IMAGE DISCLAIMER
The images presented in this catalogue (brochure) are used
for illustrative purposes only and are not intended to form part
of any contract or warranty. They display pre-series cars and
certain illustrations, features, parts and equipment may differ
from the actual production cars and from country to country.
To get the exact specification of features, parts and equipment,
please get in touch with your nearest local ŠKODA dealer.

JAUNAIS ŠKODA

KAROQ

MyŠKODA App
Get very your own personal digital companion.
Download MyŠKODA featuring PAUL, an
interactive assistant who’s there to help you,
not only with watching over your car, but also
with managing your day.

ŠKODA Connect App
Enjoy full control of your car. Download
ŠKODA Connect and access all necessary
features anytime, whether it’s driving
data, fuel range, planning a route or even
where you last parked.

IF YOU’ VE ENJOYED READING ABOUT IT
― IMAGINE DRIVING IT

Q102 20 09/2017

CALL US TO ARRANGE A TEST DRIVE

Your ŠKODA partner:
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VISS VIENĀ AUTOMAŠĪNA
JŪSU VISS VIENĀ DZĪVEI
Stilīgs, kompakts krosovers, jaunais ŠKODA KAROQ
nevar sagaidīt, kad varēs pavadīt jūs ikvienā iedomājamā
piedzīvojumā. Pilnībā aprīkots ar progresīvākajām
savienojamības un drošības sistēmām tas var padarīt pat
vienkāršu ikdienas braucienu par gaumīgu ekskursiju. Un
būdams ŠKODA kristāla līniju dizaina valodas
iemiesojums, KAROQ ar nepiespiestu vieglumu padarīs
jūsu darba nedēļu par brīvdienām.
KAROQ ir kārtējais piemērs mūsu filozofijai radīt skaistas
automašīnas, kas sniedz tikpat lielu braukšanas baudījumu
kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ĀRĒJAIS
IZSKATS
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FORMA SEKO
PRIEKAM

SKATS NO PRIEKŠPUSES
KAROQ modelis ar tipisko
ŠKODA priekšējā radiatora
resti izstaro spēku un drošības
sajūtu. Priekšpusē dominē asas
priekšējo un miglas lukturu
šķautnes, kas izvietoti
radiatora restes augstumā,
apstiprinot automašīnas
bezceļu ambīcijas.

SĀNSKATS
Kamēr taisnstūra formas riteņu arkas un
sliekšņu aizsarguzlikas akcentē
automašīnas krosovera raksturu,
nepārtrauktā gaismas un ēnas saspēle,
ko definē ŠKODA dizaina valoda, piešķir
KAROQ izskatam emocijas un cēlumu.

Dizains

Mūsu Čehijas kristāla mantojuma iedvesmots, ar
eleganti veidotām līnijām, mūsu jaunais krosovers
piedāvā augstākā līmeņa eleganci. Tā universālais
dizains nodrošina nepārspējamu ārieni ikvienā
piedzīvojumā.
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PANORĀMAS STIKLA JUMTS
Elektriski vadāma panorāmas
stikla jumta lūka, kas ļaj jums
radīt plašu atvērtu telpu virs
priekšējiem sēdekļiem,
uzlabos automašīnas pievilcīgo
izskatu un piešķirs vairāk
braukšanas baudījuma visiem
pasažieriem. Jūs varat baudīt
jaunas virsotnes, kā arī
brīvības un telpas sajūtu.

Dizains

SKATS NO AIZMUGURES
Izteiksmīgie aizmugurējie
lukturi ar jau ierasto C
formas izgaismojumu,
atgādina par Čehijas kristāla
stikla tradīcijām. Tie ir
sadalīti divās daļās. Kamēr
pirmā ielaužas sānu siluetā,
otrā ir integrēta bagāžas
nodalījuma vākā. Kaķa acu
reflektori labākai automašīnas
redzamībai ir novietoti dziļi
aizmugurējā bamperī, lai
pasargātu tos no bojājumiem.
KAROQ modelis arī aprīkots
ar spēcīgu aizsarguzliku.

APGAISMOJUMS
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IZGAISMOJIET SAVU CEĻU

LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Gluži kā neatkārtojamie
aizmugurējie lukturi, arī
numurzīmes apgaismojums ir
aprīkots ar LED. Aizmugurējo
starmešu "neaktīvo" zonu rotā
kristāla līniju elementi.

Pārsteidzošās KAROQ dizaina līnijas ietekmē
arī automašīnas ārējo apgaismojumu.
Augstākais aprīkojuma līmenis ietver sevī
LED gaismu sistēmu, kas nepieļauj
kompromisus formas un funkciju jomā.

IZGAISMOTS LOGO
LED lukturi priekšējo durvju
lejasdaļā ŠKODA logo formā
izgaismo iekāpšanas zonu. Šī
iespēja ir vienmēr iekļauta LED
paketē apvienojumā ar vides
apgaismojumu.

Dizains

Dizains

PILNĪBĀ LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI
AR AFS UN MIGLAS LUKTURIEM
KAROQ pieejami divu veidu priekšējie
un miglas lukturi. Pilnīgākajā
izpildījumā dominē LED tehnoloģija.
LED priekšējie lukturi sniedz augstu
veiktspēju un enerģijas patēriņa
efektivitāti. AFS (adaptīvo priekšējo
lukturu sistēma) pielāgo
apgaismojuma intensitāti specifiskiem
apstākļiem (piemēram, pilsēta, lielceļš
vai braukšana lietū), bet galvenie
priekšējie lukturi izceļas ar pievilcīgu,
integrētu LED dienas gaitas lukturu
joslu. Sliktas redzamības apstākļos
LED miglas lukturi ieslēdzas
automātiski, sniedzot maksimālu
drošību.

