Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са
предназначени за използване като част от договор, сделка или условия
към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои
снимки, части и оборудване е възможно да се различават от реално
произведените автомобили, или да са различни за различните държави.
За да получите детайлна информация за технически спецификации и
оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.

НОВАТА

Приложение MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете
приложението MyŠKODA, включващо PAUL интерактивния асистент, който не само ще
държи под око автомобила ви, но ще ви
помага и да планирате деня си.

Шкода Център София - ж.к. Надежда 1, бул. „Хан Кубрат“ № 27, тел.: 02/813 700, 0886 901 061, 0896 473 909; 0890 901 055;
Шкода Център София - ж.к. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 93, тел.: 02/ 813 700, 0888 66 01 47, 0892 90 10 79;
Шкода Център София - ул. „Тотлебен“ № 97, тел.: 02/953 17 51, 0886 901 071;
Шкода Център Пловдив бул. „Карловско шосе“, тел.: 0887 901 026, 0886 901 074;
Шкода Център Бургас - ул. „Индустриална“ №47 тел.: 0887 90 10 76, 0886 901 091;
Шкода Център Варна - бул. "Трети март" №7, тел.: 0886 901 067, 0888 901 091;
Шкода Център Горна Оряховица - ул. "Младост" №2, тел.: 0886 901 177, 0887 92 95 19;
Шкода Център Плевен - ул. "Николай Хайтов" №15, тел.: 0886 416 113;
Шкода Център Стара Загора - бул. „Никола Петков“ №63, тел.: 0886 901 083; 0896 901 083;
Шкода Център Сливен - ул. „Илинденско въстание“ №6, тел.: 0893 646 884, 0893 646 883;
Шкода Център Благоевград - ул. "Места" №27, тел.: 0886 700 735;
Шкода Център Хасково, бул. „Димитровградско шосе“ №6, тел.: 0887 802 408;
Русе - ул. "Славянска" №17, тел.: 0889 548 354;
Добрич - бул. „25-ти септември“ №4, тел.: 0886 901 082

skoda-auto.bg

facebook.com/skodabulgaria
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АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ П РЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

БЕЗГРИЖНИ
ПЪТЕШЕСТВИЯ
ДО ВСЯКА
ДЕСТИНАЦИЯ
Всяко пътуване може да е началото на нещо ново. Ценно преживяване, щастлива
случайност или споделен спомен. А многофункционалната ŠKODA KAROQ може да
направи тези пътувания не само комфортни, но и забележително стилни.
Кросоувърът KAROQ е колкото практичен, толкова и атрактивен. Компактните му
пропорции се подчертават от характерната радиаторна решетка и пълен набор от
защитни елементи. LED светлините му и атрактивните лети джанти завършват
впечатляващия екстериор.
Вътре ще Ви посрещнат типичните за ŠKODA простор, всeвъзможни функции за
свързаност и асистиращи системи, които Ви потапят в комфорт. А за тези от Вас,
които търсят по-авантюристични маршрути, KARO Q разполага и с 4х4 задвижване.
Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ДИЗАЙН НА
ЕКСТЕРИОРА
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С масивното си купе с предпазни елементи и по-висок просвет,
KAROQ Ви кани на пътешествие извън утъпкания път.
Същевременно неговите компактни размери, елегантни форми
и стилни джанти подчертават амбицията на автомобила да бъде
един страхотен градски SUV.

FULL LED МАТРИЧНИ ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ

Дизайн

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Предната част на автомобила има елементи с нов дизайн като например радиаторната решетка, предните фарове,
броня със спойлер и др. В предната броня ще откриете и въздушни завеси (“air curtains”), предназначени да намаляват
въздушното съпротивление и да насочват въздушния поток покрай предните колела и страничните части на автомобила.

Предните светлини на KAROQ са с обновен дизайн и се предлагат в два варианта с
различна функционалност. Снабдени с LED светлини, и двата варианта предлагат
отлична работа и висока енергийна ефективност. Топ вариантът идва с full LED
матрични предни светлини, които осигуряват на водача максимална осветеност, без да
заслепяват останалите участници в движението.

TOP FULL LED ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Задните светлини, предлагани в две версии, също са обновени от гледна точка на
форма и технология. Оборудвани с анимирани пътепоказaтели, те значително
подобряват видимостта на Вашия автомобил за останалите водачи. В допълнение
(в зависимост от интензитета на околната светлина), когато заключвате или
отключвате автомобила, се активира анимираната светлинна функция.

Дизайн

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ
НА ПЪТЯ
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Новият KAROQ излъчва сила и сигурност,
значително подсилени от масивната задна броня
с нов дизайн и дифузер. В зависимост от
версията на автомобила, новият KAROQ може да
има и спойлер - продължение на покрива, който
подчертава характерната визия на автомобила,
подобрявайки същевременно аеродинамиката му.
С по-високия си просвет, автомобилът може да
пътува по неасфалтирани пътища, независимо
от избраното задвижване. Ако търсите найдобрите възможности за офроуд, препоръчваме
4х4 версията, налична както с бензинов, така и
с дизелов двигател.

