JAUNAIS

ŠKODA KAROQ

ŅEM TO VIEGLI,
DODIES JEBKUR
Katrs ceļojums var būt kaut kā sākums. Vērtīga pieredze, laimīga
sagadīšanās vai kopīgas atmiņas. Un ar daudzpusīgo ŠKODA
KAROQ jūs varat veikt šos braucienus ērti. Ar savu neiztrūkstošo
SUV stilu KAROQ ir tikpat praktisks, cik skatienus piesaistošs. Tā
kompaktās proporcijas pasvītro raksturīga priekšējā reste un
visaptveroši aizsargelementi. LED apgaismojums un viegli
pamanāmie vieglmetāla diski papildina iespaidīgo dizainu.
Iekāpiet, un jūs sagaidīs tādi ierastie ŠKODA labumi kā plašums,
daudzpusīgas savienojamības funkcijas un pārliecinošas
palīgsistēmas. Un tiem, kuri meklē piedzīvojumiem bagātākus
apkārtceļus, KAROQ komplektācijā var iekļaut arī 4×4 piedziņu.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ORIENTIERIS
UZ JEBKURA
CEĻA
Ar savu izturīgo, aizsargāto virsbūvi un augstāku
klīrensu KAROQ aicina jūs nobraukt no asfalta.
Tajā pašā laikā tā kompaktie izmēri, slaidās līnijas
un stilīgie riteņi akcentē automašīnas ambīcijas
būt par lielisku pilsētas SUV.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Automašīnas priekšpusē ir jauni dizaina elementi, piemēram,
reste, priekšējie lukturi, buferis ar spoileri un citi. Jūs priekšējā
buferī atradīsiet arī gaisa aizkarus, kas paredzēti gaisa
pretestības samazināšanai, kas uzlabo gaisa plūsmu ap
priekšējiem riteņiem un virsbūves sāniem.

FULL LED MATRIX PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Jaunās formas KAROQ priekšējie lukturi ir pieejami divu veidu
funkcionalitātes izpildījumā. Abi aprīkoti ar LED gaismām, kas
piedāvā augstu veiktspēju un augstu energoefektivitāti. Augstākās
klases opcija ir pilnie LED Matrix priekšējie lukturi, kas vadītājam
nodrošina maksimālu gaismas jaudu, neapžilbinot citus satiksmes
dalībniekus.

TOP FULL LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Arī aizmugurējie lukturi, kas tiek piegādāti divās versijās, ir uzlaboti gan
formas, gan tehnoloģiju ziņā. Aprīkoti ar animētiem pagriezienu
rādītājiem, tie ievērojami uzlabo jūsu automašīnas pamanāmību citiem
autovadītājiem. Turklāt, atslēdzot un aizslēdzot automašīnu, tā
sasveicinās ar animētiem gaismu efektiem.

SUV ROKRAKSTS
Jaunais KAROQ rada spēka un drošības sajūtu, ko
ievērojami uzlabo jaunas formas robustais aizmugurējais
buferis ar melnu difuzoru. Atkarībā no versijas jaunajam
KAROQ var būt arī pagarināts jumta spoileris, kas vēl vairāk
uzlabo automašīnas izskatu, vienlaikus uzlabojot tās
aerodinamiku. Ar savu palielināto klīrensu automašīna var
nobraukt no asfalta neatkarīgi no izvēlētā piedziņas veida. Ja
meklējat vislabākās bezceļa spējas, mēs iesakām 4×4
versiju, kas pieejama gan ar benzīna, gan ar dīzeļa dzinējiem.

JAUNI VIEGLMETĀLA DISKI
Riteņu izvēle var būtiski mainīt jūsu automašīnas
raksturu. Tāpēc plašajā KAROQ riteņu klāstā ir iekļauti
unikāli vieglmetāla diski ar Aero uzlikām, kas izstrādātas,
domājot par CO 2 samazināšanu.