INTERJERS
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PIEKĻŪSTIET MISIJAS
VADĪBAI IKVIENĀ MISIJĀ
Esam pārvērtuši automašīnu kokpitā. Skaistajā un
praktiskajā digitālajā displejā atrodama visa nepieciešamā
informācija tieši jūsu acu priekšā. Vienalga, vai tā ir
braukšanas informācija, navigācija, informācija un izklaide
vai komunikāciju pakalpojumi, tas viss ir vienuviet un
vienmēr.

Dizains

DIGITĀLS INSTRUMENTU PANELIS*
Digitālais instrumentu panelis nodrošina perfektu pārskatāmību,
attēlojot borta datora datus kombinācijā ar citu informāciju, piemēram,
navigāciju. Jūs varat izvēlēties starp četriem izkārtojumiem, ko
iespējams vadīt ar Skata pogu uz multifunkcionālās stūres - Klasiskais,
Paplašinātais, Modernais vai Pamata (piemērots braukšanai naktī vai pa
lielceļu).

Klasiskais skats

Modernais skats

Pamata skats

Paplašināts skats
* Pieejams sākot ar 2018. gadu
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SKAISTUMS
SLĒPJAS
DETAĻĀS

Padariet savu telpu mājīgāku un ērtāku ar
vieglu, harmonisku vides apgaismojumu
automobiļa salonā, radot perfektu noskaņu
jebkurā braucienā.

Zaļš vides apgaismojums

Zils vides apgaismojums

Sarkans vides apgaismojums

Dizains

VIDES APGAISMOJUMS
Jūs varat izvēlēties jums
vismīļāko krāsu vai katru
dienu iekrāsot atšķirīgā tonī.
Vides apgaismojums piedāvā
desmit pievilcīgu krāsu
izvēles iespējas. Priekšējā
paneļa un priekšējo durvju
LED vides apgaismojums tiek
piedāvāts kā daļa no LED
paketes. LED paketē iekļauts
arī kāju zonas apgaismojums
baltā krāsā.

SAVIENOJAMĪBA
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ŠKODA CONNECT:
SAVIENOJIETIES AR VISĀM
SAVĀM PASAULĒM

PARKOŠANĀS VIETA
Iegūstiet precīzu jūsu automobiļa
atrašanās vietas informāciju lielās
autostāvvietās visur, kur dodaties,
savā telefonā ar adresi, laiku un
datumu, kad novietojāt automobili.

TIEŠSAISTES
SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties
labāko maršrutu: aktuālā
informācija sniedz jums
perfektu pārskatu par
katru braucienu. Tā ļauj
arī reaģēt uz jauniem
satiksmes pavērsieniem,
piemēram, ceļu
remontiem, avārijām vai
sastrēgumiem.

Esiet savienoti lai arī kur jūs atrastos. Būt tiešsaistē pilnībā un
nepārtraukti nozīmē ne tikai to, ka jums ir pieeja izklaidei un
informācijai, bet arī to, ka jums pieejams atbalsts brauciena laikā.
ŠKODA CONNECT ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju
pasauli.

DEGVIELAS UZPILDES
STACIJAS
Jūs varat noskaidrot
attālumu, degvielas
uzpildes stacijas veidu un
aktuālās degvielas cenas.
Šī informācija tiek
attēlota reālā laikā.
Automobiļa degvielas
veids tiek noteikts
automātiski, un jūs
saņemat tikai jūs
interesējošo informāciju.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver divas pakalpojumu kategorijas.
Tiešsaistes informācijas un izklaides sistēma sniedz
informāciju reālā laikā, bet Care Connect nodrošina
atbalstu un uzlabo drošību, ļaujot attālināti piekļūt
automobiļa vadībai. Tā piedāvā palīdzību situācijās,
kurās tas var būt nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums,
nobrauktais attālums un brauciena laiks tiek
nosūtīts attālinātam serverim. Jūs varat
aplūkot savu personisko braucienu
informāciju un iegūt pārskatu par visiem
braucieniem.

LAIKAPSTĀKĻI
Detalizēta prognoze un
jaunākā laikapstākļu
informācija par jūsu
atrašanās vietu vai
galamērķi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem..

Savienojamība

Savienojamība

SOS POGA
KAROQ savienojamības sistēma
ietver SOS zvanu. Šī ārkārtas
sistēma tiek aktivizēta, nospiežot
sarkano pogu uz automobiļa
griestiem. Ja notiek negadījums,
zvans tiek veikts automātiski.
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Informācijas un izklaides joma attīstās neticamā ātrumā.
Jūs sagaida pievilcīgs dizains un pārsteidzoši daudz
atjautīgu funkciju, turklāt KAROQ nemanāmi sinhronizē
datus ar jūsu ārējām ierīcēm. Vēl viena laba ziņa - jūsu bērni
vairs nekad negarlaikosies brauciena laikā.

MY ŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais MyŠKODA lietotnes
asistents (Android un iOS sistēmām), kurš var
būt noderīgs visdažādākajās ikdienas situācijās.

Savienojamība

Piemēram, jūs varat izmantot to, lai piekļūtu sava automobiļa
informācijai vai lai gūtu padziļinātas zināšanas par vadības
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs interesējošais
indikatora signāls utt. Pols spēj arī sazināties ar jūsu
personisko kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst par
tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to visērtāk nokļūt.