Дизайн

ЕМБЛЕМАТИЧЕН SUV

ДИЗАЙН НА
ИНТЕРИОРА
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МЯСТОТО, КЪДЕТО
ПРЕКАРВАШ ЧАСОВЕ

Вътре в автомобила просторът среща изискания стил и
модерните технологии. Интериорът предлага нови опции
за тапицерия и декоративни елементи (включително Еко
пакет) и многобройни практични решения за повече
комфорт и безопасност.

LED АМБИЕНТНО
ОСВЕТЛЕНИЕ
Амбиентното осветление позволява
да изберете една от десет цветни опции за
приборното табло и осветлението на
предните и задните врати. Избраният
цвят ще се появи също като фон на
Дигиталния панел с инструменти.
Осветлението в зоната на краката отпред
и отзад, което е част от амбиентното
осветление, е в бял цвят.

Дизайн

ДИГИТАЛЕН ПРИБОРЕН ПАНЕЛ – БАЗОВ*
Новият KAROQ разполага с Дигитален приборен панел с ясно видими
визуализации, който взема информацията, която Ви е най-необходима, и я
поставя там, където е необходима - в зрителното Ви поле.
* Наличен по-късно през 2022 г.

ДИГИТАЛЕН ПРИБОРЕН ПАНЕЛ - ВИРТУАЛЕН КОКПИТ
Опционалният Виртуален кокпит показва данните от бордовия компютър в комбинация с
друга информация, например навигация. Може да избирате между пет изгледа
(на снимката: Класически изглед), които се управляват чрез бутона “View” върху волана.

От задната страна на Jumbo Box ще
откриете, освен всичко останало, USB-C
порт, чрез който може да се зареждат
мобилни телефони, и букса (230 V или 12 V).
При автомобилите, оборудвани с 3-зонов
климатроник, тук ще откриете също и
бутоните за регулиране на температурата в
зоната на пътуващите отзад.

Дизайн

УДОБСТВО И ЗА ЗАДНИТЕ
СЕДАЛКИ
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ЕКО ПАКЕТ - ТАПИЦЕРИЯ
Отличителната тапицерия е
изработена предимно от рециклирани
материали. Предлага се в комбинация
от текстил/Suedia/изкуствена кожа.

Дизайн

ЕКО ПАКЕТ
Насладете се на уникалната комбинация от атрактивен дизайн и екологичност. Интериорът на автомобила,
оборудван с Еко пакет, включва специална тапицерия и декоративни елементи, предлага високо ниво на
комфорт, като същевременно отразява нашия ангажимент към устойчиво развитие.

Интериорът, оборудван с Еко пакет,
включва ексклузивни декоративни
елементи на предните и задните
врати. Подлакътниците върху
предните врати, облицовани със
Suedia, са приятни на допир и
отлично се съчетават с тапицерията
на седалките.

Дизайн

ЕКО ПАКЕТ ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
И ПОДЛАКЪТНИЦИ НА
ВРАТАТА

СВЪРЗАНОСТ

ǰǶ

ǰǵ
ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ

SMARTLINK

Тази функция позволява удобно да заключвате и
отключвате своя автомобил чрез приложението
MyŠKODA независимо къде се намирате. В случай че
сте забравили да заключите своя автомобил, може
лесно да го направите отвсякъде чрез своя смартфон.

Вижте точното местоположение на своя автомобил
независимо къде се намирате. Приложението MyŠKODA
показва адреса и разстоянието до автомобила Ви на Вашия
смартфон.

Чрез SmartLink инфо-развлекателната система на
автомобила позволява на водача безопасно да използва
телефона си, докато шофира. В допълнение всички
инсталирани приложения, които са сертифицирани като
безопасни за автомобили и са съвместими с Apple CarPlay
или Android Auto, също са налични с безжична връзка.

ȩ За активирането на тази услуга моля да се свържете с Вашия
оторизиран сервизен партньор.

* За повече информация относно безжичните функционалности се
свържете със своя ŠKODA партньор. За общи условия за ползване и
информация за съвместимост за SmartLink, посетете нашия уебсайт.

ОНЛАЙН
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Ще оцените тази услуга най-вече
ако автомобилът се използва от
повече от един водач. Настройте
удобните за Вас позиция на
седалката, изглед на дигиталния
инструментален панел или
параметри на климатичната
система - настройките ще се
синхронизират с Вашия ŠKODA
ID профил. Така следващия път,
когато се качите в автомобила,
след като някой друг е шофирал, и
влезете в своя профил, може
удобно да потеглите със своите
предпочитани настройки.
С онлайн персонализацията може
да запаметите своите
предпочитани настройки не само
за своя автомобил, а за всеки
автомобил ŠKODA, който го
позволява.

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАФИКА

СИГНАЛ ЗА ПОМОЩ eCALL+

Актуалната информация Ви дава отличен поглед върху всяко пътуване. Тя Ви позволява
също да реагирате на събития като ремонт на пътя, произшествия или задръствания.
Освен това информация за локални опасности по пътя ще Ви предупреждава, ако се появи
някакво препятствие - сложна пътна обстановка или ограничена видимост.