PAVADIET STUNDAS
VIENUVIET
Automašīnas salonā plašums satiekas ar izsmalcinātu
stilu un modernām tehnoloģijām. Salons lepojas ar
jaunām apdares un dekoru iespējām (tostarp Eko
pakotni), uzlabotu LED vides apgaismojumu,
elektriski regulējamiem priekšējiem sēdekļiem,
digitālo instrumentu paneli, visaptverošām
savienojamības iespējām un daudz ko citu.

DIGITĀLAIS INSTRUMENTU PANELIS – BASIC*
Jaunajam KAROQ ir digitāls instrumentu panelis ar skaidri salasāmu
grafiku, kas saņem visu nepieciešamo informāciju un parāda to tur,
kur tas visvairāk nepieciešams – jūsu redzamības zonā.
* Būs pieejams vēlāk 2022. gadā.

DIGITĀLAIS INSTRUMENTU PANELIS – VIRTUĀLAIS KOKPITS
Papildaprīkojuma virtuālais kokpits parāda borta datora informāciju kopā ar citu
informāciju, piemēram, navigāciju. Jūs varat izvēlēties no pieciem izkārtojumiem
(parādīts Klasiskais izkārtojums), izmantojot pogu View uz stūres.

JUMBO BOX
Plašais Jumbo Box uzglabāšanas nodalījums atrodas priekšējā roku balstā. Piemēram, jūs tajā
varat droši uzglabāt savas elektroniskās iekārtas. Jumbo Box var aprīkot arī ar monētu
turētāju un diviem dzērienu turētājiem ar Easy Open funkciju.

AIZMUGURĒJAIS ROKU BALSTS
Kad aizmugurē vidējais sēdeklis
nav aizņemts, var nolocīt roku
balstu ar dzērienu turētājiem.

LED VIDES APGAISMOJUMS
Vides apgaismojums ļauj izvēlēties vienu no desmit krāsām paneļa, priekšējo un
aizmugurējo durvju izgaismošanai. Izvēlētā krāsa parādīsies arī digitālā instrumenta
paneļa fonā. Priekšējo un aizmugurējo kāju zonu apgaismojums, kas tiek piedāvāts
kā daļa no vides apgaismojuma, ir baltā krāsā.

KOMFORTS AIZMUGURĒ
Jumbo Box aizmugurējā daļā cita starpā atradīsit USB-C portu, kas nodrošina
mobilā tālruņa uzlādi, un kontaktligzdu (230 V vai 12 V). Automašīnās, kas
aprīkotas ar 3 zonu Climatronic gaisa kondicionētāju, šeit atradīsiet arī
aizmugurējā sēdekļa zonas vadību.

EKO PAKOTNE
Izbaudiet unikālo pievilcīga dizaina un
vides draudzīguma kombināciju.
Automašīnas interjers, kas aprīkots ar
Eko pakotni, tostarp īpašu apdari un
dekoru, piedāvā augstu komfortu,
vienlaikus stingri atspoguļojot mūsu
apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu
attīstību.

EKO PAKOTNE – APDARE
Atšķirīgā apdare lielākoties ir izgatavota no
pārstrādātiem materiāliem. Tā ir pieejama auduma/
Suedia/ādas kombinācijā.

EKO PAKOTNE – DEKORS UN ELKOŅU BALSTS DURVĪS
Ar Eko pakotni aprīkotajā interjerā ir ekskluzīvs priekšējo un
aizmugurējo durvju dekors. Priekšējo durvju roku balstiem, kas pārklāti
ar Suedia, ir patīkami pieskarties un tie lieliski atbilst sēdekļa apdarei.

VADĪTĀJA
UZGLABĀŠANAS
KASTĪTE
Vadītājs var izmantot
praktisku, atlokāmu
nodalījumu, kas
atrodas tieši zem
stūres rata.

TĀLRUŅA KASTE
Tālruņa kaste, kas
piemērota arī ierīcēm ar
liela izmēra ekrāniem,
pastiprina signālu jūsu
mobilajam tālrunim un
braukšanas laikā uzlādē
ierīci bezvadu režīmā. Divas
USB-C pieslēgvietas, kas
atrodas virs tālruņa kastes,
ļauj viegli pievienot un
sapārot ārējās ierīces ar
izklaides sistēmu.