PHONE BOX
Šis praktiskais tālruņa
nodalījums, kas izvietots
ātrumpārslēga sviras
priekšpusē, pastiprina
jūsu mobilās ierīces tīkla
signālu. Tajā pašā laikā
tas brauciena laikā
uzlādē jūsu tālruni,
izmantojot bezvadu
savienojumu.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA
savienojamības paketi ar MirrorLink®,
Apple CarPlay un Android Auto atbalstu)
automobiļa informācijas un izklaides
sistēma ļauj vadītājam droši lietot
telefonu brauciena laikā. Turklāt visas
uzstādītās lietotnes, kas ir sertificētas
izmantošanai automobilī ir savietojamas
ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai Android
Auto. SmartLink+ sistēma ietver arī
SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot
viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi,
lai piekļūtu interesantai informācijai par
jūsu braucienu, piemēram, degvielas
patēriņa datiem, braukšanas dinamikai vai
servisa informācijai.*

COLUMBUS
Jaunā Columbus navigācijas sistēma
aprīkota ar 9.2"displeju un 3D skatu.
Ierīce sniedz ne tikai ērtu skārienjutīgu
saskarni, bet arī vadību ar žestiem, kas
ļauj jums pārlūkot dažādas izvēlnes vai
sarakstus. Daudzas funkcijas, ieskaitot
Bluetooth, SmartLink+ sistēmu un
WiFi, iekļautas standartaprīkojumā.
pieejams arī Integrēts telefona
modulis ar ātru LTE interneta
savietojamību.

MULTIMEDIJU IERĪČU TURĒTĀJS
Vadīt auto var tikai viens, bet tie, kuri sēž
aizmugurē arī var pilnībā izbaudīt baucienu.
Multimediju ierīču turētājs ļauj jums droši
nostiprināt planšetdatoru pie priekšējā
sēdekļa galvas balsta.

CANTON SKAŅAS SISTĒMA
Izbaudiet pilnīgi dzidru skaņu, gan
klausoties mūziku, gan radio pārraidi ar 10
skaļruņu Canton skaņas sistēmu, ieskaitot
skaļruni priekšējā panelī un zemo
frekvenču skaļruni bagāžas nodalījumā.

Savienojamība

PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

SIMPLY
CLEVER
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IEKRAUJIET DAUDZ

UNIBAG
Izņemamā Unibag soma ir paredzēta
slēpju vai sniega dēļa pārvadāšanai,
un to iespējams izvietot speciālā
atverē starp salonu un bagāžas
nodalījumu, atstājot vietu arī diviem
pasažieriem.

CIMDU NODALĪJUMS
Pateicoties slēgtajam cimdu nodalījumam ar
gaisa kondicionēšanu priekšējā paneļa lejas
daļā pretī priekšējā pasažiera sēdeklim, Jūs
varat tur ievietot ēdienu vai dzērienus, lai
saglabātu tos vēsus Jūsu ceļojuma laikā.

JUMBO BOX
Ietilpīgais nodalījums atrodas priekšējā
elkoņbalstā. Jūs varat, piemēram, ievietot tajā
elektroniskās ierīces. Jumbo Box iespējams
aprīkot arī ar monētu turētāju un diviem
dzērienu turētājiem ar Easy Open funkciju.

Simply Clever

Simply Clever

Ieskatieties salonā, kurā jūs atradīsiet virkni
nodalījumu un uzglabāšanas vietu. Visam ir
vieta un viss ir savās vietās - telefoni,
saulesbrilles, dzērieni un visi jūsu ikdienā
nepieciešamie priekšmeti.
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NOLOKĀMAS SĒDEKĻU ATZVELTNES
Nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa
atzvletne nodrošina vēl lielāku
pielāgojamību un ļauj jums pāŗvadāt
ārkārtīgi lielus priekšmetus.

PRIEKŠĒJO DURVJU NODALĪJUMI
Priekšējās durvīs jūs atradīsiet 1,5 litru
pudeļu turētājus un fiksējošas gumijas.
Šajos nodalījumos iespējams ievietot arī
izņemamo atkritumu tvertni.

ATSTAROJOŠĀS VESTES
Vestes iespējams ievietot
nodalījumos priekšējās un
aizmugurējās durvīs, lai tās
vienmēr būtu pa rokai.

Simply Clever

Simply Clever

ATLOKĀMI GALDIŅI
Abu priekšējo sēdekļu
atzveltnēs iebūvētie
atlokāmie galdiņi ar
dzērienu turētājiem
noderēs ne tikai
atspirdzinošiem
dzērieniem.
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IEGŪSTIET
BRĪVROKU PIEKĻUVI

ELEKTRONISKS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši
nospiežot pogu uz pults vai vadītāja
durvīm, kas ir īpaši noderīgi sliktos
laikapstākļos. Jūs varat pielāgot arī
durvju atvēruma leņķi, piemērojot to
savām vajadzībām. Arī uz paša vāka ir
poga tā aizvēršanai.

Vairs nekādu neveiklu kustību,
cenšoties atvērt bagāžas nodalījumu
ar pilnām rokām. Tagad bagāžas
iekraušana vai sakabes āķā
izbīdīšana ir vieglāka, un pat jautra.

VIRTUĀLAIS PEDĀLIS
Kā atvērt un aizvērt bagāžnieku,
ja ir aizņemtas rokas? Vienkārši
novelciet kāju gar automobiļa
aizmugurējā bampera apakšdaļu
un lūk, tas atveras automātiski.
Virtuālais pedālis nodrošina
bezkontakta piekļuvi, un tas ir
pieejams ekskluzīvi ar
elektronisko bagāžas nodalījuma
vāku un KESSY
(bezatslēgas piekļuves un
iedarbināšanas sistēmu).

SAKABES ĀĶIS
KAROQ ir nolokāms sakabes
āķis ar elektronisku vadību.
Slēdzis atrodas bagāžas
nodalījumā.

Simply Clever

Simply Clever

BAGĀŽAS NODALĪJUMA PĀRSEGS
Bagāžas nodalījuma pāŗsegs nodrošina
vieglu piekļuvi jūsu bagāžai, to iespējams
piestiprināt pie bagāžas nodalījuma vāka.
Kad jūs atverat to, pārsegs paceļas kopā
ar vāku.