Сигнал за помощ се изпраща автоматично в случай на спешна ситуация на пътя.
Системата може да бъде активирана и ръчно като се натисне червеният бутон
върху модула на тавана. С функцията eCall+ информация за местоположението на
автомобила и броя на пътуващите в него, се предоставя на спешните екипи.

Свързаност

Свързаност

ŠKODA CONNECT:
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн означава не само да имате
достъп до развлечения и информация, а и възможност да получите
помощ, докато пътувате. Услугите ŠKODA Connect, които включват
Infotainment Online и Care Connect*, са Вашият прозорец към един
свят на неограничени възможности за комуникация.

SIMPLY
CLEVER
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Simply Clever

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ ЗА ВОДАЧА
Водачът може да се възползва от практична
изтегляща се кутия за вещи, разположена точно
под волана.

Животът е по-лесен с практично оборудване.
Новият KAROQ предлага многобройни
интелигентни решения за съхранение на вещи
и други полезни детайли, които правят
ежедневните пътувания по-приятни.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ
НА ТЕЛЕФОН / PHONE BOX

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
В ПРИБОРНОТО ТАБЛО С КАПАК

Отделението за телефон, чийто размер е подходящ и за
устройства с голям екран, създава усилен сигнал за Вашия
мобилен телефон, като същевременно зарежда безжично
устройството, докато шофирате. Два USB-C порта,
разположени над отделението за телефон, позволяват лесно
да свързвате и синхронизирате своите външни устройства с
инфо-развлекателната система.

Затвореното отделение, което може да е климатизирано,
е разположено в долната част на приборното табло пред
пътника отпред.

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ / ЛАСТИЧНА ЛЕНТА

ГЪВКАВА ФУНИЯ ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ

Жилетките могат да се съхраняват в отделенията в предните и задните
врати, за да бъдат винаги под ръка. В предните отделения вещите може
да бъдат закрепени с ластична лента.

Няма да разлеете нито капка, когато досипвате течност за чистачки.
Контейнерът за течност не само е лесен за достъп, но има и вградена
гъвкава фуния.

Simply Clever

МАЛКИТЕ ПОМОЩНИЦИ
НА ŠKODA

КОМФОРТ И
ПРОСТРАНСТВО
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Комфорт и пространство

КОМФОРТЪТ Е
ВАШИЯТ НАВИГАТОР

ЛОГО ЗА ДОБРЕ ДОШЛИ
LED светлините, разположени под предните врати, които
оформят надписа ŠKODA, осветяват зоната за качване в автомобила.

Насладете се на комфортно пътуване. Модерни
технологии, забележителен простор и многобройни
практични детайли ще превърнат ежедневните Ви
пътувания в луксозно пътешествие.

KESSY
Бързо ще свикнете с удобството на KESSY (система за безключово отключване,
старт и заключване), която Ви позволява да отключвате / заключвате своя
автомобил и да стартирате / спирате двигателя без да използвате ключа.
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ПОДЛАКЪТНИК ОТЗАД

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ / JUMBO BOX
Просторното отделение за вещи Jumbo Box се намира в предния подлакътник.
Може например безопасно да съхранявате вътре електронните си устройства.
Кутията Jumbo box може също да се оборудва с отделение за монети и две
поставки за напитки с функция за лесно отваряне.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ
За комфорта на водача по време на дългите пътувания по магистрала
допринася Адаптивният темпомат, който работи при скорост до 210 kм/ч.
Предлага се и предиктивен адаптивен темпомат (вижте раздел Безопасност).

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ
Комфортът на пътуващите на задните
седалки може да се повиши и със
сгъваемите масички, които са вградени в
облегалките на двете предни седалки.

Комфорт и пространство

Комфорт и пространство

Когато средната седалка отзад е свободна,
подлакътникът с поставки за чаши може
да се спусне.
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СГЪНИ. ПРЕМЕСТИ.
ПРЕМАХНИ.

Комфорт и пространство

Системата VarioFlex за задния ред седалки Ви позволява да
организирате интериора според конкретната ситуация. Тя се
състои от три отделни задни седалки. Можете да сгънете всяка
от тях поотделно, както и изцяло да ги отстраните.

VARIOFLEX ОПЦИИ
За да увеличите багажното пространство,
можете да наклоните всички задни седалки
напред (вижте лявата снимка). Тази позиция Ви
позволява също лесно да ги демонтирате. Може
да го направите без чужда помощ и без да са
необходими инструменти.

VARIOFLEX – ВСИЧКИ СЕДАЛКИ СГЪНАТИ

VARIOFLEX – ВСИЧКИ СЕДАЛКИ ПРЕМАХНАТИ

Багажното пространство, с базов об ем от 588 литра, може да се
увеличи до 1,605 литра със сгънати облегалки на задните седалки.

Ако отстра ните изцяло задните седалки,
печелите багажно пространство с обем 1,810 литра.