CIMDU NODALĪJUMS
Slēgtais glabāšanas
nodalījums, kuru var
atdzesēt ar gaisa
kondicionētāju, atrodas
paneļa apakšējā daļā
iepretim blakussēdētājam.

ATSTAROJOŠĀS VESTES / GUMIJA

ŠĶIDRUMA TVERTNE

Vestes var novietot priekšējo un aizmugurējo durvju nodalījumos,
nodrošinot, ka tās vienmēr ir sasniedzamas. Priekšējos nodalījumos
priekšmetus var nostiprināt ar gumiju.

Uzpildot stiklu mazgāšanas šķidrumu, jūs nekad nezaudēsiet nevienu pili.
Šķidruma tvertne ir ne tikai viegli pieejama, bet tai ir arī integrēta piltuve.

IZGAISMOTS LOGO
Gaismas diodes, kas atrodas priekšējo durvju apakšpusē,
projicējot ŠKODA uzrakstu, izgaismo ieejas zonu.

KESSY
Jūs ātri pieradīsit pie KESSY (the Keyless Entry, Start and exit SYstem) ērtībām, kas ļauj
aizslēgt/atslēgt automašīnu un ieslēgt aizdedzi/noslāpēt dzinēju, neievietojot atslēgu.

SALOKI TO.
PĀRVIETO TO.
IZŅEM TO.

VARIOFLEX IESPĒJAS
Lai palielinātu bagāžnieka zonu, visus
aizmugurējos sēdekļus var atlocīt līdz
priekšējo sēdekļu atzveltnēm (skat. kreiso
sēdekli). No šī pozīcijas tos var arī viegli
izņemt. To var izdarīt viens pats, un tam
nav nepieciešami instrumenti.

VarioFlex aizmugurējo sēdekļu sistēma ļauj pielāgot
salonu atbilstoši situācijai. Tā sastāv no trim
atsevišķiem aizmugurējiem sēdekļiem. Jūs varat
nolocīt katru atsevišķi, kā arī izņemt tos pilnībā.

VARIOFLEX – VISI SĒDEKĻI NOLOCĪTI

VARIOFLEX – VISI SĒDEKĻI IZŅEMTI

Bagāžas nodalījumu, kura pamattilpums ir 588 litri, var palielināt līdz 1 605
litriem, nolaižot aizmugurējo sēdekļu atzveltnes.

Ja izņemat visus aizmugurējos sēdekļus, jūs iegūstat
bagāžas nodalījumu ar 1810 litru ietilpību.

TĪKLU SISTĒMA

ABPUSĒJS PAKLĀJS

Praktiskie tīkli lieliski novērš jūsu lietu pārvietošanos. Turklāt jūs
skaidri redzēsit, kur viss ir ievietots.

Jūs varat izmantot paklāju ar eleganto auduma pusi uz augšu, kad
nepārvadājat neko, kas varētu būt netīrs, un viegli apgriezt to, lai
vajadzības gadījumā izmantotu mazgājamo gumijas pusi.

CEĻOJUMA
ASISTENTS

Ceļojuma asistents apvieno vairāku asistentu funkcijas un nodrošina, ka jūs jūtaties droši un ērti
neatkarīgi no tā, kur braucat. Lai nodrošinātu maksimālu drošību, vadītājam pastāvīgi jāuzrauga
sistēma. Tāpēc kapacitatīvā stūre nosaka vadītāja taktilitāti, nodrošinot sistēmai interaktīvu saskarni.
Ja vadītājs ir novērsies no braukšanas, to nosaka kapacitatīvā stūre.

PROGNOZĒJOŠĀ ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE

SASTRĒGUMU ASISTENTS / SEKOŠANA

Izmantojot radaru, kameru, kas aprīkota ar ceļa zīmju atpazīšanu, GPS tehnoloģiju un detalizētu informāciju no navigācijas kartes, pACC sistēma var paredzēt
braukšanas apstākļus nākamajiem 1 - 2 km. Tādējādi sistēma vajadzības gadījumā var automātiski pielāgot braukšanas ātrumu - parasti pirms pagrieziena vai apļa, vai
iebraucot zonā ar samazinātu atļauto braukšanas ātrumu. Sistēma palielina vadītāja komfortu un drošību, vienlaikus samazina degvielas patēriņu un CO 2 izmešus.