BAGĀŽAS
NODALĪJUMS
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KAROQ’ bagāžas nodalījumāir daudz vietas un prakstisku
elementu, kas palīdz uzturēt automašīnu kārtībā un novērst
priekšmetu nevēlamu kustību. Standarta aizmugurējie sēdekļi
(ar 40/60 dalījumu) nodrošina 521 litra bagāžas nodalījuma
ietilpību un 1 630 litru lielu nodalījumu ar nolaistiem sēdekļiem.

ĀĶI
Pakariniet savas somas uz nolokāmajiem
āķiem un arī pēc brauciena visa jūsu bagāža
būs tieši tur pat, kur to novietojāt.

DIVPUSĒJS PAKLĀJS
Jūs varat izmantot paklāja eleganto auduma pusi,
kad nepārvadājat priekšmetus, kas var sasmērēt
jūsu automobili, kā arī viegli apgriezt to uz otru pusi,
kad nepieciešams viegli mazgājams gumijas paklājs.

BAGĀŽAS ELEMENTI
Šie elementi veidoti, lai novērstu nevēlamu bagāžas kustību
brauciena laikā, un tos var ērti novietot nodalījumos aiz
aizmugurējo riteņu arkām, kad tie netiek lietoti.

DUBULTĀ GRĪDA
Pateicoties dubultajai grīdai, bagāžas nodalījuma
grīda ir vienā līmenī ar ielādes malu, kas ievērojami
uzlabo lietošanas ērtumu. Turklāt apakšējā līmenī
izveidojas slēpts nodalījums.

TĪKLU SISTĒMA
Viens horizontāls un divi vertikāli tīkli
uzlabo bagāžas nodalījuma pielāgojamību,
ļaujot droši nostiprināt pārvadājamos
priekšmetus.

Simply Clever

38
Simply Clever

LAI JŪSU BAGĀŽA
ŠŪPOJAS, BET NE
RIPO

40
Simply Clever

KĀ JOGA AUTO
SĒDEKĻIEM

VarioFlex aizmugurējo sēdekļu sistēma sastāv no trīs atsevišķiem
aizmugurējiem krēsliem. Jūs varat nolaist katru atsevišķi, kā arī pilnībā
izņemt tos. Ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm jūs iegūstat
bagāžas nodalījumu ar 1 605 litru ietilpību, bet ar izņemtiem - 1 810 litrus.

VARIOFLEX IESPĒJAS
Ja jums nepieciešams
saglabāt aizmugurējās
sēdvietas pasažieriem,
jūs varat nolaist jebkuru
vienu sēdekļa atzveltni.

VARIOFLEX IESPĒJAS
Viena no daudzajām
iespējām ir nolaist abu
malējo sēdekļu atzveltnes.

VARIOFLEX IESPĒJAS
Vēl viena iespēja ir
nolaist vienu ārējā un
vidējā sēdekļa
atzveltnes. Lai
palielinātu bagāžas
nodalījumu, jūs varat
nolaist visas sēdekļu
atzveltnes (nav
attēlots), kas ļaus jums
arī viegli izņemt
sēdekļus pilnībā.

VARIOFLEX IESPĒJAS
Izņemiet vienu vai divus
sēdekļus, lai iegūtu lielāku
ietilpību bagāžai, saglabājot
vietu pasažieriem. Šo
darbību iespējams viegli
veikt vienatnē bez
instrumentu palīdzības.

KOMFORTS
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VISS PA ROKAI

KESSY
Automobiļos, kas aprīkoti
ar KESSY (bezatslēgas
piekļuves un
iedarbināšanas sistēmu)
uz stūres kolonnas
atrodas Start/Stop poga
automobiļa iedarbināšanai
un izslēgšanai.

APSILDĀMA STŪRE
Multifunkcionālo ādas stūri, kas ļauj jums kontrolēt radio,
telefonu un DSG (divsajūgu pārnesumkārbu), iespējams
aprīkot ar apsildes funkciju, ko iespējams ieslēgt,
izmantojot informācijas un izklaides sistēmu. Trīs apsildes
intensitātes līmeņi nodrošina maksimālu komfortu.

KRUĪZKONTROLE
Papildu iestatītā ātruma
noturēšanai, kruīzkontrole
ļauj jums paātrināties un
samazināt ātrumu bez
pieskaršanās pedāļiem.

DIVZONU CLIMATRONIC
Climatronic divzonu gaisa
kondicionieris ar elektrisku
vadību aprīkots ar Air Care
alerģisko filtru, kā arī mitruma
sensoru, kas samazina
vējstikla aizsvīšanu.

VADĪTĀJA SĒDEKLIS AR
ATMIŅU
Elektroniski vadāms vadītāja
sēdeklis ar atmiņu var saglabāt trīs
dažādas sēdekļa un sānu
atpakaļskata spoguļu pozīcijas
iestatījumus.

Komforts

Komforts

Aiz katras nelielas pogas var slēpties
sarežģīta sistēma ar pārsteidzošām iespējām.
Izmantojot progresīvās tehnoloģijas,
komforta elementi nodrošina patīkamu un
drošu braucienu.

PERSONALIZĒŠANAS IESPĒJAS
Informācijas un izklaides iespējas ļauj
dažādiem vadītājiem radīt savus
individuālos iestatījumus. Tie iekļauj,
piemēram, braukšanas režīma izvēli,
elektriski regulējamo sēdekļu iestatījumus,
gaisa kondicionieri, radio un navigācijas
sistēmu. Personalizēšanu iespējams
īstenot ar trīs atslēgu palīdzību. Atverot
automobili ar konkrēto atslēgu, funkcijas
automātiski tiek pielāgotas atbilstošā
vadītāja vajadzībām.
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LED IEKĀPŠANAS ZONAS APGAISMOJUMS
Iekāpšanas zonas apgaismojums ar LED tehnoloģiju
radīts, lai izgaismotu vietu pie automobiļa durvīm.
Tas ir iebūvēts ārējos sānu spoguļos.