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА

Практичните мрежи надеждно предотвратяват разпиляването на вещите Ви.
Освен това ясно ще виждате къде сте поставили всичко.

Може да използвате постелката с елегантната текстилна повърхност нагоре, когато
не возите нищо, което може да я изцапа, и лесно да я обърнете, за да се
възползвате от лесната за миене гумена повърхност, когато е нужно.

Комфорт и пространство
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Комфорт и пространство

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ

БЕЗОПАСНОСТ
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СИСТЕМА
TRAVEL ASSIST

Системата Travel Assist комбинира функциите на няколко асистиращи системи и
гарантира, че ще се чувствате в безопасност и комфортно, независимо къде
шофирате. За максимална безопасност системата трябва постоянно да се следи от
водача, ето защо капацитивния волан отчита докосването от страна на водача и
осигурява интерактивен интерфейс към системата. Ако водачът не управлява
активно, това поведение се разпознава от капацитивния волан.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА ПРИ СПЕШНИ СИТУАЦИИ

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ С ПРЕДИКТИВНА ФУНКЦИЯ

АСИСТЕНТ ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЗАДРЪСТВАНЕ / FOLLOW DRIVE

С помощта на радарно устройство, камера с разпознаване на пътните знаци, GPS
технология и детайлна информация от пътната карта, адаптивният предиктивен темпомат
може да предвиди пътните условия за следващите 1-2 км. В резултат на това системата
може автоматично да направи съответната корекция в скоростта на движение при
необходимост - обикновено преди завой или кръгово кръстовище, или при навлизане в
зона с ограничение на скоростта. Системата повишава комфорта и безопасността при
шофиране, а също така намалява разхода на гориво и CO2 емисиите.

Тази функция е създадена, за да улесни шофирането в задръстване. Упражнявайки контрол
върху двигателя, спирачките и управлението, тя кара автомобила да продължи напред, да
задейства спирачките и да завива, копирайки движенията на заобикалящите го автомобили
(при скорости до 60 kм/ч). Ако не се регистрират ленти за движение при скорости до 30 kм/ч
или ако се регистрира само една лента (линия) при скорости до 60 kм/ч, системата Follow Drive
следва траекторията на автомобила пред Вас, докато отново се появи маркировка за ленти.

АСИСТЕНТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ИЗБРАНАТА ЛЕНТА С
АДАПТИВНА ФУНКЦИЯ
Системата може да придържа автомобила към центъра на правилната лента и
да предупреждава водача при отклонение. Тя може и да поеме контрола над
автомобила в случай на промяна на лентите при ремонтни дейности.

СИСТЕМА FRONT ASSIST ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА
Системата Front Assist, използваща радарно устройство в предната радиаторна решетка, е
създадена да следи разстоянието от автомобила отпред и разполага с функция за спешно
задействане на спирачките. Системата включва и предиктивна защита за пешеходците, която
предупреждава водача чрез аудио/визуален сигнал, както и с леко активиране на спирачките.

Безопасност

Безопасност

Системата за защита при спешни ситуации намалява риска от произшествие, например в
случай на внезапно влошаване на здравословното състояние на водача, като спира безопасно
автомобила и включва аварийните светлини.
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ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Системата автоматично избира подходящо пространство за паркиране в редица успоредно или
перпендикулярно паркирали автомобили. Обновеният Паркинг асистент сега може да се използва и
само за част от маневрите за паркиране. Например може сами да изберете място за паркиране и да
се опитате сами да паркирате автомобила до определен момент, но за трудната част от маневрите
просто активирате Паркинг асистента, който поема контрола над волана.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ЕКСПЕРТИ НА БОРДА

Можете да се натъкнете на всякакви ситуации на пътя. За да
гарантираме, че автомобилът е готов да се справи с всичко,
което може да се случи докато пътувате, на разположение са
допълнителни асистиращи системи с многобройни функции,
които могат да помогнат или да отменят водача .

МАТРИЧНА ФУНКЦИЯ НА
ПРЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ
Предните full LED основни светлини са снабдени с
матрична функция. Това Ви позволява да използвате
непрекъснато дългите светлини без да заслепявате
другите водачи. Чрез камера, разположена на
предното стъкло, матричната функцията реагира на
обстановката на пътя и изгасва само някои сегменти
от светлината. Други сегменти са активни и осветяват
пътя. Благодарение на тази функция няма да бъдете
заслепени от светлоотразителни елементи върху
пътните знаци. Матричната функция също така
използва информация от навигационната система,
така че дългите светлини се включват само когато
сте извън населено място.

АСИСТЕНТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ
Използвайки сензорите на Паркинг асистента, системата предлага защита от препятствия в
близост до автомобила (при скорост до 8 kм/ч). Ако се засече препятствие, на базата на разстоянието до препятствието и скоростта на автомобила, системата задейства аварийно спиране.

