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ŠKODA KAROQ SPORTLINE: Sportovně laděný vrcholný 
model 
 

› ŠKODA KAROQ SPORTLINE exkluzivně nabízí benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW 

(190 k)  

› Výrazné černě lakované prvky karoserie a osmnáctipalcová kola ve standardní výbavě 

› Interiéru dominují černé designové prvky a sportovní sedadla potažená látkou ThermoFlux 

 

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2021 – KAROQ SPORTLINE je vrcholnou verzí úspěšné 

modelové řady KAROQ. Motorová paleta vozu KAROQ SPORTLINE zahrnuje výkonné 

pohonné jednotky modelové řady, s výjimkou motorů 1,0 TSI a 2,0 TDI o výkonu 85 kW. 

Nejvýkonnější benzinový agregát modelové řady, 2,0 TSI, je určen exkluzivně právě pro 

model ŠKODA KAROQ SPORTLINE. Disponuje výkonem 140 kW (190 k) a je standardně 

vybaven automatickou sedmistupňovou převodovkou DSG a pohonem všech kol. Model 

KAROQ SPORTLINE charakterizuje mnoho černě lakovaných prvků karoserie. Sportovní 

černá barva dominuje také interiéru. 

 

Vrcholný model modernizovaného vozu KAROQ charakterizují designové prvky typické pro verzi 

SPORTLINE, mezi které patří například přední nárazník lakovaný v barvě vozu. Součástí 

standardní výbavy jsou dále černě lakované doplňky karoserie, například střešní nosiče, lišty kolem 

bočních oken nebo rámeček masky chladiče. Dalšími prvky v černé barvě jsou difuzor zadního 

nárazníku lakovaného v barvě vozu, kryty zpětných zrcátek a 18" kola z lehké slitiny Procyon s 

aerodynamickými kryty. Na přání jsou dostupná 19" kola z lehké slitiny Sagitarius s 

aerodynamickými kryty. Na předních blatnících se nachází plaketa SPORTLINE. Součástí 

standardní výbavy modelu ŠKODA KAROQ SPORTLINE jsou také Matrix-LED přední světlomety 

a adaptivní podvozek DCC. 

 

Černá sedadla potažená materiálem ThermoFlux 

Sportovní černá barva dominuje také interiéru. Přístrojovou desku zdobí dekorační obložení Piano 

Black, dekorační lišty ve výplni dveří jsou v dekoru Carbon. Černý je také strop stejně jako 

sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy potažená prodyšnou látkou ThermoFlux. 

Koženou řadicí páku zdobí stříbrné kontrastní švy. Tříramenný sportovní multifunkční volant zdobí 

plaketa s nápisem SPORTLINE. Dekorační nástupní lišty vpředu mají nápis KAROQ. Součástí 

standardní výbavy modelu SPORTLINE je také ambientní LED osvětlení, které nyní osvětluje také 

výplně zadních dveří v deseti různých barvách. 
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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. 

mailto:christian.heubner@skoda-auto.cz
mailto:zdenek.stepanek3@skoda-auto.cz
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/media-room/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/search?q=skodakaroq&src=typed_query
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/

	ŠKODA KAROQ SPORTLINE: Sportovně laděný vrcholný model
	› ŠKODA KAROQ SPORTLINE exkluzivně nabízí benzinový motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 k)
	› Výrazné černě lakované prvky karoserie a osmnáctipalcová kola ve standardní výbavě
	› Interiéru dominují černé designové prvky a sportovní sedadla potažená látkou ThermoFlux
	› 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.


