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Bezpečnost: Vylepšené asistenční systémy a  
až devět airbagů 
 

› Boční airbagy vzadu jsou v rámci paketu nabízeny na přání společně s vylepšenou verzí 

Proaktivní ochrany cestujících 

› Travel Assist sdružuje několik asistenčních systémů 

 

Mladá Boleslav, 4. dubna 2022 – KAROQ nabízí vylepšené asistenční systémy a až devět 

airbagů. Travel Assist kombinuje několik asistenčních systémů, mezi které patří například 

Prediktivní tempomat, Adaptivní vedení v jízdním pruhu nebo vylepšená verze Rozpoznávání 

dopravních značek. Proaktivní ochrana cestujících, která je k dispozici na přání, reaguje již 

předem na hrozící náraz, aby minimalizovala následky případné nehody.  

 

Cestující ve voze ŠKODA KAROQ chrání v případě nehody až devět airbagů. Součástí standardní 

výbavy jsou airbagy řidiče a spolujezdce, boční airbagy vpředu, hlavové airbagy a kolenní airbag 

řidiče. Boční airbagy vzadu jsou nabízeny na přání společně s Proaktivní ochranou cestujících v rámci 

paketu Ochrana cestujících. Pokud vůz vyhodnotí nebezpečnou situaci, systém automaticky zavře 

otevřená okna nebo panoramatickou střechu, spustí varovná světla a předepne bezpečnostní pásy 

předních sedadel. Pokud dojde k nárazu vůz na místě zastaví multikolizní brzda a zabrání tak dalšímu 

pohybu vozidla. V případě dopravní nehody informuje systém eCall+ záchranné složky nově také 

o počtu osob ve voze a průběhu nehody. 

 

Komfort a bezpečí zvyšují vylepšené asistenční systémy 

Součástí standardní výbavy je Front Assist s funkcí nouzové brzdy a prediktivní ochranou chodců. 

Travel Assist, který je k dispozici na přání, sdružuje několik asistenčních systémů a jeho součástí je 

například Prediktivní tempomat. Ten zpracovává kromě údajů kamery za čelním sklem i data z 

navigačního systému a s předstihem upravuje rychlost např. před kruhovým objezdem nebo 

dle rychlostních limitů. Pokud je KAROQ vybaven automatickou převodovkou DSG, dokáže systém 

vůz samočinně zastavit, a jestliže stání nepřekročí dobu tří sekund, zajistí také opětovný automatický 

rozjezd vozidla. Součástí Travel Assistu je i vylepšená verze Rozpoznávání dopravních značek, dále 

Adaptivní vedení v jízdním pruhu, které rozpozná nejen jízdní pruhy, ale i žluté čáry při stavebních 

pracích nebo dopravní kužely, Asistent při jízdě v koloně a Nouzový asistent. Travel Assist také 

pomocí Detekce držení volantu minimálně každých 15 sekund kontroluje, zda má řidič neustále ruce 

na volantu, a v případě náhlé zdravotní indispozice řidiče tak dokáže zjistit, že vozidlo nikdo neovládá. 

Pokud taková situace nastane, zasáhne Nouzový asistent, který zapne varovná světla a v rámci 

jízdního pruhu, ve kterém automobil jede, začne brzdit až do úplného zastavení. 
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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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