Чрез радарни сензори в задната броня системата Side Assist, (която може да засече
други автомобили или трудно забележими обекти - например колоездачи, на
разстояние до 70 м), следи зоните отзад и встрани от автомобила. На база на
разстоянието и скоростта на околните автомобили тя преценява дали трябва да
предупреди водача, или не. Използвайки сензорите на системата Side Assist в задната
броня, Асистентът за маневриране назад (не е илюстрирано) предупреждава водача
за движение отзад, когато той излиза от редица перпендикулярно паркирани
автомобили (визуално на дисплея на инфо-развлекателната система/бордовия
компютър или акустично) или, ако ситуацията го налага, се намесва проактивно, т.е.
спира автомобила.

СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА ПЪТНИЦИТЕ

АСИСТЕНТ ЗА РЕМАРКЕ

Тази асистираща система осигурява увеличена защита за пътниците на предните
седалки в критични ситуации, които могат да доведат до сблъсък, като затваря
страничните прозорци /оставя само 5 см отвор/, затваря панорамния екран и
притяга предпазните колани. Новата най-съвременна версия на системата може
да използва радарни сензори както отпред, така и отзад.

Системата поема контрола, когато маневрирате бавно назад с ремарке или каравана и
прави маневрите при паркиране по-лесни и безопасни. Всичко, което трябва да
направите, е да решите накъде искате да отидете, кога да тръгнете и кога да спрете.

Безопасност

Безопасност

СИСТЕМА SIDE ASSIST / АСИСТЕНТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД
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В екстремни ситуации, при които водачът не може активно да повлияе на
изхода, се задействат системите за пасивна безопасност на автомобила като въздушните възглавници. Можете да оборудвате автомобила си с
до девет от тях.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези въздушни възглавници, (показани заедно с
активираната възглавница за глава), предпазват таза
и гръдния кош на водача и другите пътници в случай
на страничен удар.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ВОДАЧА И ПЪТНИКА ОТПРЕД

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ НА ВОДАЧА

Докато въздушната възглавница на водача е вградена във волана, тази за
пътника до него се намира в приборното табло. При необходимост тя може да
бъде деактивирана, когато на предната седалка се монтира детско столче.

При активиране въздушните възглавници за глава
оформят завеса, предпазваща пътуващите отпред и
отзад от наранявания на главата.

Тази въздушна възглавница, разположена под кормилната колона,
предпазва коленете и подбедриците на водача.

Безопасност

Безопасност

БЕЗОПАСНИ
СИТУАЦИИ

МОЩНОСТ

42

ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ
ВЪВ ВСЯКА СИТУАЦИЯ

Мощност

ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ НА ШАСИТО
Насладете се на мощността на своя автомобил в максимален комфорт и безопасност.
Динамичният контрол на шасито (DCC) непрекъснато прави оценка и реагира на
различни ситуации при шофиране (спиране, ускорение, завиване), адаптирайки
работата на амортисьорите и кормилното управление. Като част от менюто на инфоразвлекателната система, той Ви позволява да избирате между три режима според
вашите специфични изисквания: Комфортен, Нормален или Спортен.

Всички предлагани двигатели имат много общо
помежду си. Те са мощни, икономични и покриват
стриктни стандарти за емисии. Благодарение на
това KAROQ се чувства в свои води както в града,
така и сред природата.

ДВИГАТЕЛИ
Ако предпочитате бензинови двигатели, може да избирате между мощност
81 kW / 110 к.с. и 110 kW / 150 к.с. - и двата в комбинация със задвижване на
предните колела. Гамата ни от дизелови двигатели включва 85 kW / 115 к.с. и
110 kW / 150 к.с. д вигател, комбиниран със задвижване на предните колела и
110 kW/150 к.с. двигател, който се предлага както със задвижване на
предните колела, така и във вариант 4х4.

SPORTLINE
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ЗА СПОРТА,
НАРЕЧЕН ЖИВОТ

Казват, че няма почивка за неуморните. Но пък новата ŠKODA KAROQ
SPORTLINE със сигурност е удобно средство да дадете воля на спортните си
амбиции. А с опционалния 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с. 4х4 двигател шофирането
до любимото ви занимание ще е също толкова вълнуващо, колкото и самия
спорт.

ВИНАГИ В
СПОРТЕН РЕЖИМ

Динамичната външност перфектно се съчетава със също толкова впечатляващ
черен интериор, който комбинира спортен стил и елегантност. Той включва
освен това предни спортни седалки, спортен волан с лого SportLine,
тапицерия с функция ThermoFlux, отличителни декоративни елементи, LED
амбиентно осветление и много други.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

ПРЕДНИ СПОРТНИ СЕДАЛКИ

Броните в дизайна на SportLine са допълнени от черни елементи в екстериора като например рамка на радиаторната решетка, капаци на страничните
огледала, рамки на прозорците и греди на покрива. Динамичната визия на автомобила се подчертава от спойлера - продължение на покрива, надписи
в черно на петата врата (например ŠKODA, името на модела или 4х4), черен дифузер отзад и 18" черни или 19" антрацитни (на снимката) лети джанти.
В допълнение full LED матричните предни светлини са включени в стандартното оборудване.