Šī funkcija ir paredzēta, lai atvieglotu braukšanu sastrēgumos. Kontrolējot dzinēju, bremzes un stūrēšanu, Sastrēgumu asistents liek transportlīdzeklim paātrināties,
nobremzēt un pagriezties, lai kopētu apkārtējo transportlīdzekļu kustību (ar ātrumu līdz 60 km/h). Ja joslu marķējumu nevar piefiksēt līdz 30 km/h vai tikai viena josla
(līnija) tiek konstatēta ar ātrumu līdz 60 km/h, Follow Drive sekošanas sistēma seko priekšā braucošā transportlīdzekļa trajektorijai līdz atkal ir pieejami joslu marķējumi.

AVĀRIJAS ASISTENTS
Avārijas asistents samazina
negadījumu risku pēkšņa vadītāja
veselības stāvokļa pasliktināšanās
gadījumā, piemēram, droši apturot
automašīnu un ieslēdzot brīdinājuma
gaismas.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS

ADAPTĪVAIS JOSLU ASISTENTS
Sistēma spēj noturēt automašīnu pareizās joslas vidū un brīdināt
vadītāju par novirzēm. Tā var arī pārņemt kontroli pār automašīnu,
pat ceļu remontdarbu vietās.

Priekšējais asistents, kas izmanto radaru
priekšējā restē, ir paredzēts, lai uzraudzītu
attālumu no priekšā braucošā
transportlīdzekļa, kā arī veiktu avārijas
bremzēšanas funkciju. Sistēma ietver arī
prognozējošo gājēju aizsardzību, kas
brīdina vadītāju, izmantojot audio/vizuālo
signālu, kā arī vieglu bremžu triecienu.

KRĀSAS

GRAPHITE GREY METĀLIKA

MAGIC BLACK METĀLIKA

VELVET RED METĀLIKA

LAVA BLUE METĀLIKA

ENERGY BLUE UNI

BRILLIANT SILVER METĀLIKA

STEEL GREY UNI

PHOENIX ORANGE METĀLIKA

MOON WHITE METĀLIKA

RITEŅI

18" PROCYON sudraba Aero vieglmetāla
diski ar matēti melnām uzlikām*

17" SCUTUS antracīta Aero vieglmetāla diski
ar matēti melnām uzlikām

17" SCUTUS sudraba Aero vieglmetāla diski
ar matēti melnām uzlikām

19" SAGITARIUS sudraba Aero vieglmetāla diski
ar matēti melnām uzlikām*

18" MIRAN melni Aero vieglmetāla diski

* Pieejami arī ar melnām vai antracīta uzlikām

16" CASTOR vieglmetāla diski

16" BORNEO tērauda diski ar uzlikām

MĀJĀS
IR JEBKUR

ATRUNA
Šajā katalogā (brošūrā) sniegtā informācija, attēli un saturs ir
paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa
no līguma, piedāvājuma vai garantijas. Parādītās automašīnas ir
pirmssērijas modeļi, kas nav precīzs gala produkta attēlojums.
Ilustrācijas, funkcijas, detaļas, krāsas un aprīkojums var atšķirties no
faktiskās sērijveida automašīnas un tā, ko var pasūtīt un piegādāt.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA
dīleri.

MyŠKODA APP
Izbaudiet pilnu automašīnas kontroli.
Lejupielādējiet MyŠKODA App un
piekļūstiet visām nepieciešamajām
funkcijām jebkurā laikā, neatkarīgi no tā,
vai tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt
automašīnu.

JA JU MS BIJA PRIEKS LAS ĪT P AR TO ―
IE DOMĀJATIES SE VI TAJĀ
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Jūsu ŠKODA partneris:

