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Modernizovaná ŠKODA KAROQ vstupuje do 

předprodeje, k prvním zákazníkům zamíří na jaře 
 

› Autorizovaní prodejci ŠKODA AUTO Česká republika začali přijímat předobjednávky na 

inovovaný model KAROQ 

› Ceník se rozšířil o verze Style Exclusive a Sportline Exclusive zohledňující nejžádanější 

výbavové položky 

› Modernizovaný KAROQ s novým designem, úspornějšími motory a vylepšenou výbavou 

startuje na částce 638 900 Kč  

 

Mladá Boleslav, 1. prosince 2021 – Všichni autorizovaní partneři značky ŠKODA na českém 

trhu zahájili předprodej inovovaného modelu KAROQ. Ten přináší zejména vylepšený 

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

generace Evo. Dosavadní základní variantu Active nahrazuje bohatě vybavený KAROQ 

Ambition, jehož doporučená prodejní cena bude začínat na částce 638 900 Kč včetně DPH. 

První exempláře by se k zákazníkům měly dostat na jaře příštího roku. 

 
Po čtyřech letech na trhu prochází ŠKODA KAROQ modernizací, aby byla připravena pokračovat 

ve svém úspěšném tažení. Inovovaná verze má nový design, vylepšené aerodynamické vlastnosti 

a nabízí moderní asistenční systémy i infotainmenty. Na tuzemský trh vstupuje v pěti výbavových 

stupních s pěti pohonnými jednotkami na výběr, což představuje celkem 30 ceníkových kombinací. 

„Stejně jako u ostatních modelových řad se i u modelu KAROQ ukázalo, že zákazníci preferují lépe 

vybavené vozy. Proto jsme z nabídky odstranili základní verzi Active a sdružili nejžádanější prvky 

dosavadní volitelné výbavy do stupňů Style Exclusive a Sportline Exclusive tak, abychom je 

zájemcům poskytli ve standardních ceníkových specifikacích bez jakýchkoliv dalších příplatků,“ 

vysvětluje Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení společnosti ŠKODA AUTO.  

 

Za období od září 2020 do září 2021 se v rámci modelové řady KAROQ rozhodlo téměř 47 % 

zákazníků pro variantu Style. Další pětina zvolila výbavový stupeň Sportline. Jako třetí v pořadí 

následoval u zákazníků s téměř 15% podílem stupeň Ambition. Oblíbené byly i akční modely (125 

let a 2021), které si u autorizovaných prodejců objednalo rovněž 15 % zákazníků. Zbylí zájemci pak 

volili varianty Scout či Active (obě pod hranicí 2% podílu). 

 

Interiér modernizovaného modelu KAROQ je nyní komfortnější a šetrnější k životnímu prostředí. K 

dosavadní vysoké užitné hodnotě se nyní přidává vyšší úroveň komfortu a úspornější motory 

s nižšími emisemi. Specifikace Ambition byla obohacena o LED přední světlomety s animovanými 

ukazateli směru, Top LED zadní světla, ochranné lemy kol, ostřikovače světlometů, barevný 

MaxiDot, elektrické sklápění zrcátek, Sunset a rozpoznání únavy řidiče. Tato bohatá výbava tak 

plně kompenzuje navýšení prodejní ceny o 25 000 Kč v porovnání s verzí před modernizací a ve 

srovnání s dosavadní základní výbavou Active přináší zákazníkům navíc úsporu ve výši 8900 Kč. 

Díky novým motorům řady Evo s vyšší účinností, které vykazují nižší spotřebu pohonných hmot než 

jejich předchůdci, dochází také ke snížení provozních nákladů. 

 
České zastoupení mladoboleslavské automobilky připravilo pro soukromé zákazníky také speciální 

nabídky. Pro modernizovaný model KAROQ tak platí bonus 25 000 korun za výkup vozu 

protiúčtem, zvýhodněná nabídka Mobilita Plus nebo je k dispozici ve spolupráci se ŠKODA 
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Financial Services financování ŠKODA CHYTŘE, při kterém lze vůz pořídit včetně pojištění už 

od 8 646 korun s DPH měsíčně*.  