Предните спортни седалки осигуряват максимален комфорт дори при динамично
шофиране. Благодарение на специфичната текстилна тапицерия с функция
ThermoFlux, която я прави по-дишаща, пътниците могат да се насладят на максимален
комфорт при всички климатични условия.

Удоволствието от шофирането се допълва от мултифункционалния 3-спицов
спортен волан с перфорирана кожа, сребрист шев и специалното лого SportLine.
Опционалният Виртуален кокпит, който може да показва данни от бордовия
компютър в комбинация с друга информация, предлага пет изгледа с различни
визуализации, които се управляват от бутони върху волана. В допълнение версия
SportLine включва специални визуализации за изглед Спорт (на снимката).

SportLine

SportLine

СПОРТЕН ВОЛАН

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
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Персонализиране

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Active включва странични огледала (с електрическо регулиране и
подгряване), дръжки на вратите в цвета на купето, централно заключване с дистанционно, LED къси предни
светлини, предни фарове за мъгла, задни LED светлини, 2-спицов мултифункционален кожен волан, кожена
топка на скоростния лост, хромирани вътрешни дръжки на вратите, инфо-развлекателна система Swing 6.5",
Bluetooth, базов 8” дигитален дисплей, USB-C портове, електрически предни и задни странични прозорци,
климатична система, Светлинен асистент (функции Tunnel light, Coming home и Leaving home), Темпомат
с ограничител на скоростта, Контрол на разстоянието при паркиране отзад и други.

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Декоративни елементи Grainy Diamond
Текстилна тапицерия
* Налично по-късно през 2022 г.

AMBITION

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Ambition включва капаци на арките на
колелата, full LED задни светлини с динамични пътепоказатели и анимиран
ефект на влизане в автомобила, KESSY GO (за безконтактно включване и
изключване на двигателя), заключване и отключване на волана, отделение
за чадър отпред, отделение за очила, хромирани рамки на въздуховодите,
Система за светлини и дъжд (функции Tunnel light, Coming home и Leaving
home), Асистент, следящ умората на водача и други.

ИНТЕРИОР AMBITION BLACK
Уникални декоративни елементи
Хром/Anodized Cross Line
Текстилна тапицерия

Персонализиране

ACTIVE
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Декоративни елементи
Piano Black/Nisha (мека на допир материя)
Тапицерия от текстил
/Suedia/изкуствена кожа (Еко пакет)

ИНТЕРИОР
AMBITION SUEDIA BLACK
Уникални декоративни елементи
Хром/Anodized Cross Line
Тапицерия от Suedia/кожа/изкуствена кожа

Персонализиране

52
Персонализиране

ИНТЕРИОР
AMBITION MOCCA-BLACK
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STYLE

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Style
включва 17” сребристи Aero лети джанти Scutus
с тасове, спойлер - продължение на покрива, в
цвета на купето, SunSet, инфоразвлекателна
система Bolero 8” с гласов контрол, SmartLink,
двузонов климатроник, избор на режим на
шофиране, централно заключване с KESSY,
лумбална опора за предните седалки,
стелки за купето и др.

ИНТЕРИОР STYLE BLACK

ИНТЕРИОР
AMBITION LEATHER BLACK
Уникални декоративни елементи
Хром/Anodized Cross Line
Тапицерия от кожа/изкуствена кожа

Персонализиране

Персонализиране

Декоративни елементи Piano Black/Linear Diamonds
Текстилна тапицерия
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Декоративни елементи
Piano Black/Nisha (мека на допир материя)
Тапицерия от текстил
/Suedia/изкуствена кожа (Еко пакет)

ИНТЕРИОР
STYLE SUEDIA BLACK
Декоративни елементи
Piano Black/Linear Diamonds
Тапицерия от Suedia/кожа/изкуствена
кожа

Персонализиране

56
Персонализиране

ИНТЕРИОР
STYLE MOCCA-BLACK

59
Декоративни елементи
Piano Black/Linear Diamonds
Тапицерия от кожа/изкуствена кожа,
черен таван

ИНТЕРИОР
STYLE LEATHER BLACK
Декоративни елементи
Piano Black/Linear Diamonds
Тапицерия от кожа/изкуствена кожа

Персонализиране
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Персонализиране

ИНТЕРИОР
STYLE LEATHER BEIGE
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SPORTLINE

Персонализиране

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на KAROQ SPORTLINE включва черни капаци на страничните огледала и
дръжки на вратите в цвета на купето, спойлер в цвета на купето отзад, full LED матрични предни
светлини с функция за всички атмосферни условия, full LED задни светлини с динамични пътепоказтели
и анимиран ефект на влизане в автомобила, мултифункционална камера, 3-спицов мултифункционален
спортен волан с перфорирана кожа, сребрист шев (волан и преден подлакътник), LED амбиентно
осветление, капачки на педалите с алуминиев дизайн, лайстни на праговете на вратите и други.

