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Interiér: Větší výběr, trvale udržitelné materiály 
 

› Nové potahy sedadel a dekorační lišty, více možností pro výbavový stupeň Style 

a Style Exclusive 

› ECO látka s čalouněním z recyklovaných PET lahví k dispozici na přání 

› Elektricky ovládané sedadlo řidiče a spolujezdce s pamětí a třízónová automatická 

klimatizace Climatronic k dispozici na přání 

 

Mladá Boleslav, 4. dubna 2022 – Interiér modernizovaného modelu ŠKODA KAROQ nabízí větší 

výběr potahů sedadel. Na přání jsou dostupné potahy sedadel z ECO látky, která je vyrobena 

ekologickým způsobem z recyklovaných PET lahví. Poprvé je k dispozici také elektricky 

ovládané sedadlo spolujezdce s pamětí. Vyšší úroveň komfortu přináší na přání dostupná 

třízónová automatická klimatizace Climatronic. Nové dekorační lišty na přístrojové desce 

a ve výplni dveří a další barvy ambientního LED osvětlení dodávají interiéru svěží vzhled. 

 

Interiér modelu KAROQ se po modernizaci vyznačuje širší nabídkou barev a materiálů a nabízí nové 

dekorační lišty na přístrojové desce a ve výplni dveří. Součástí standardní výbavy vozu KAROQ jsou 

sedadla s černým látkovým potahem. Pro výbavové stupně Style a Style Exclusive je na 

přání k dispozici také čalounění z mikrovlákna Suedia a kůže v černé barvě a také kožené potahy 

v béžové barvě.  

 

Potah sedadel z ECO látky je k dispozici na přání pro výbavové stupně Style a Style Exclusive 

Premiéru má v modelu ŠKODA KAROQ ekologické čalounění sedadel tkaninou z recyklovaných PET 

lahví, které je doplněno umělou kůží. Boky sedadel a loketní opěrky dveří v barvě hnědá Moka jsou 

potaženy mikrovláknem Suedia. Dekorační lišty se změkčeným povrchem použité ve dveřích se vždy 

pojí s ambientním LED osvětlením s rozšířenými funkcemi. Ambientní LED osvětlení osvětluje prostor 

pro nohy v bílé barvě a výplně předních a nově i zadních dveří v deseti různých barvách. Ambientní 

LED osvětlení je součástí ambientního paketu dostupného na přání. 

 

Třízónová automatická klimatizace Climatronic a nové funkce sedadel 

Vyšší úroveň komfortu modernizovaného modelu ŠKODA KAROQ přináší na přání dostupná třízónová 

automatická klimatizace Climatronic. Od výbavového stupně Style je poprvé k dispozici elektricky 

ovládané sedadlo spolujezdce s pamětí, které je součástí komfort paketů. Integrovaná paměťová 

funkce ukládá osobní nastavení a aktivuje se jednoduchým stiskem tlačítka. K dispozici jsou také 

elektricky ovládané bederní opěry řidiče a spolujezdce a variabilní systém zadních sedadel VarioFlex 

se zadní lavicí, kterou tvoří tři samostatná sedadla dělená v poměru 40:20:40. Ta lze jednotlivě 

posouvat nebo zcela vyjmout. Po vyjmutí zadních sedadel vzroste objem zavazadlového prostoru 

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 automobilky na důležitých růstových trzích jako je Indie a severní Afrika; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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; má výrobní kapacity v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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