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De ŠKODA KAROQ is een stijlvolle, compacte SUV en de 
perfecte metgezel voor al uw avonturen. Boordevol met 
moderne connectiviteits- en veiligheidssystemen maakt hij 
van elke rit een eigentijdse belevenis. De kristallijne lijnen van 
de ŠKODA designtaal geven de KAROQ een krachtige en 
elegante uitstraling.

De KAROQ is opnieuw een voorbeeld van onze filosofie 
om prachtig vormgegeven auto's te bouwen die vandaag 
de dag nog net zo'n genot zijn om mee te rijden als in onze 
begindagen.

ŠKODA. Simply Clever. 

DE ALLES-IN-ÉÉN-AUTO
VOOR UW ALLES-IN-ÉÉN-LEVEN





EXTERIEUR
 DESIGN
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VOORAANZICHT
De KAROQ straalt met zijn typische ŠKODA grille kracht en veiligheid uit. De voorzijde wordt 
gedomineerd door scherp gesneden koplampen en mistlampen, die zich op gelijke hoogte 
bevinden met de grille, wat past bij de offroad-ambities van de auto. 

Scherpen lijnen en elegante vormen, net zoals het 
beroemde Tsjechische kristal. Onze SUV combineert 
verfijning met een mooie en krachtige uitstraling. 
Dankzij zijn multifunctionele design is hij de ideale 
metgezel voor elk avontuur.

VORM 
VOLGT PLEZIER
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ZIJAANZICHT
De hoekige wielkasten en de dorpelbescherming accentueren het SUV-karakter van de 
auto. Het voortdurende spel van licht en schaduw, gecreëerd door de ŠKODA designtaal, 
geeft de KAROQ een emotionele en elegante uitstraling.
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ACHTERAANZICHT
Met het onmiskenbare ŠKODA 
opschrift op de achterzijde laat 

de auto trots zien tot welke 
familie hij behoort. De opvallende 
wigvormige achterlichten met de 

bekende C-vormige verlichting 
refereren aan de beroemde 

Tsjechische kristalkunst. De 
reflectoren voor een betere 

zichtbaarheid van de auto zitten 
diep in de achterbumper zodat 
ze niet worden beschadigd. De 

KAROQ is ook uitgerust met een 
robuuste bescherming.

PANORAMADAK
Het elektrisch bedienbare panoramadak, waarmee u boven de voorstoelen 
een grote open ruimte kunt creëren, geeft de auto een nog fraaier uiterlijk. 
U kunt van nieuwe uitzichten genieten en het ultieme gevoel van vrijheid 
en ruimte ervaren.



   LICHT
      DESIGN
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FULL-LEDKOPLAMPEN MET AFS EN MISTLAMPEN
De koplampen en mistlampen van de KAROQ zijn er in twee uitvoeringen. Bij de topuitvoering draait alles om led-technologie. De led-koplampen 
onderscheiden zich door uitstekende prestaties en een hoge energie-efficiëntie. Het AFS (Adaptive Frontlight System) zorgt ervoor dat de intensiteit van de 
lichtbundel wordt aangepast aan de omstandigheden (bv. stad, snelweg of regen). De koplampen zijn voorzien van een opvallende strip led-lampjes, die dienst 
doen als dagrijverlichting. Bij slecht zicht kunnen de led-mistlampen worden ingeschakeld voor optimale veiligheid.

De scherpe lijnen van de KAROQ komen terug in de 
verlichting. De topuitvoering bestaat uit een compleet 
led-systeem, zonder een compromis op het gebied van 
vorm of functie.

VERLICHT DE 
WEG
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WELKOMSTLOGO
De leds aan de onderzijde van de voorportieren projecteren 
de naam ŠKODA op de grond en verlichten zo het 
instapgebied. Deze feature wordt altijd geleverd als onderdeel 
van het led-pakket in combinatie met sfeerverlichting.

LED-ACHTERLICHTEN
Net als de opvallende achterlichten is de kentekenplaatverlichting 
uitgerust met leds. In het 'inactieve' gebied van de achterlichten 
bevinden zich kristallijne elementen.