PRIEKŠĒJO LUKTURU MAZGĀTĀJI
Integrētie teleskopiskie priekšējo
lukturu mazgātāji viegli tiek galā ar
putekļiem un dubļiem.

JUMBO BOX AIZMUGURĒJĀ DAĻA
Jumbo Box aizmugurējā daļā jūs atradīsiet
230V ligzdu un USB pieslēgvietu.

Komforts

Komforts

NOLOKĀMI SPOGUĻI
Automātiski nolokāmie sānu
atpakaļskata spoguļi nolokās,
kad tiek izslēgts automobilis,
tādējādi pasargājot tos no
bojājumiem.

DROŠĪBA
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PAPILDU ACU PĀRIS,
KAS SEKO LĪDZI CEĻAM

CEĻOJUMA ASISTENTS
Ceļojuma asistents izmanto
multifunkcionālo kameru un
navigācijas sistēmu, lai atpazītu
un uz Maxi DOT vai
instrumentu paneļa displeja
attēlotu noteiktas ceļa zīmes.

Ceļot ir daudz drošāk ar modru līdzbraucēju. Tāpēc
KAROQ aprīkots ar virkni asistentu, kas ļauj jums ātri
reaģēt uz dažādām situācijām. Dažas no sistēmām
var pat novērst tuvojošos sadursmi.

Drošība

AUTOMĀTISKAIS GAISMU ASISTENTS
Jūsu gaismu asistents pārslēgsies starp
tuvajām un tālajām gaismām automātiski,
uzlabojot komfortu un satiksmes drošību.

ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Izmantojot radaru priekšējā radiatora
restē, papildu pamata kruīzkontroles
funkcijām, šis asistents notur drošu
distanci līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem.

Drošība

J0SLU ASISTENTS
Jūs varat nodot joslu
asistentam pienākumu turēties
konkrētā braukšanas joslā.
Sistēmas darbība tiek attēlota
uz Maxi DOT displeja.
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AKLĀS ZONAS BRĪDINĀJUMS
Aklās zonas sensori darbojas ar
radaru palīdzību aizmugurējā
bamperī, pateicoties kuriem tiek
noteikta citu transportlīdzekļu
atrašanās aklajā zonā aiz vai blakus
automobilim. Balstoties uz attālumu
un apkārtējo transportlīdzekļu
ātrumu, sistēma nosaka, vai būtu
jābrīdina vadītājs.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI AIZ AUTOMOBIĻA
Šis asistents, kas iekļauts aklās zonas brīdinājuma
sistēmā brīdina par šķēršļiem aiz automobiļa, izmantojot
tos pašus parkošanās sensorus un palīdz droši izbraukt
atpakaļgaitā no stāvvietas sliktas redzamības apstākļos.
Tāpat tas var automātiski pielietot bremzes, ja tiek
noteikti sadursmes draudi

SASTRĒGUMU ASISTENTS
Sastrēgumu asistents ir komforta funkcija, kas paredzēta
automobiļiem, kas aprīkoti ar DSG pārnesumkārbu.
Kontrolējot dzinēja, bremžu un stūres darbību, tā liek
automobilim uzsākt kustību, bremzēt un pagriezties,
kopējot apkārtējo automobiļu kustības (pie ātruma ne
lielāka par 60km/h).

Drošība

Drošība

PARKOŠANĀS ASISTENTS
Samaziniet satraukumu, parkojoties
šaurās vietās ar parkošanās
asistentu. Tas automātiski izvēlas
piemērotu stāvvietu paralēli vai
perpendikulāri brauktuvei
noparkotu automobiļu rindā.
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IEGŪSTIET 360 GRĀDU
AIZSARDZĪBU
Ārkārtas situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi ietekmēt
iznākumu, vadību pārņem automobiļa pasīvās drošības
elementi – piemēram, gaisa drošības spilveni. Automobili
iespējams aprīkot ar līdz pat deviņiem.

PRIEKŠĒJIE GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības spilvens atrodas stūrē, bet
pasažiera - priekšējā panelī. Ja nepieciešams, pasažiera
gaisa drošības spilvenu iespējams atslēgt, piemēram, ja uz
priekšējā sēdekļa atrodas bērnu sēdeklītis.

DROŠĪBAS AIZKARI
Galvas gaisa drošības spilveni, kuri
aktivizējoties izveido "aizkarus" gar
logiem, pasargās gan priekšējo, gan
aizmugurējo pasažieru galvas

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE
SĀNU GAISA DROŠĪBAS
SPILVENI
Šie četri gaisa drošības spilveni
sānu sadursmes gadījumā pasargās
vadītāja un pasažieru krūšu daļu.

Drošība

Drošība

ELEKTRONISKS BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
Tikai viens pogas pieskāriens, un jūsu bērnu drošība
brauciena laikā būs vēl lielāka. Bērnu drošības slēdzis
novērš iespēju atvērt aizmugurējos logus un durvis.

VEIKTSPĒJA
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UZSTĀJIETIES
UZ JEBKURAS
SKATUVES

Visiem piedāvātajiem dzinējiem ir daudz
kopīga. Tie ir mūsdienīgi, dinamiski un
ekonomiski. Tas padara KAROQ piemērotu
gan pilsētai gan braucieniem ārpus tās.

