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ŠKODA KAROQ 4×4: Ambiciózní přírůstek v portfoliu
kompaktních SUV
› Kompaktní SUV s charakteristicky výrazným designem
› Variabilní interiér s největším zavazadlovým prostorem ve své třídě
Mladá Boleslav/Rovaniemi, 15. února 2018 – Také nejmladší přírůstek značky ŠKODA
v segmentu kompaktních SUV oslovuje zákazníky nezaměnitelným designem, inovativními
technologiemi a příkladnou funkčností. Pohon všech kol posouvá schopnosti tohoto modelu
ještě dále.
Moderní nezaměnitelný designový jazyk modelu ŠKODA KAROQ nejen ideálně začleňuje tuto
novinku do portfolia značky ŠKODA, ale zároveň plně respektuje náročné požadavky zákazníků,
zejména pokud jde o velkorysý a variabilní vnitřní prostor. Délkou 4 382 mm a objemem
zavazadlového prostoru 521 l, který je zároveň největší ve své třídě, je vůz ŠKODA KAROQ přímo
předurčen k univerzálnímu použití jak ve městě, tak mimo něj při rodinných a volnočasových
aktivitách. Díky své robustní konstrukci a pohonu všech kol dokáže toto SUV leckoho překvapit
i svými terénními schopnostmi. Předním a zadním nájezdovým úhlem například předčí i větší vůz
ŠKODA KODIAQ.
Jako plnohodnotný člen rodiny modelů SUV značky ŠKODA může být i vůz ŠKODA KAROQ 4×4
samozřejmě vybaven veškerými technologiemi a asistenčními systémy, určenými pro moderní
modely SUV. V nabídce verzí s pohonem všech kol tedy nechybí nadstavbové speciální režimy
Off-road a Snow, a výhradně s pohonem všech kol lze objednat i adaptivní podvozek DCC s třemi
režimy nastavení (Comfort, Normal a Sport). Dle motorizace a konkrétní varianty je model
ŠKODA KAROQ schopen táhnout přívěs s hmotností až 2 000 kg.
KDYŽ SE ČTENÁŘ ZEPTÁ:
JAK ZDATNÝ JE VŮZ ŠKODA KAROQ V TERÉNU?
I nejmenší SUV značky ŠKODA je připraveno pro solidní jízdní výkony mimo zpevněné
cesty. Vůz ŠKODA KAROQ se může díky svým kompaktním rozměrům pochlubit
nejlepšími hodnotami nájezdových úhlů v rámci celé nabídky vozů ŠKODA. Vpředu mají
hodnotu 19,9°a vzadu dokonce 27,8° (v kombinaci s 19palcovými koly z lehké slitiny).
Samozřejmostí je kromě nejmodernější generace mezinápravové lamelové spojky také
dostupnost veškerých pomocných asistentů v čele s režimem Off-road.
Z hlediska převodovek jsou i pro verze ŠKODA KAROQ 4×4 k dispozici jak manuální
šestistupňová, tak automatická dvouspojková sedmistupňová převodovka DSG se spojkami
v olejové lázni, která je určena pro motory s vyššími točivými momenty. Zadní náprava je
čtyřprvková a zajišťuje kolům optimální polohu vůči vozovce a přilnavost i v náročnějších
podmínkách.
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Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Silke Rosskothen
Vedoucí Komunikace produktu
T +420 326 811 731
silke.rosskothen@skoda-auto.cz
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu,
dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ,
KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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