 INTERIEUR
DESIGN
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VIRTUAL COCKPIT
Een perfect overzicht biedt de Virtual Cockpit. Deze toont gegevens van de 
boordcomputer in combinatie met andere informatie, zoals navigatie. Met de 
knop View op het multifunctionele stuurwiel kunt u kiezen uit vijf verschillende 
lay-outs: Classic, Modern, Extended, Basic (geschikt voor ritten 's nachts of op de 
snelweg) en Sport.

Basic

Extended Sport

We hebben de auto veranderd in een cockpit. Het fraaie en 
praktische digitale display geeft u alle informatie die u nodig 
heeft en toont de informatie daar waar u deze het meest nodig 
heeft – recht voor u. 

WELKOM IN HET 
CONTROLECENTRUM
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Groene sfeerverlichting Blauwe sfeerverlichting Rode sfeerverlichting

Maak de sfeer nog warmer en gezelliger met 
de zachte, harmonieuze led-sfeerverlichting die 
onder meer in de interieurlijst is verwerkt, voor 
een heerlijk ontspannen rit.

SCHOONHEID ZIT 
IN DE DETAILS

SFEERVERLICHTING
Kies uw favoriete tint en varieer 
daarmee, al naargelang uw 
stemming. De led-sfeerverlichting 
in de sierlijsten van de 
voorportieren en het dashboard, 
die geleverd wordt als onderdeel 
van het led-pakket, is in tien fraaie 
kleuren in te stellen. De witte 
voetenruimteverlichting maakt ook 
onderdeel uit van het led-pakket. 





CONNECTIVITEIT
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ŠKODA CONNECT
Deze dienst biedt twee servicecategorieën. Infotainment 
Online levert real-time informatie voor navigatie, zoals 
over het verkeer. Care Connect richt zich op hulp en 
veiligheid, met toegang tot en beheren van de auto op 
afstand. Het biedt eveneens een hulpdienst voor elke 
situatie waarin hulp nodig is.

PARKEERPOSITIE 
Op uw mobiele telefoon ziet u precies waar 
u uw KAROQ hebt geparkeerd, compleet 
met het adres, de tijd en de datum.

RIJGEGEVENS
Informatie over uw reis, zoals gemiddeld 
brandstofverbruik, gereden afstand en 
reistijd, wordt opgeslagen. U kunt uw 
persoonlijke rijgegevens weergeven, 
evenals een overzicht van al uw ritten.

Blijf altijd op de hoogte. Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen 
toegang hebben tot entertainment en informatie, maar ook eventuele hulp 
onderweg. ŠKODA Connect is uw poort naar een wereld van onbegrensde 
communicatiemogelijkheden.

ŠKODA CONNECT: 
OVERAL 
CONNECTED
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ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE
Altijd de beste route: 
up-to-date informatie 
biedt een perfect overzicht 
van elke rit. U kunt ook 
tijdig reageren op nieuwe 
ontwikkelingen, zoals 
wegwerkzaamheden, 
ongevallen en files.

WEER
U ontvangt de laatste 
weersinformatie voor uw 
huidige locatie, bestemming 
of een willekeurige andere 
plaats, met gedetailleerde 
verwachtingen, waaronder 
neerslagverwachting en 
waarschuwingen.

NOODOPROEPSERVICE
Als het beveiligingssysteem is 
geactiveerd, wordt de noodoproep bij 
een ongeval automatisch gestart.
Het kan ook handmatig worden 
ingeschakeld door het indrukken van de 
rode knop op de dakconsole.
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UW DIGITALE 
WERELD REIST 
ALTIJD MET U MEE

MyŠKODA APP 
Met de MyŠKODA app (voor Android en iOS) heeft 
u altijd alle informatie over uw KAROQ bij de hand. 
Zie op afstand of uw ŠKODA op slot staat, of de 
handrem is aangetrokken, wanneer u moet tanken, 

of het tijd is voor onderhoud, wat de status is van de belangrijkste 
autofuncties en nog veel meer. Kijk voor de laatste informatie 
op skoda.nl/mijnskoda. Wij voegen dit jaar ook parkeren toe. In 
samenwerking met Parkmobile betaalt u voortaan de parkeerkosten 
via de MyŠKODA app, zo betaalt u nooit te veel.