DINAMISKĀ ŠASIJAS KONTROLE
Adaptīvā šasija nepārtraukti novērtē un reaģē uz dažādām
braukšanas situācijām (bremzēšana, paātrināšanās, pagriešanās),
pielāgojot balstiekārtas un stūres iekārtas darbību. Dinamiskā
šasijas kontrole vienmēr ir aprīkota ar braukšanas režīmu izvēli:
Normal, Comfort un Sport.

TRANSMISIJA
Atkarībā no dzinēja versijas automobili
iespējams aprīkot ar manuālu 6 pakāpju
pārnesumkārbu vai 6 pakāpju, kā arī 7
pakāpju DSG (divsajūgu pārnesumkārbu).
* Pieejams 2018. gada pirmajā pusē.

DĪZEĻDZINĒJI
Mūsu piedāvājumā ir 85 kW, 110 kW un 140 kW* dzinēji. Kas
attiecas uz vides un izmešu standartu (EU6), dīzeļdzinējos
(izņemot 85 kW versiju) pielietota selektīva katalītiskā
samazināšana. Šī sistēma iesmidzina AdBlue®, lai samazinātu
monoslāpekļa oksīda (NOx) izmešu līmeni. AdBlue® tvertne ir
13,7 l liela un tā patēriņš ir atkarīgs no braukšanas stila.

Veiktspēja

Veiktspēja

BENZĪNA DZINĒJI
Jūs varat izvēlēties 3 cilindru 85kW vai 4
cilindru 110kW dzinēju, kas tiek piedāvāts arī
ar ACT (aktīvo cilindru vadības tehnoloģiju). Šī
sistēma atslēdz 2 cilindrus, kad to darbība
nav nepieciešama, ievērojami samazinot
degvielas patēriņu.
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Performance

SAĶERE UZ
JEBKĀDA
SEGUMA

VISU RITEŅU PIEDZIŅA
4x4 piedziņas darbību nodrošina starpasu elektroniski
vadāms daudzdisku sajūgs. Aizmugurējā tilta saslēgšana
notiek automātiski, tāpēc normālos apstākļos automobilis
sniedz jums priekšpiedziņas priekšrocības, savukārt
ekstremālos apstākļos nepārspējamu 4x4 piedziņas saķeri.

Vienalga, vai šķērsojat kalnu pārejas vai manevrējat
pilsētas ielās, KAROQ būs pielīmēts pie ceļa. Tikai
piesprādzējieties, izvēlieties braukšanas režīmu un
iekarojiet segumu zem jūsu riteņiem.

DSG UN 4X4
Lai arī kādi apstākļi ir jūsu ceļā,
izbaudiet pilnīgu komfortu un
degvielas ekonomiju ar 4x4
piedziņu un automātisku 7
pārnesumu DSG (divsajūgu
transmisiju).

PERSONALIZĒŠANA
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AMBITION

Ambition standrtaprīkojumā iekļauti elektroniski regulējami un apsildāmi
ārējie sānu spoguļi ar iekāpšanas zonas apgaismojumu un durvju rokturiem
virsbūves krāsā, melni jumta reliņi, ādas sporta stūre un ātrumpārslēga svira,
Jumbo Box, lietussarga nodalījumi priekšā, tīklu sistēma bagāžas nodalījumā
un daudz kas cits.

AMBITION BLACK-GREY INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare

AMBITION ALCANTARA® MELNS INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīie elementi
Alcantara® audums/āda

AMBITION BLACK-RED INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi,
auduma apdare

AMBITION AUDUMA/ĀDAS MELNS INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma/ādas apdare
* Sporta sēdekļi pieejami arī Elegance versijai.

AMBITION SPORTA SĒDEKĻI
BLACK-WHITE INTERJERS
Graphite Grey/Cool Brushed
dekoratīvie elementi
Auduma apdare*

AMBITION SPORTA SĒDEKĻI
BLACK-RED INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare*

Personalizēšana

Personalizēšana

AMBITION
BLACK-RED
INTERJERS
Chrome/Dark
Brushed
dekoratīvie
elementi,
auduma apdare
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ELEGANCE

Elegance versijas standartaprīkojumā iekļauti hromēti sānu
logu rāmji, KESSY (bezatslēgas piekļuves un iedarbināšanas
sistēma), priekšējo sēdekļu gurnu atbalsts, Climatronic divzonu
gaisa kondicionieris, gaismas izkliede un daudz kas cits.

ELEGANCE BĒŠAS ĀDAS INTERJERS
Piano Black/Dark Waves dekoratīvie elementi
Ādas apdare, melni griesti

ELEGANCE MELNAS ALCANTARA® INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Alcantara® audums/āda

ELEGANCE MELNS ĀDAS INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Ādas apdare

ELEGANCE BLACK INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma apdare
* Melni ādas sēdekļi pieejami arī Ambition versijā.

ELEGANCE BEIGE INTERJERS
Piano Black/Dark Waves
dekoratīvie elementi
Auduma apdare, melni griesti

ELEGANCE MELNS AUDUMA/ĀDAS INTERJERS
Chrome/Dark Brushed dekoratīvie elementi
Auduma/ādas apdare

Personalizēšana

Personalizēšana

ELEGANCE MELNS
ĀDAS INTERJERS
Chrome/Dark
Brushed
dekoratīvie
elemeneti
Ādas apdare*

Personalizēšana

*Papildaprīkojums

Bēšs audums/ melns audums – Elegance

Alcantara® Melns audums/Melna āda – Ambition*, Elegance*

Melns audums – Elegance

Melna āda – Ambition*, Elegance*

Melns audums/melna āda – Ambition*, Elegance*

Melns audums-Sarkanas svītras/FMelns audums, sporta sēdekļi – Ambition*, Elegance*

Melns audums - Baltas svītras/Melns audums, sporta sēdekļi – Ambition*, Elegance*