ИНТЕРИОР SPORTLINE BLACK
Декоративни елементи Piano Black/Карбон
Текстилна тапицерия с ThermoFlux функция, черен таван
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* Eко пакет

ТАПИЦЕРИЯ

Ambition and Style Leather Black
(кожа/изкуствена кожа)

Style Black
( текстил)

Style Leather Beige
(кожа/изкуствена кожа)

Персонализиране

Ambition and Style Mocca-Black*
(текстил/Suedia/изкуствена кожа)

Ambition and Style Suedia Black
(Suedia/кожа/изкуствена кожа)

Персонализиране

Active Black Ambition Black
(текстил) (текстил)

ГРАФИТЕНОСИВ МЕТАЛИК

МЕДЖИК ЧЕРЕН МЕТАЛИК

ВЕЛВЕТ ЧЕРВЕН МЕТАЛИК

ЛАВА СИН МЕТАЛИК

ЕНЕРДЖИ СИН

БРИЛЯНТНОСРЕБРИСТ МЕТАЛИК

СТОМАНЕНОСИВ МЕТАЛИК

ФЕНИКС ОРАНЖЕВ МЕТАЛИК

ЛУНА БЯЛ МЕТАЛИК

Персонализиране

ЦВЕТОВЕ

65
64

67

66
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДВИГАТЕЛИ

1.0 TSI / 81 kW / 110 к.с.

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TDI / 85 kW / 115 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с. 4Х4

Бензинов двигател с
турбо компресор

Бензинов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Цилиндри / Обем (cc)

3/999

4/1,498

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1 )

81/5,500

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

Максимален въртящ момент (Nm/min -1)

200/2,000–3,000

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

Стандарт за екологичност

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Безоловен бензин, минимум 95

Безоловен бензин, минимум 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална скорост (km/h)

191

211 (210)

193 (192)

210

204

Ускорение 0–100 km/h (s)

11.2

8.8 (8.9)

10.6 (11.0)

8.9

8.7

Разход на гориво WLTP (l/100 km)
– комбиниран

5.7–6.4

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)
– комбинирани

129.6–146.0

137.2–152.8 (138.7–152.0)

122.5–136.5 (127.3–137.8)

126.1–137.8

143.6–161.8

Тип

Предно предаване

Предно предаване

Предно предаване

Предно предаване

4×4

Скоростна кутия

Механична 6-степенна

Механична 6-степенна
(Автоматична 7-степенна DSG)

Механична 6-степенна
(Автоматична 7-степенна DSG)

Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна DSG

1,389–1,617 (1,395–1,623)

1,474–1,702 (1,480–1,708)

1,477–1,705

1,598–1,826

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

ТЕГЛО*
Собствено тегло - със стандартно о
борудване, вкл. теглото на водача 75 (kg) 1,355–1,577
Полезен товар, включително водача и
допълнително оборудване (kg)

388–600

378–596 (382–600)

375–587

375–587

496–670

Общо тегло (kg)

1,874–1,890

1,910–1,920 (1,910–1,930)

1,980–2,002 (1,990–2,008)

1,980–2,005

2,117–2,250

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg)

670–680

690–700

730–740 (740–750)

730–740

750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

1,200

1,500

1,500

1,800

2,100

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Дискови вентилирани спирачки
с еднобутален спирачен апарат

Предни спирачки

Тип

5-места, 5-врати, 2-обемно

Задни спирачки

Дискови спирачки

Диаметър на завой (m)

10.9

Просвет (mm)

164; 4×4: 168

Обем на багажника - без задна гума (max. l)

Шаси

Със задни седалки - вдигнати/свалени
Varioﬂex система - вдигнати/свалени задни облегалки или изцяло премахнати

Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор

Задно окачване

Многораменно окачване/4x4: мултилинк окачване с торсионен стабилизатор Обем на резервоара (l)

WLTP – Световен хармонизиран стандарт за изпитване на лекотоварни автомобили в зависимост от оборудването
*Взависимост от оборудването.
** Отнася се за версията с Varioﬂex система.
( ) Отнася се за версията с автоматична скоростна кутия .

521/1,630
588/1,605–1,810
50; 4×4: 55

Всички дизелови двигатели са със SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue® за
намаляване на моно-азотните
x окиси (NO ). Резервоарът на AdBlueR е с обем от 12 л, а консумацията зависи от
стила на шофиране.

Технически данни

Технически данни

Купе

69

68

1.5 TSI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с. 4x4

2.0 TDI / 85 kW / 115 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с.

2.0 TDI / 110 kW / 150 к.с. 4Х4

Бензинов двигател с
турбо компресор

Бензинов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Дизелов двигател с
турбо компресор

Цилиндри / Обем (cc)

4/1,498

4/1,984

4/1,968

4/1,968

4/1,968

Мощност / Обороти (kW/min-1)

110/5,000–6,000

140/4,200–6,000

85/2,750–4,250 (85/3,250–4,250)

110/3,250–4,200

110/3,000–4,200

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ДВИГАТЕЛИ

Максимален въртящ момент

(Nm/min-1)

250/1,500–3,500

320/1,500-4,100

300/1,600–2,500 (250/1,500–3,250)