Infotainment heeft zich met grote sprongen 
ontwikkeld: het systeem is zeer fraai vormgegeven, 
beschikt over tal van verbazingwekkende functies 
en communiceert probleemloos met externe 
apparaten. Een ding is zeker: uw kinderen zullen zich 
nooit meer vervelen in de auto.

PHONEBOX
Het telefoonvak in de 
middenconsole is meer dan 
alleen een veilige plek voor 
uw mobiel. Bij het plaatsen 
in de phonebox wordt het 
telefoonsignaal versterkt. 
En uw telefoon wordt 
tijdens het rijden bovendien 
draadloos opgeladen.

SMARTLINK+
Koppel uw smartphone via 
SmartLink+ (ondersteunt 
MirrorLink® of Apple CarPlay) aan de 
KAROQ en gebruik de vertrouwde 
telefoonapps via het scherm van 
het infotainmentsysteem. - Het 
SmartLink+-systeem biedt u de 
mogelijkheid om autogegevens via 
een kabel naar uw smartphone te 
sturen waardoor u toegang krijgt 
tot interessante informatie over uw 
rit, zoals zuinig rijden, rijdynamiek 
of service-informatie. (Ga naar onze 
website voor gebruiksvoorwaarden 
en informatie over compatibiliteit
voor SmartLink+.)
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CANTON SOUND SYSTEM 
Laat het geluid in de auto, of het nu om muziek 
of spraak gaat, nog beter klinken met het 
Canton Sound System met tien luidsprekers, 
waaronder een luidspreker in het dashboard en 
een subwoofer in de bagageruimte. Het systeem 
heeft een totaal uitgangsvermogen van 575 watt.

COLUMBUS
Het 3D-navigatiesysteem Columbus 
heeft een 9,2 inch scherm. Naast 
het handige touchscreen profiteert 
u ook van gebarenbediening, zodat 
u eenvoudig door het menu of 
verschillende lijsten kunt navigeren. 
Veel functies, waaronder Bluetooth, 
SmartLink+ en wifi zijn standaard. De 
geïntegreerde telefoonmodule met snelle 
4G-internetverbinding is ook beschikbaar.



SIMPLY
 CLEVER
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Binnen in de auto vindt u een groot aantal 
opbergruimtes en opbergvakken. Een plek 
voor alles en alles op z'n plek - telefoons, 
brillen, drankjes en alle andere dagelijkse 
benodigdheden.

OPGERUIMD 
STAAT NETJES

JUMBO BOX
Onder de middenarmsteun voorin vindt u de ruime Jumbo Box. 
Ideaal voor het opbergen van bijvoorbeeld elektronische apparaten. 
De Jumbo Box kan ook worden uitgerust met een muntenvak en 
twee bekerhouders met Easy Open-functie.

DASHBOARDKASTJE
Het gesloten dashboardkastje, onder in het dashboard aan bijrijderszijde, 
is in combinatie met airconditioning voorzien van een koelfunctie.  
Handig voor onder meer heerlijk koele drankjes onderweg.
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De voorportiervakken zijn voorzien van een 
flessenhouder voor een 1,5-literfles en een 
rubber band. U kunt er ook een uitneembaar 
afvalbakje in plaatsen.
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U kunt de veiligheidsvesten 
opbergen in de opbergvakken in 
de voor- en achterportieren, zodat 
u ze altijd bij de hand heeft.
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Bij het in- en uitladen van bagage neemt de 
KAROQ u graag werk uit handen. De elektrisch 
bedienbare achterklep en trekhaak vergroten het 
gebruiksgemak.

GEBRUIKSGEMAK

VIRTUAL PEDAL
Hoe opent of sluit u de achterklep als u uw handen vol heeft? Beweeg uw voet onder de achterbumper en de 
achterklep zal automatisch openen of sluiten. Virtual Pedal is alleen leverbaar in combinatie met de elektrisch 
bedienbare achterklep en KESSY (Keyless Entry, Start and exit System).
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ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
De achterklep is eenvoudig te openen of te sluiten met een druk op de knop op de afstandsbediening of in het bestuurdersportier - zeer 
handig bij slecht weer. De openingshoogte is instelbaar, bijvoorbeeld om deze op uw lengte of op de garagehoogte af te stemmen. Op de 
achterklep zelf zit een knop waarmee de klep kan worden gesloten.
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De KAROQ heeft een wegklapbare 
trekhaak met elektrische 
ontgrendeling. De knop bevindt zich 
in de bagageruimte

BAGAGERUIMTEAFDEKKING
De bagageruimteafdekking kan aan de 
achterklep worden bevestigd. Als u de achterklep 
opent, beweegt de bagageruimteafdekking 
automatisch mee omhoog.



