункционална камера,
мултифункционален спортски волан со 3 краци во перфорирана кожа, сребрени
шевови, LED амбиентално осветлување и многу повеќе
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AMBITION

Стандардната опрема на верзијата Ambition вклучува целосни LED задни светла со динамични
трепкачи и ефект за добредојде, KESSY GO (вклучување и исклучување на моторот без клуч),
Jumbo Box, прегради за складирање чадори напред, складиште за очила, асистент за дожд и
светло (светло во тунел, Coming Home, Leaving Home) и многу повеќе.

AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Unique Chrome/Anodized Cross Line декор
Ткаенина

AMBITION MOCCA-BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Nisha (Soft Touch ткаенина) декор
Ткаенина/Suedia/кожа (Eco пакет)

AMBITION SUEDIA BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Unique Chrome/Anodized Cross Line декор
Suedia/кожа

AMBITION LEATHER BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Unique Chrome/Anodized Cross Line декор
кожа
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STYLE

STYLE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Linear Diamonds декор
Ткаенина

STYLE MOCCA-BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Nisha (Soft Touch ткаенина) декор
Ткаенина/Suedia/кожа (Eco пакет)

Стандардната опрема на верзијата Style вклучува 17" Scutus сребрени Aero алуминиумски
фелни, продолжен спојлер на покривот во боја на каросеријата, SunSet, Болеро 8" екран
во боја осетлив на допир со гласовна контрола, SmartLink, двозонска клима Climatronic,
избор на режим на возење, централна брава со KESSY, лумбална потпора за предните
седишта и многу повеќе.

STYLE SUEDIA BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Linear Diamonds декор
Suedia/кожа

STYLE LEATHER BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Piano Black/Linear Diamonds декор
Leather/кожа, црн кров
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Ambition and Style Mocca-Black*
(ткаенина/Suedia/кожа)

Ambition Black
(ткаенина)

Ambition и Style Suedia Black
(Suedia/leather/кожа)

Ambition and Style Leather Black
(кожа)

Style Black
(ткаенина)

Style Leather Beige
(кожа)

* Eco пакет

ВНАТРЕШНОСТ
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ФЕЛНИ
19" Алуминиумски фелни SAGITARIOUS
со anthracite аеро капаци

18" Алуминиумски фелни PROCYON
со црни аеро капаци

18" Алуминиумски фелни MIRAN Aero
црни

17" Алуминиусмки фелни SCUTUS
со црни аеро капаци

17" Алуминиумски фелни SCUTUS
Anthracite со црни аеро капаци

16" Алуминиумски фелни CASTOR

БОИ

PHOENIX ORANGE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

MOON WHITE METALLIC
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STEEL GREY UNI

GRAPHITE GREY METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI
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1.5 TSI/110 KW

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.0 TDI/85 kW

2.0 TDI/110 kW

2.0 TDI/110 kW 4×4

Бензински мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Дизел мотор со турбополнач

Цилиндри/Кубен капацитет(cc)

4/1,498

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Моќност (kW/rpm)

110/5,000–6,000

85/2,750–4,250 (85/3,250–4,250)

110/3,250–4,200

110/3,000–4,200

Вртежен момент (Nm/rpm)

250/1,500–3,500

300/1,600–2,500 (250/1,500–3,250)

340/1,600–3,000

360/1,600–2,750

Емисија на CO2

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Бензин, RON min. 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална брзина (km/h)

211 (210)

193 (192)

210

204

Забрзување од 0–100 km/h (с)

8.8 (8.9)

10.6 (11.0)

8.9

8.7

Потрошувачка WLTP* (л/100 km)
- комбинирано

6.0–6.7 (6.1–6.7)

4.7–5.2 (4.9–5.3)

4.8–5.3

5.5–6.2

CO2 емисии WLTP* (g/km)
– комбинирано

137.2–152.8 (138.7–152.0)

122.5–136.5 (127.3–137.8)

126.1–137.8

143.6–161.8

Погон

На предните тркала

На предните тркала

На предните тркала

4×4

Спојка

Мануелен, 6 брзини
(Автоматски 7-степен DSG)

Мануелен, 6 брзини
(Автоматски 7-степен DSG)

Мануелен, 6 брзини

Автоматски 7-степен DSG

Максимална тежина – во стандардна
верзија со 75кг возач (kg)

1,389–1,617 (1,395–1,623)

1,474–1,702 (1,480–1,708)

1,477–1,705

1,598–1,826

Кориснички товар, вклучително возач
и дополнителна опрема (kg)

378–596 (382–600)

375–587

375–587

496–670

Вкупна тежина (kg)**

1,910–1,920 (1,910–1,930)

1,980–2,002 (1,990–2,008)

1,980–2,005

2,117–2,250

Товар на приколка без сопирачки
(max. kg)**

690–700

730–740 (740–750)

730–740

750

Товар на приколка со сопирачки – 12%
(max. kg)**

1,500

1,500

1,800

2,100

МОТОР

ПЕРФОРМАНСИ

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ

ТЕЖИНА*

ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Каросерија

Предни сопирачки

Диск сопирачки со внатрешно ладење
и варијабилен клип

Тип

5-седишта, 5-врати

Задни сопирачки

Диск сопирачки

Дијаметар на вртење (m)

10.9

Растојание од подлогата (mm)

164; 4×4: 168

Предна оска

McPherson суспензија со пониски триаголни врски и торзионен
стабилизатор

Со задни наслони - кренати/спуштени
VarioFlex систем: кренати/спуштени или извадени седишта

521/1,630
588/1,605–1,810

Задна оска

Мултилинк оска со торзионен стабилизатор

Капацитет на резервоарот (l)

50; 4×4: 55

Шасија

		
*
**
()

Багажен простор - без резервна гума (max. l)

WLTP – World harmonized light-duty vehicles test procedure.
Според опремата
Се однесува на верзијата со VarioFlex систем
Се однесува на верзијата со автоматски менувач

27
0/99
3**
1,02

1,05
8

1,603

521/588** l
756

18.3°

19.4°

2,638

875

1,003

4,390

1,486

2,025

876

1,445/1,446**

1,576

1,541
1,841
Техничките карактеристики прикажуваат верзија на возилото со 5 седишта.
Спефикациите може да се разликуваат во зависност од големината на моторот.
Прикажаните димензии се илустративни. За попрецизни информации контактирајте го овластениот ŠKODA партнер.

ПРАВНИ НАПОМЕНИ

Сликите прикажани во овој каталог се користат само за илустративни
цели и не се наменети за било каков договор или гаранција. Тие
прикажуваат автомобили и одредени илустрации, карактеристики,
делови и опрема кои може да се разликуваат од вистинските автомобили
и од земја до земја. За да добиете точна спецификација на карактеристики,
делови и опрема, контактирајте со најблискиот локален ŠKODA партнер.

MyŠKODA APP
Уживајте во целосната контрола на вашиот автомобил.
Преземете ја апликацијата MyŠKODA и пристапувајте
до сите потребни функции во секое време, без разлика
дали станува збор за податоци за возење, досег,
планирање на рута или последната паркинг позиција.

Вашиот ŠKODA партнер