Melns audums/Auduma pelēks raksts – Ambition

Melns audums/Auduma sarkans raksts – Ambition

Personalizēšana

APDARE

Bēša āda – Elegance*
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Personalizēšana
MAGNETIC BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

LAVA BLUE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

ENERGY BLUE UNI

VELVET RED METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

EMERALD GREEN METALLIC

LASER WHITE UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

MOON WHITE METALLIC

Pieejams sākot ar 2017. gada decembri

CANDY WHITE UNI

Personalizēšana

STEEL GREY UNI

BUSINESS GREY METALLIC

KRĀSAS
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16" CASTOR vieglmetāla diski

17" RATIKON vieglmetāla diski

18" MYTIKAS vieglmetāla diski

18" BRAGA vieglmetāla diski

17" TRITON vieglmetāla diski

19" CRATER vieglmetāla diski

Personalizēšana

Personalizēšana

DISKI

PIEDERUMI
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PIEVIENOJIET VAIRĀK
SAVAM KAROQ

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS PAKARAMAIS
Drēbju pakaramais, ko
iespējams nostiprināt pie
priekšējā sēdekļa galvas
balsta, ir ārkārtīgi praktisks
piederums, īpaši tiem, kuri
dodas uz darbu uzvalkā.

Specifisks dzīvesveids paredz specifisku
automašīnas aprīkojumu. ŠKODA oriģinālo
piederumu klāstā jūs atradīsiet labākos
risinājumus, kas uzlabos jūsu automašīnas
drošību, praktiskumu un arī šarmu. Lai iepazītos
ar pilnu piedāvājumu, sazinieties ar tuvāko
autorizēto ŠKODA partneri.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS - ĀĶIS
Rokassomiņām un mugursomām
nav jāaizņem vieta uz
aizmugurējiem sēdekļiem.
Pakariniet tās uz atjautīgā turētāja āķa, kas piestiprināms pie priekšējā
sēdekļa galvas balsta.

LTE CARSTICK
LTE CarStick ļauj jums pieslēgties
ātram un drošam interneta
savienojumam. Ar LTE CarStick jūs
varat ērti atrast tuvāko degvielas
uzpildes staciju, rezervēt viesnīcu
vai atbildēt uz steidzamu e-pastu
brauciena laikā.

ATJAUTĪGAIS TURĒTĀJS
– MULTIMEDIJU IERĪCĒM
Pasažieri aizmugurē noteikti
novērtēs pie priekšējā
sēdekļa galvas balsta
piestiprināmo turētāju ārējām
ierīcēm.

Piederumi

AIZMUGURĒJO SĒDEKĻU AIZSARDZĪBA
Jūš noteikti novērtēsiet aizmugurējo
sēdekļu aizsardzību, un jums vairs nebūs
jāuztraucas par sava auto tīrību. Pārvalks
pārklāj aizmugurējos sēdekļus, pasargājot
tos no mājdzīvnieku spalvām un netīrumiem.
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PIEKABES ĀĶA DIVRITEŅU TURĒTĀJS
Turētājs ir ārkārtīgi izturīgs, viegli
uzstādāms un lietojams – jums tikai
nedaudz jāpiepaceļ divritenis, lai to
nostiprinātu savā vietā.

DIVPUSĒJS BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PALIKTNIS
Šis ir klasisks universāla
piederuma piemērs, kas palīdz
jums uzturēt bagāžas nodalījumu
tīru.

TĪKLU SISTĒMA
Tīklu sistēma ir ļoti īpašs piederums, kas ļauj droši
pārvadāt bagāžu un nelielus priekšmetus, nebaidoties
par to nevēlamu kustību pa nodalījumu brauciena laikā.

Piederumi

BAGĀŽAS NODALĪJUMA RESTE
Tā ir radīta cilvēkiem, kuri vēlas pārvadāt
lielus priekšmetus. Reste stiprinās tieši
aiz aizmugurējo sēdekļu galvas balstiem
un novērš nenostiprinātu priekšmetu
nonākšanu no bagāžas nodalījuma salonā.

ŠKODA ZĪMOLA
PRECES

Izvēlieties ar KAROQ saistītus
priekšmetus no mūsu oriģinālo dāvanu
klāsta. Tie ir stilīgi un atjautīgi priekšmeti,
kuri turklāt ir arī ļoti ērti.
Vairāk par ŠKODA zīmola precēm:
eshop.skoda-auto.com.
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PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

4/1,498

4/1,498

4/1,598

4/1,598

4/1,968

4/1,968

Maksimālā jauda (kW / min-1)

85/5,000–5,500

85/5,000–5,500

110/5,000–6,000

110/5,000–6,000

85/3,250–4,000

85/3,250–4,000

110/3,500–4,000

110/3,500–4,000

Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

200/2,000–3,500

200/2,000–3,500

250/1,500–3,500

250/1,500–3,500

250/1,500–3,200

250/1,500–3,200

340/1,750–3,000

340/1,750–3,000

Emisijas norma

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6

EU6*

EU6*

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA
Maksimālais ātrums (km/h)

187

186

204

203

188

188

196

195

Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

10.6

10.7

8.4

8.6

10.7

10.9

8.7

9.3

Šasija

Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm)

1,576/1,541; 1,547**

Priekšējā ass

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Klīrenss (mm)

172; 176**

Aizmugurējā ass

Salona izmēri

Bremžu sistēma

Daudzsviru piekare ar vērpes stabilizatoru
Elektro-hidrauliski pastiprināta divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar Dual Rate
funkciju, kas atpazīst pedāļa nospiešanas ātrumu

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

1,486/1,451

–priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

1,022/1,020

– aizmugurējās bremzes Disku bremzes

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Stūres iekārta

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm

Riteņu diski

6.0J x 16"