BAGAGE-
RUIMTE
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De bagageruimte van de KAROQ biedt veel ruimte en is voorzien 
van praktische elementen die helpen om de auto opgeruimd 
en netjes te houden en om spullen veilig te vervoeren. De auto 
heeft een gedeelte achterbank (40:60) en biedt 521/1.630 liter 
aan bagageruimte. De rugleuningen van de achterbank zijn met 
een druk op een knop vanuit de bagageruimte te ontgrendelen.

NEEM ALLES 
VEILIG MEE
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HAKEN
Met de stevige, uitklapbare haken aan de zijkanten 
van de bagageruimte kunt u uw tassen makkelijk en 
veilig meenemen.

DUBBELZIJDIGE BAGAGERUIMTEMAT
U kunt de mat gebruiken met het stijlvolle tapijt aan de 
bovenzijde voor als er niets wordt vervoerd dat uw auto 
vuil kan maken, en u kunt de mat gemakkelijk omdraaien 
om de afwasbare rubberzijde te gebruiken wanneer nodig.

BAGAGENETTEN
Eén horizontaal net en twee 
verticale netten vergroten de 
flexibiliteit van de bagageruimte en 
houden spullen netjes op hun plek.

BAGAGEFIXEERELEMENTEN
Ongewenst schuiven van bagage tijdens het rijden kan worden voorkomen 
met de bagagefixeerelementen. Zijn ze niet nodig, dan kunnen ze worden 
opgeborgen in de opbergvakken achter de wielkasten.
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FLEXIBELE 
ZITPLAATSEN 
ACHTERIN

Het VarioFlex-systeem bestaat uit drie losse achterstoelen. Ze zijn 
afzonderlijk neer te klappen of compleet te verwijderen. Met neergeklapte 
rugleuningen heeft de bagageruimte een inhoud van 1.605 liter. Haalt u 
de stoelen helemaal uit de auto, dan creëert u een bagageruimte met een 
inhoud van maar liefst 1.810 liter.

Een andere optie is om
een van de buitenste 
rugleuningen samen met de 
middelste rugleuning neer 
te klappen.

Moet op de achterbank 
nog plek overblijven 
voor passagiers, dan 
kunt u ervoor kiezen 

om slechts één 
rugleuning neer te 

klappen.

Nog een andere mogelijkheid 
is om de middelste zitplaats 
achterin te verwijderen. Dit gaat 
zonder gereedschap en is goed 
door één persoon te doen.

Klap alle rugleuningen 
naar voren als u de 
bagageruimte wilt 

vergroten. In deze stand 
kunt u de stoelen ook 

makkelijk verwijderen.





COMFORT
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VERWARMBAAR STUURWIEL 
Het multifunctionele lederen stuurwiel, waarmee u de radio, de telefoon 
en de versnellingsbak kunt bedienen, kan worden uitgerust met een 
verwarmingsfunctie, die in te stellen is via het infotainmentsysteem.

Zelfs achter de kleinste knop kan een 
geavanceerd systeem schuilgaan. De innovatieve 
technologie in de KAROQ zorgt voor meer 
comfort en meer veiligheid. 

ALLES BINNEN 
HANDBEREIK

KESSY
Auto's die zijn uitgerust met 
KESSY (Keyless Entry, Start 
and exit System) hebben 
een start-stopknop op 
de stuurkolom waarmee 
de motor sleutelloos kan 
worden gestart en afgezet.
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CRUISE CONTROL
Tijdens langere snelwegritten is de cruise control 
een welkome functie. Naast aanhouden van de 
vooraf ingestelde snelheid kunt u met cruise 
control ook de snelheid verhogen of verlagen 
zonder de pedalen te gebruiken.

