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Nová ŠKODA KAROQ: Modernizace úspěšného modelu 
 

› Vylepšený designový jazyk značky ŠKODA přináší výraznější vzhled 

› Užší přední světlomety jsou poprvé dostupné také s Matrix-LED technologií 

› Vylepšené aerodynamické vlastnosti, nižší emise CO2 

› Interiér využívá trvale udržitelné materiály a nabízí více komfortních prvků 

› Úsporné motory generace Evo 

› Moderní asistenční systémy a moderní infotainment 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2021 – Čtyři roky po uvedení na trh prochází SUV ŠKODA 

KAROQ modernizací. V následujících letech je tak připraveno pokračovat ve 

svém úspěšném příběhu. Modernizovaná verze modelu KAROQ přináší vylepšený 

designový jazyk, trvale udržitelné materiály, nové technologie a úspornější motory nové 

generace Evo. V roce 2020 a v prvních šesti měsících roku 2021 byl KAROQ po modelu 

OCTAVIA celosvětově druhým nejdodávanějším vozem české automobilky. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „S počtem více než 

500 000 prodaných vozů je KAROQ jedním z pilířů úspěchu značky ŠKODA. Abychom tento trend 

udrželi, vůz byl pečlivě zmodernizován. Nová verze má nový design, vylepšené aerodynamické 

vlastnosti a nabízí moderní asistenční systémy a infotainmenty. Jsem přesvědčen, že díky mixu 

těchto vlastností navážeme na dosavadní úspěch modelu ŠKODA KAROQ.“ 

 

Svěží vzhled, vylepšené aerodynamické vlastnosti a interiér s trvale udržitelnými materiály 

Modernizovaný KAROQ má vylepšený designový jazyk značky ŠKODA. Vůz má nyní výraznější 

vzhled. Širší, šestihranná maska chladiče, užší přední a zadní světla a kola z lehké slitiny 

s aerodynamickými kryty dodávají vozu nový vzhled. Nová kola z lehké slitiny s černými plastovými 

aero kryty, nový střešní spoiler a finlety po stranách vylepšují aerodynamické vlastnosti vozu a 

snižují emise CO2. Interiér nabízí nové potahy, včetně těch z trvale udržitelných materiálů, které 

jsou dostupné na přání. Modernizovaná verze také přináší nové technologie, například Matrix-LED 

přední světlomety, kterými KAROQ disponuje poprvé, a rozšířenou nabídku asistenčních systémů. 

Modernizovaný KAROQ doplňuje pět úsporných motorů generace Evo koncernu Volkswagen. Dva 

naftové a tři benzinové motory pokrývají výkonové spektrum od 81 kW (110 k) do 140 kW (190 k). 

Motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW, který je dostupný exkluzivně pro model KAROQ SPORTLINE, je 

nabízen výhradně s pohonem všech kol. Motor 2,0 TDI o výkonu 110 kW je k dispozici s pohonem 

předních nebo všech kol.  

 

V roce 2017 představila ŠKODA AUTO své druhé SUV ŠKODA KAROQ, které se vyznačuje 

vlastnostmi typickými pro značku ŠKODA. Nabízí velkorysý prostor, vysokou praktičnost a 

vynikající poměr ceny a užitné hodnoty. V současné době je KAROQ nabízen v 60 zemích světa. 

Je vyráběn v České republice, na Slovensku, v Rusku a Číně. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Zdeněk Štěpánek 

Vedoucí Komunikace produktu  Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 730 861 579 

christian.heubner@skoda-auto.cz zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room app 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k novému vozu ŠKODA KAROQ získáte pod hashtagem #SkodaKaroq. 

 

 

ŠKODA AUTO  
› se v novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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