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Exteriér: Výraznější příď a nový design světel 
 

› Širší, šestihranná maska chladiče a nový střešní spoiler lakovaný v barvě vozu 

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

› Aerodynamická kola z lehké slitiny o průměru 17" až 19" 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2021 – Modernizovaný KAROQ přináší vylepšený designový 

jazyk vozů SUV značky ŠKODA. Má výraznější vzhled, protáhlejší karoserii a vylepšené 

aerodynamické vlastnosti. Díky nové přídi a širší, šestihranné masce chladiče má nyní 

ŠKODA KAROQ robustnější vzhled. Přední světlomety, které jsou nyní užší než u 

předchůdce, mají nové uspořádání se čtyřokou tváří a jsou poprvé dostupné také 

v Matrix-LED verzi. Užší jsou také zadní světla. Díky novému, prodlouženému střešnímu 

spoileru, vzduchovým clonám Air Curtain v předním nárazníku, aerodynamickým krytům 

palivové nádrže umístěným na podvozku a novým aerodynamickým kolům z lehké slitiny o 

průměru 17" až 19" se snížila hodnota součinitele odporu vzduchu o více než 9 % na cx 0,30. 

KAROQ se tak pyšní jednou z nejlepších hodnot ve své třídě. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Modernizovaný KAROQ má nyní 

sebevědomější vzhled. Díky širší, šestihranné masce chladiče a novému přednímu nárazníku 

působí příď mohutnějším dojmem. Nové uspořádání užších LED předních světlometů se čtyřokou 

tváří mu dodává dynamičtější vzhled. Dynamický vzhled zádě podtrhuje nový design zadních 

světel. Nový střešní spoiler také opticky protahuje siluetu vozu.“ 

 

Nový přední nárazník je lakovaný v barvě vozu. V jeho spodní části se nachází široký nasávací 

otvor s krystalickou mřížkovanou strukturou po stranách ohraničený designovým prvkem ve tvaru 

písmene L, který naznačuje vzduchové clony Air Curtain. Příď zakončuje robustní, černý přední 

spoiler. Vzduchové clony Air Curtain v předním nárazníku usměrňují tok vzduchu kolem předního 

nárazníku a dále kolem předního kola, a snižují tak víření a proudění vzduchu. V kombinaci 

s pohonem všech kol je KAROQ poprvé vybaven aerodynamickými kryty palivové nádrže, které 

zakrývají také zadní nápravu a pomáhají snižovat odpor vzduchu pod vozem. 

 

Užší přední světlomety s novým uspořádáním, Matrix-LED verze dostupná na přání 

Na masku chladiče navazují přední světlomety, které jsou užší než u předchůdce. Dynamický 

vzhled podtrhují také nová dvoudílná světla pro denní svícení. Poprvé ŠKODA KAROQ nabízí na 

přání Matrix-LED přední světlomety se dvěma LED moduly pro potkávací a dálková světla 

umístěnými nad sebou. Výrazný vzhled se čtyřokou tváří je ještě patrnější v noci po zapnutí 

potkávacích světel. Základní verze LED světlometů má oddělené LED moduly v horní části. Pod 

nimi se nacházejí mlhové světlomety. 

 

Nový zadní nárazník a ostře řezaná LED zadní světla 

Novou záď modelu ŠKODA KAROQ zdobí prodloužený zadní spoiler lakovaný v barvě vozu, který 

ho opticky rozšiřuje. Společně s bočními finlety, které jsou známé také z výroby letadel, upravuje 

střešní spoiler víření vzduchu za vozem, zlepšuje aerodynamické vlastnosti a pomáhá tak snižovat 

emise CO2. Nový zadní nárazník je lakovaný v barvě karoserie. Černý plastový zadní difuzor má 

výrazný tvar. Nová, ostře řezaná Top LED zadní světla jsou součástí standardní nabídky – jsou 
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vybavena animovanými ukazateli směru a jedinečným uvítacím efektem. Zadní světla mají 

krystalické prvky a odkazují na typický tvar koncových světel ve tvaru písmene C.  

 

Nová aerodynamická kola z lehké slitiny, dvě nové barvy karoserie 

Nová ŠKODA KAROQ nabízí devět barev karoserie, včetně nových metalických odstínů oranžová 

Phoenix a šedá Graphite. Aerodynamické vlastnosti vylepšují tři nová kola z lehké slitiny. Dvě z 

nich – 17" kola Scutus a 19" kola Sagitarius – mají aerodynamické černé plastové kryty, které 

snižují víření okolo kol. Aerodynamický tvar mají také 18" kola Miran. Kola Scutus jsou součástí 

výbavových stupňů Style a Style Exclusive. Aerodynamická kola Miran a Sagitarius jsou k dispozici 

na přání. 

 

Pět výbavových stupňů včetně SPORTLINE 

Nová ŠKODA KAROQ je k dispozici ve výbavových stupních Ambition, Style, Style Exclusive a také 

ve verzi SPORTLINE a SPORTLINE Exclusive, která je typická černě lakovanými doplňky, 

např. střešními nosiči, lištami kolem bočních oken a rámečkem masky chladiče. Délka nového vozu 

KAROQ činí 4 390 mm, šířka 1 841 mm. Rozvor činí u verze s pohonem předních kol 2 624 mm, 

resp. 2 629 mm u verze s pohonem všech kol. Objem zavazadlového prostoru činí 521 l se 

standardními sedadly. Při sklopených zadních sedadlech vzroste objem zavazadlového prostoru 

na 1 630 l. V kombinaci se systémem zadních sedadel VarioFlex činí objem zavazadlového 

prostoru 588 l, resp. 1 605 l při sklopených zadních sedadlech. Po vyjmutí zadních sedadel vzroste 

zavazadlový prostor na 1 810 l.    
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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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