340/1,600–3,000

360/1,600–2,750

Стандарт за екологичност

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Гориво

Безоловен бензин, минимум 95

Безоловен бензин, минимум 95

Дизел

Дизел

Дизел

Максимална скорост (km/h)

211 (210)

221

193 (192)

210

204

Ускорение 0–100 km/h (s)

8.8 (8.9)

7.0

10.6 (11.0)

8.9

8.7

Разход на гориво WLTP (l/100 km)
– комбиниран

6.2–6.6 (6.3–6.6 )

7.5–8.0

4.9 –5.1 (5.0–5.2)

4.9–5.2

5.7–6.1

CO2 емисии WLTP (g/km)
– комбинирани

141.9–150.7 (142.7–150.1)

170.6–181.3

127.4–134.8 (130.9–136.3)

129.6–136.1

149.3–159.9

Тип

Предно предаване

4×4

Предно предаване

Предно предаване

4×4

Скоростна кутия

Механична 6-степенна
(Автоматична 7-степенна DSG )

Автоматична 7-степенна DSG

Механична 6-степенна
(Автоматична 7-степенна DSG )

Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна DSG

Собствено тегло , вкл. теглото на водача 75 kg

1,411–1,583 (1,417–1,589)

1,583–1,755

1,496–1,668 (1,502–1,674)

1,499–1,671

1,620–1,792

Полезен товар, включително водача и
допълнително оборудване (kg)

412–584 (416–588)

533–665

407–579 (401–573)

404–576

523–660

Общо тегло (kg)

1,920 (1,930)

2,114–2,220

2,000

2,000

2,135–2,240

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg)

700

750

740 (750)

740

750

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

1,500

1,900

1,500

1,800

2,100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

ТЕГЛО*

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Дискови вентилирани спирачки с
еднобутален спирачен апарат

Предни спирачки

Тип

5-места, 5-врати, 2-обемно

Задни спирачки

Дискови спирачки

Диаметър на завой (m)

10.9

Просвет (mm)

169; 4×4: 173

Шаси

Обем на багажника - без задна гума (max. l)

Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор

Със задни седалки - вдигнати/свалени
Varioﬂex система - вдигнати/свалени задни облегалки или изцяло премахнати

521/1,630
588/1,605–1,810

Задно окачване

Многораменно окачване/4x4: мултилинк окачване с торсионен стабилизатор

Обем на резервоара (l)

50; 4×4: 55

WLTP – Световен хармонизиран стандарт за изпитване на лекотоварни
автомобили в зависимост от оборудването
*В зависимост от оборудването.
** Отнася се за версията с Varioﬂex система. .
( ) Отнася се за версията с автоматична скоростна кутия.

Всички дизелови двигатели са със SCR система (Selective Catalytic Reduction), която инжектира AdBlue® за
намаляване на моно-азотните
x окиси (NO ). Резервоарът на AdBlueR е с обем от 12 л, а консумацията зависи от
стила на шофиране.

Технически данни

Технически данни

Купе

Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са
предназначени за използване като част от договор, сделка или условия
към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои
снимки, части и оборудване е възможно да се различават от реално
произведените автомобили, или да са различни за различните държави.
За да получите детайлна информация за технически спецификации и
оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.

НОВАТА

Приложение MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете
приложението MyŠKODA, включващо PAUL интерактивния асистент, който не само ще
държи под око автомобила ви, но ще ви
помага и да планирате деня си.

Шкода Център София - ж.к. Надежда 1, бул. „Хан Кубрат“ № 27, тел.: 02/813 700, 0886 901 061, 0896 473 909; 0890 901 055;
Шкода Център София - ж.к. Дружба, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 93, тел.: 02/ 813 700, 0888 66 01 47, 0892 90 10 79;
Шкода Център София - ул. „Тотлебен“ № 97, тел.: 02/953 17 51, 0886 901 071;
Шкода Център Пловдив бул. „Карловско шосе“, тел.: 0887 901 026, 0886 901 074;
Шкода Център Бургас - ул. „Индустриална“ №47 тел.: 0887 90 10 76, 0886 901 091;
Шкода Център Варна - бул. "Трети март" №7, тел.: 0886 901 067, 0888 901 091;
Шкода Център Горна Оряховица - ул. "Младост" №2, тел.: 0886 901 177, 0887 92 95 19;
Шкода Център Плевен - ул. "Николай Хайтов" №15, тел.: 0886 416 113;
Шкода Център Стара Загора - бул. „Никола Петков“ №63, тел.: 0886 901 083; 0896 901 083;
Шкода Център Сливен - ул. „Илинденско въстание“ №6, тел.: 0893 646 884, 0893 646 883;
Шкода Център Благоевград - ул. "Места" №27, тел.: 0886 700 735;
Шкода Център Хасково, бул. „Димитровградско шосе“ №6, тел.: 0887 802 408;
Русе - ул. "Славянска" №17, тел.: 0889 548 354;
Добрич - бул. „25-ти септември“ №4, тел.: 0886 901 082

skoda-auto.bg

facebook.com/skodabulgaria
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АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