2-ZONE CLIMATRONIC
De elektronisch geregelde Climatronic-airconditioning met twee 
klimaatzones is uitgerust met een Air Care-allergenenfilter en een 
luchtvochtigheidssensor. Deze sensor helpt om condensvorming 
op de voorruit te verminderen.

PERSONALISATIEMOGELIJKHEDEN
Het infotainmentsysteem is in hoge mate te personaliseren, waarbij verschillende bestuurders 
hun individuele voorkeuren kunnen opslaan. Denk daarbij aan de rijmodus en de instellingen van 
de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, de airconditioning, de radio en het navigatiesysteem. 
De auto wordt geleverd met drie sleutels, zodat maximaal drie personen van hun eigen, 
gepersonaliseerde instellingen kunnen genieten.

BESTUURDERSSTOEL MET GEHEUGEN
De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel 
heeft 3 geheugenplaatsen voor de stoel- en 
buitenspiegelinstellingen.
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LED-INSTAPVERLICHTING
Een welkome entree in het donker.  
De led-instapverlichting is ondergebracht  
in de buitenspiegels.

INKLAPBARE BUITENSPIEGELS
De automatisch inklapbare 
buitenspiegels klappen naar binnen 
zodra de auto wordt vergrendeld om 
beschadiging aan de spiegels  
te voorkomen.

KOPLAMPSPROEIERS
Geïntegreerde telescopische 
koplampsproeiers rekenen af 
met stof en modder.
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ACHTERZIJDE VAN DE JUMBO BOX
Aan de achterzijde van de Jumbo Box vindt u 
een 230V-stopcontact en een USB-aansluiting.



VEILIGHEID



VEILIGHEID



SIDE ASSIST
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied achter en naast uw auto in de 
gaten. Side Assist kan andere auto's en zelfs lastig te herkennen objecten als motoren tot op een afstand van 70 m 
detecteren. Daarnaast meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht een waarschuwingslampje 
op en klinkt een geluidssignaal.
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Reizen is veel veiliger met alerte assistentiesystemen. 
De nieuwe KAROQ beschikt daarom over tal van 
assistenten, zodat u in veel situaties snel kunt 
reageren. Sommige systemen kunnen zelfs een 
dreigende botsing voorkomen.

EXTRA OGEN OP 
DE WEG



REAR TRAFFIC ALERT
Rear Traffic Alert maakt onderdeel 
uit van het Side Assist-systeem en 

gebruikt dezelfde radarsensoren 
om veilig achteruit te rijden uit een 

parkeervak met beperkt zicht. Bij 
direct gevaar remt het systeem 

automatisch.

PARK ASSIST
Park Assist helpt u op de centimeter 
nauwkeurig bij het inparkeren van de 

KAROQ. Dit systeem meet of een 
plek geschikt is en parkeert de auto 

vervolgens automatisch in.
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Adaptive Cruise Control is een 
slimme snelheidsregeling, die 
automatisch voldoende afstand 
tot voorliggers bewaart. Het 
systeem werkt met een radar  
in de grille.

TRAFFIC JAM ASSIST 
Traffic Jam Assist is een 
comfortfunctie die ontworpen is 
om de besturing van auto's met 
DSG-transmissie in een file te 
vergemakkelijken. In files neemt 
dit systeem tot een snelheid 
van 60 km/h de bediening van 
gas- en rempedaal en stuur over, 
waarna de KAROQ zelfstandig 
optrekt, afremt en de juiste 
koers volgt.
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LANE ASSIST
Dit systeem helpt u om de auto binnen 
de wegbelijning te houden. Het is actief 
vanaf een snelheid van 65 km/h.
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AUTO LIGHT ASSIST
Light Assist schakelt automatisch van 
grootlicht naar dimlicht en terug wanneer dat 
nodig is, wat het comfort en de veiligheid in 
het verkeer verhoogt.

5
4

V
ei

lig
he

id



TRAVEL ASSIST 
Travel Assist maakt gebruik van de multifunctionele camera en het 
navigatiesysteem. Het herkent bepaalde verkeersborden en toont die op 
het Maxi DOT-display resp. in de Virtual Cockpit en op het scherm van het 
navigatiesysteem.
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AIRBAGS VOORIN
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard 
beschermen de inzittenden voorin. Bij plaatsing van een 
kinderzitje voorin is de passagiersairbag uit te schakelen.