– paceltām/nolaistām

Riepas

215/60 R16

vai izņemti sēdekļi
18.4°

5.4–5.6

4.5–4.6

4.2–4.3

5.0

5.2

122–125

123–127

118–120

112–114

131–132

137–138

Apgriešanās diametrs (m)

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.9

10.8

10.8

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

4x4
Hidraulisks viena diska

4x4
Hidraulisks viena diska

(ML2)

(ML2)

1,576

1,576

2,025

2,025

1,541877
1,841

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

(ML3)

(ML2)

(ML2)

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju DSG Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju DSG

SVARS

866

2,638
4,382

1,892–1,909

1,915–1,926

1,929–1,941

1,948–1,984

1,962–2,000

2,100–2,131

2,128–2,161

660

680

680

690

710

720

750

750

1,200

1,200–1,500

1,200–1,500

1,500

1,500

2,000

2,000

50

50

50

50

50
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Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un
enerģijas atjaunošanas funkciju.

2.0 TDI/140 kW 4x4 dzinējs ar automātisko 7 pārnesumu
DSG būs pieejams 2018. gada sākumā.

1,451
1,022

1,576
2,025

1,541877
1,841

18.4°

1,603
(ML2)

1,576
2,025

(ML2)

479–588 l
810

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

479–588 l
810

(ML3)

866

Tehniskais attēls atbilst automašīnām ar benzīna dzinēju vai 1.6 TDI.

1,486

* Atbilstība EU6 izmešu normai tiek panākta, pateicoties SCR (selektīvās katalītiskās samazināšanas)
sistēmai, kas iesmidzina AdBlue®, lai samazinātu mono-slāpekļa oksīdu izmešus (NOx).
AdBlue® tvertnes tilpums ir 13 l un ar to iespējams nobraukt 13 000 km.
** Attiecas uz 2.0 TDI.
*** Atkarībā no izvēlētajām riepām un diskiem.
**** Atkarībā no aprīkojuma.

18.4°

1,200

1,541
1,841

18.7°

50

1,541
1,841

1,541
1,841

1,541
1,841

Tehniskie dati

1,872–1,886

Maksimālais piekabes svars bez bremzēm (kg)

1,008

Pilnā masa****

1,451

612

1,486

614

1,008

596

1,003

597

1,451

611

1,008

612

993

606

1,486

607

1,003
1,451

Kravnesība, ieskaitot vadītāju
un papildaprīkojumu (kg)

1,008
1,451

1,591
1,486

1,561

1,022

1,441

1,486

1,426

993

1,393

1,451

1,378

1,486

1,361

18.7°

1,340

Maksimālais piekabes svars ar bremzēm – 12% (kg)****

Tehniskie dati

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

VERSIJA AR VARIOFLEX

Pašmasa standarta versijā ar
75kg vadītāju (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (l)

1,576

877

1,576
2,025

1,603

Pārnesumkārba

479–588 l
810

479–588 l
810

866

18.7°

Manuāla 6 pakāpju

Priekšpiedziņa

18.7°

Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks
daudz disku

Priekšpiedziņa

18.4°

Priekšpiedziņa

18.4°

Priekšpiedziņa

18.7°

Priekšpiedziņa

521 l
756

18.7°

Sajūgs

Priekšpiedziņa

521 l
756

1,022

TRANSMISIJA

1,003

5.4–5.5

116–120

18.4°

5.1–5.3

117–121

993

5.2–5.4

CO2 izmeši (g/km)***

1,603

– kombinētais

2,025

866

2,638
4,382

PAMATA VERSIJA

1,451

4.9

1,603

5.7

4.5

1,020

5.9

4.1–4.2

1,486

4.4–4.5

4.3–4.4

1,022

5.0

4.8–5.0

1,022

6.5–6.8

4.7–4.8

1,60318.4°

6.6

4.7–4.9

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

1,603

5.7–5.9

4.6–4.8

1,576

877

521 l
479–588/1,605–1,810
756

18.7°

6.2–6.3

–- ārpus pilsētas

Piedziņas tips

(ML2)

(ML2)

1,576

756

18.7°

Degvielas patēriņš (l/100km)***
– pilsētā

521/ 1,630

521 l
atzveltnes
VarioFlex sistēma: paceltas/nolaistas

1,003

3/999

2,638; 2,630**

1,020

3/999

4,382/1,841/1,603; 1,607**

Garenbāze (mm)

993

Cilindri / Darba tilpums (cm3)

Garums/platums/augstums (mm)

Aerodinamiskā pretestība CW 0.327–0.361 atkarībā no izvēlētā dzinēja

5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

1,451

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Ārējie izmēri

Tips

1,022

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

Virsbūve

1,486

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
4x4

1,022

Turbo dīzeļdzinējs ar
augstspiediena
degvielas
iesmidzināšanu

2.0 TDI/110 kW
4x4

1.6 TDI/85 kW

18.4°

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.6 TDI/85 kW

1,020

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.5 TSI/110 kW

1,022

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.5 TSI/110 kW

1,603

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas
iesmidzināšanas
sistēmu

1.0 TSI/85 kW

1,020

DZINĒJS

1.0 TSI/85 kW

1,603

TEHNISKIE DATI

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas,
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

THE ALL-NEW ŠKODA

KAROQ

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar
POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu.
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet visām
nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā, vienalga, vai tie būtu
braukšanas dati, degvielas atlikums, maršruta plānošana vai
pat vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT IZ T ĒLOJIETIES , K ĀB ŪTU AR TO BRAUKT
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PIE ZVANIET M UMS, L AI PIERAKS TĪTOS UZ
TESTA BRAUCIENU

Jūsu ŠKODA partneris