 

Modernizovaná ŠKODA KAROQ nově začíná s výbavou Ambition na doporučené prodejní ceně 

638 900 Kč včetně DPH. Základní pohonnou jednotkou je motor 1,0 TSI (81 kW/110 k). Zákazník 

získává bohatě vybavené SUV, které zahrnuje například 16palcová litá kola, zadní parkovací 

senzory, LED přední světlomety a Top LED zadní světla s animovanými ukazateli směru a uvítacím 

efektem, startování tlačítkem, barevný MaxiDot, automatickou dvouzónovou klimatizaci, 8palcový 

infotainment s digitální asistentkou Laurou, elektricky sklopná zrcátka s vyhříváním a spoustu 

dalších položek.  

 

Vyšší specifikace Style přidává větší kola jiného designu, výraznější střešní spoiler v barvě vozu, 

ostřikovače světlometů, volbu jízdního režimu, vyhřívání předních sedadel, ostřikovačů i volantu, 

bezklíčové zamykání a startování KESSY či vkládané tkané koberce. Takto vybavený KAROQ 

vstupuje do předprodeje s cenovkou od 663 900 Kč.  

 

Nový stupeň Style Exclusive obsahuje navíc třeba chromované lišty oken, dekorativní prahové 

lišty, adaptivní podvozek DCC, Matrix-LED přední světlomety, parkovací senzory vpředu a 

parkovací kameru vzadu, Travel Assist, vyhřívané čelní sklo, virtuální kokpit 10,25´´, virtuální pedál 

nebo infotainment Amundsen s navigací včetně online služeb na 3 roky. V tomto případě začnou 

doporučené prodejní ceny se základní motorizací 1,5 TSI (110 kW/150 k) na částce 823 900 Kč.  

 

Opět nechybí ani volba pro vyznavače sportovně laděných kompaktních SUV, pro které je 

připravena dynamicky střižená varianta Sportline. Tu charakterizuje nejen mnoho designových 

odlišností vně i uvnitř, ale také progresivní řízení, adaptivní podvozek DCC, adaptivní tempomat do 

210 km/h či Matrix-LED přední světlomety. I zde ceny začnou na částce 763 900 Kč. 

 

Vrcholnou položku ceníku představuje verze Sportline Exclusive, která vychází z výbavy Sportline 

a dále ji rozšiřuje o třízónovou klimatizaci a vrcholný infotainment Columbus s velkým 9,2palcovým 

displejem. KAROQ Sportline Exclusive startuje na ceně 838 900 Kč včetně DPH. 

 

* Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ Ambition 1.0 TSI v ceně 638 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 

Kč, splátka předem 127 780 Kč (20%), výše úvěru 511 120 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 586 739 Kč, 

celkové platby za úvěr vč. pojištění  630 695 Kč, RPSN vč. pojištění 9,854%, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 319 450 Kč, 

měsíční splátka úvěru 7 425 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 8 646 Kč, úroková sazba p. a. 5,99%. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje 

havarijní pojištění, povinné ručení (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla 

(limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 46 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

a Interní komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO  

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

 

Fotografie a infografika k tématu: 

 

 

Modernizovaná ŠKODA KAROQ vstupuje do předprodeje, 

k prvním zákazníkům zamíří na jaře 

Po čtyřech letech na trhu prochází ŠKODA KAROQ 

modernizací, aby byla připravena pokračovat ve svém 

úspěšném tažení. Inovovaná verze má nový design, 

vylepšené aerodynamické vlastnosti a nabízí moderní 

asistenční systémy i infotainmenty. Autorizovaní prodejci 

značky ŠKODA v České republice zveřejnili ceny a 

začali přijímat objednávky. První exempláře by se k 

zákazníkům měly dostat na jaře příštího roku. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Infografika: Modernizovaná ŠKODA KAROQ vstupuje do 

předprodeje, k prvním zákazníkům zamíří na jaře 

Výchozí specifikace Ambition byla obohacena o LED 

přední světlomety, Top LED zadní světla, ochranné 

lemy kol, ostřikovače světlometů, barevný MaxiDot, 

elektrické sklápění zrcátek, Sunset a asistent 

rozpoznání únavy. Srovnání s dosavadní výbavou 

Active ukazuje, že zákazník získá produktovou výhodu v 

hodnotě 8900 Kč. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

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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