In extreme situaties waarin de bestuurder de uitkomst niet meer 
kan beïnvloeden, nemen de passieve veiligheidsvoorzieningen 
van de auto het over, zoals de airbags. U kunt uw KAROQ met 
wel negen airbags uitrusten.

ERVAAR 
360 GRADEN 
BESCHERMING 
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ZIJ-AIRBAGS VOORIN 
Deze twee zij-airbags beschermen borstkas 
en bekken van de inzittenden voorin en op 
de buitenste zitplaatsen achterin bij een 
aanrijding van opzij.

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags ontvouwen 
langs de zijramen en beschermen 
zo tegen hoofdletsel.

ELEKTRISCHE KINDERBEVEILIGING 
Met slechts een druk op een knop reizen uw kinderen 
nog veiliger. De kinderbeveiliging zorgt ervoor dat ze de 
achterportieren en de achterste portierruiten niet kunnen 
openen.





PRESTATIES
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De aangeboden motoren hebben veel gemeen. Ze zijn 
modern, dynamisch en zuinig. Hierdoor voelt de KAROQ zich 
zowel thuis in de stad als in het terrein.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Dynamic Chassis Control (DCC) analyseert en reageert op verschillende rijomstandigheden 
(remmen, accelereren, door een bocht rijden) door de dempings- en stuurkarakteristiek aan 
te passen. DCC wordt altijd geleverd in combinatie met Driving Mode Select. U kunt kiezen 
uit drie rijstanden: Comfort, Normal en Sport.

ALTIJD 
PRESTEREN
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TRANSMISSIE
Afhankelijk van de motoruitvoering 

kan de auto worden geleverd met 
een 6-versnellings schakelbak of een 

7-traps DSG-transmissie. 

DIESELMOTOREN 
Het dieselaanbod bestaat uit een 85 kW motor. 
Met het oog op het milieu en de emissienorm 
(EU6AG) maken onze dieselmotoren gebruik van 
Selective Catalytic Reduction. Bij dit systeem 
wordt AdBlue® ingespoten om de uitstoot van 
stikstofoxiden (NOx) te verminderen. 

BENZINEMOTOREN 
U kunt kiezen tussen een 
3-cilinder 85 kW of een 4-cilinder 
110 kW. Een interessante optie 
is de 110 kW motor met ACT 
(Active Cylinder Management 
Technology). Bij deze motor 
worden 2 cilinders uitgeschakeld 
wanneer deze niet nodig zijn, 
wat tot een aanzienlijk lager 
brandstofverbruik leidt.
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BADGE
De auto draagt de originele 
Sportline-badge op de beide 
voorspatschermen.

Sportieve looks met een sportieve inborst. De KAROQ 
SPORTLINE verleidt je niet alleen met zijn onderscheidende 
design en donkere interieurtinten, maar versterkt de 
rijervaring ook nadrukkelijk met sportieve eigenschappen. 

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Specifieke features zoals de zwarte buitenspiegelkappen, 
dorpellijsten in zowel carrosseriekleur als zwart, een zwarte 
omlijsting van de grille, een zwarte achterdiffusor en exclusieve 
zwarte 18 inch Mytikas of optionele 19 inch Vega lichtmetalen 
velgen (zie foto) geven de auto een opvallende sportieve look. 
Daarmee krijgt de veelzijdige KAROQ een zeer dynamische 
stijl. Krachtige motoren zorgen voor sportieve rijprestaties. 
Het aanbod bestaat uit zowel benzine- als dieselmotoren met 
een vermogen van 85kW of 110kW.

IEDEREEN KAN 
RACEGENEN 
HEBBEN



EMBLEEM
U vindt het originele 
Sportline-embleem ook 
op het dashboard.

INTERIEURDESIGN
Het interieur herbergt sportstoelen 

voorin met geïntegreerde hoofdsteun en 
lendensteun. De bekleding met ThermoFlux-

functie, die daarmee beter ademt, biedt 
maximaal comfort bij alle temperaturen. De 

carbonafwerking in de portierpanelen en 
de zwarte hemelbekleding versterken de 

sportieve ambiance in het interieur.



PERSONALISATIE



PERSONALISATIE



6
8

P
er

so
na

lis
at

ie

AMBITION De standaarduitrusting van de Ambition omvat onder andere 
elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels met 
instapverlichting en portiergrepen in carrosseriekleur, zwarte 
dakreling, lederen stuurwiel, lederen pookknop, Jumbo Box, 
parapluvak in de voorportieren en bagagenetten.

AMBITION ZWART/GRIJS INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Stoffen bekleding
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AMBITION SUEDIA ZWART INTERIEUR
Graphite Grey/Cool Brushed interieurlijst
Suedia/leder/kunstleer

AMBITION STOF/LEDER ZWART INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Stof/leder/kunstleer
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STYLE

STYLE LEDER ZWART INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Lederen/kunstleren bekleding

De standaarduitrusting van de Style omvat onder andere 
zijruiten met een chromen omlijsting, KESSY (Keyless Entry, 
Start and exit System), voorstoelen met een lendensteun, 
2-zone Climatronic-airconditioning en sfeerverlichting.
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STYLE BEIGE INTERIEUR
Piano Black/Dark Waves interieurlijst
Stoffen bekleding, zwarte hemelbekleding

STYLE BLACK INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Stoffen bekleding

STYLE LEDER 
ZWART INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed 
interieurlijst  
Lederen/kunstleren 
bekleding*

STYLE STOF/LEDER ZWART INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Stoffen/lederen/kunstleren bekleding

STYLE SUEDIA ZWART INTERIEUR
Chrome/Dark Brushed interieurlijst
Suedia/leder/kunstleer

STYLE LEDER BEIGE INTERIEUR
Piano Black/Dark Waves interieurlijst
Lederen/kunstleren bekleding, zwarte 
hemelbekleding

* Lederen/kunstleren zwarte stoelen ook leverbaar bij de Ambition.
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SPORTLINE ZWART INTERIEUR
Piano Black/Carbon interieurlijst
Stoffen bekleding met ThermoFlux-
functie, zwarte hemelbekleding

De KAROQ SPORTLINE staat klaar om u volledig te verwennen. Het multifunctionele 
sportstuurwiel met geperforeerd leder is afgewerkt met zilverkleurige stiksels, die u 
ook terugvindt op de middenarmsteun. De led-sfeerverlichting zet de juiste toon voor 
elke trip. Bovendien kunt u extra kiezen voor de Virtual Cockpit met specifieke graphics 
voor de Sportline-uitvoering en het Columbus-navigatiesysteem met 9,2 inch scherm 
dat bediend kan worden door aan te raken of met gebaren.

SPORTLINE
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SPORTLINE ZWART INTERIEUR
Piano Black/Carbon interieurlijst
Stoffen bekleding met ThermoFlux-
functie, zwarte hemelbekleding
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BEKLEDING
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Stof zwart – StyleStof zwart / leder/kunstleer zwart – Ambition*, Style*
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Stof beige / stof zwart – Style
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Leder/kunstleer beige – Style*
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VOEG MEER AUTO 
AAN UW KAROQ TOE
Voor een specifieke lifestyle heeft u specifieke accessoires nodig.  
ŠKODA Originele Accessoires verhogen de veiligheid, het gebruiksgemak 
en de charme van uw auto en zijn daarom de beste keuze. 

ACHTERBANKBESCHERMING
De achterbankbescherming komt zeker 

an pas. U hoeft zich niet langer zorgen 
te maken over het schoon houden 

van uw auto. De hoes is op maat 
gemaakt voor de achterbank om die te 

beschermen tegen uitgevallen haren en 
vuil van meegevoerde dieren.

4G CARSTICK
De CarStick biedt een snelle en 

betrouwbare 4G-internetverbinding 
Met de CarStick ingebouwd kunt 

u eenvoudig het dichtstbijzijnde 
tankstation vinden, een hotelkamer 

boeken of tijdens het reizen een 
belangrijke e-mail beantwoorden.
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SMART HOLDER – MULTIMEDIAHOUDER 
De houder voor een extern apparaat, die aan de 
hoofdsteunen van de voorstoelen kan worden 
bevestigd, zal door de inzittenden achterin zeker 
op prijs worden gesteld.

SMART HOLDER - HAAK
Handtassen of rugzakken hoeven geen 
ruimte in te nemen op de achterbank. 
Hang ze aan de smart holder haak die 
aan de hoofdsteunen voorin zit.

SMART HOLDER – 
KLEDINGHANGER
De praktische kledinghanger, 
voor uw jas bijvoorbeeld, kan 
aan de hoofdsteun van de 
voorstoel worden bevestigd.



TREEPLANKEN 
Voor nog meer exclusiviteit en gebruiksgemak kan 
de KAROQ worden uitgerust met treeplanken. Deze 
zijn gemaakt van een combinatie van roestvrij staal 
en gepolijst aluminium. Niet alleen wordt het in- 
en uitstappen nog comfortabeler, uw bagage in de 
dakkoffer of op het dak vervoerde voorwerpen zijn 
comfortabel bereikbaar. Om het risico op uitglijden 
tot een minimum te beperken, zijn de treeplanken 
voorzien van antislipnoppen.
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BAGAGENETTEN
In de bagageruimte vindt u haken voor de bagagenetten, die helpen om de auto 
netjes en opgeruimd te houden en om spullen veilig te vervoeren. Netten zijn ook 
leverbaar in zwart.

SKIZAK
Deze handige skizak is ontworpen voor auto's met een achterbank met 
neerklapbare middenarmsteun. De zak beschermt uw ski's tegen krassen en de 
bekleding van uw auto tegen vuil en vocht. In de skizak kunnen vier paar ski's 
worden opgeborgen (afhankelijk van het type binding).

AFSCHEIDINGSREK
Bedoeld voor iedereen die grotere goederen wil vervoeren. Het rek 
wordt direct achter de hoofdsteunen van de achterbank gemonteerd. 
Het zorgt ervoor dat uw lading zich tijdens uw reis niet kan 
verplaatsen van de bagageruimte naar de passagiersruimte.

DUBBELZIJDIGE BAGAGERUIMTEMAT
Dit klassieke voorbeeld van een multifunctioneel 
accessoire helpt om de bagageruimte netjes en 
schoon te houden.
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VELGEN

19 inch VEGA lichtmetalen velgen, zwart, 
geborsteld

18 inch BRAGA lichtmetalen velgen, antraciet,
geborsteld

18 inch TRINITY lichtmetalen velgen, antraciet, 
geborsteld

17 inch TRITON lichtmetalen velgen, mat 
platina

19 inch CRATER lichtmetalen velgen, zilver, 
geborsteld

18 inch MYTIKAS lichtmetalen velgen, zwart 
metallic
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DECORATIEVE VENTIELDOPPEN
Met ventieldopjes waarop
het ŠKODA logo staat, is uw auto stijlvol 
tot in het kleinste detail.

COMPLETE  
WIELHOEZEN
Met deze set wielhoezen 
van kwalitatief hoogwaardig 
polyester kunt u de wielen 
gemakkelijk dragen en 
vervoeren.

WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET
Wielen zijn als schoenen. Ongeacht of de "schoenen" van 
uw ŠKODA stijlvol, sportief of zuiver functioneel zijn, ons 
WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET biedt een veelvoud aan 
artikelen die uw wielen nog aantrekkelijker en totaal uniek maken!

SET ANTIDIEFSTALWIELBOUTEN
Voorkom diefstal van uw stijlvolle velgen. De antidiefstalwielbouten 
worden geleverd met een speciale adapter. U hoeft bij elk 
wiel slechts één standaardbout te vervangen door een 
antidiefstalwielbout.



SK
O

19
B

14
0

Uw ŠKODA Partner:

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter 
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract 
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties, 
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van 
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen.  
Neem voor exacte specificaties van functies, onderdelen en 
uitrustingen contact op met uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

EROVER LEZEN IS AL LEUK,     
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN 
PROEFRIT

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download 
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent 
die voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten 
en helpt u tevens met het plannen van uw dag.  

ŠKODA Connect App
Voor volledige controle over uw auto. 
Download ŠKODA Connect en krijg op elk 
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of uw 
laatste parkeerpositie.


