
KAROQ
DE NIEUWE ŠKODA



  DE ALLES-IN-ÉÉN-AUTO
         VOOR UW
            ALLES-IN-ÉÉN-LEVEN
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KRACHTIG EN
ELEGANT

SCHERP GEZIEN
Zijn stoere lijnen wijzen op 
doorzettingsvermogen. De 
mistlampen zitten hoog in 
het front, wat past bij het 
outdoorkarakter van de KAROQ. 
Afhankelijk van de uitvoering 
is alle verlichting (koplampen, 
dagrijlicht, mistlampen) 
full-LED. Een karakteristiek 
gezicht met de modernste 
verlichtingstechnologie.

Scherpe lijnen en elegante vormen, net 
zoals het beroemde Tsjechische kristal. 
Onze nieuwe SUV combineert verfijning 
met een mooie en krachtige uitstraling.
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LED-ACHTERLICHTEN 
Het wereldberoemde Tsjechisch 
kubisme vormde de inspiratiebron voor 
de opvallende LED-achterlichten. De 
verlichting schijnt in een C-vorm, een 
herkenningsteken van elke ŠKODA..

PANORAMISCH SCHUIF-/KANTELDAK
Het grote glazen dak laat veel licht binnen 
in het interieur van de KAROQ. De voorste 
helft is elektrisch open te schuiven of in de 
kantelstand te zetten.





De KAROQ verwent met comfort en 
gebruiksgemak. Alle functies van het nieuwe 
infotainmentsysteem Columbus zijn via het 
9,2-inch grote touchscreen te bedienen. 
Stuurwielverwarming is aangenaam in koude 
jaargetijden. LED-interieurverlichting draagt 
met sfeervolle lichtkleuren bij aan de prettige 
reiservaring.

PRAKTISCH COMFORT



Een digitaal instrumentenpaneel* met keuze uit vier 
lay-outs. Een klassieke opzet met grote toerenteller en 
snelheidsmeter? Handig de navigatiekaart in het midden? Of 
de route en directe omgeving schermvullend in beeld? Via een 
duidelijk menu scrollt u snel door de instellingen.

Klassieke meters Minimalistisch instrumentenpaneel

Schermbrede navigatiekaart met overige informatie aan de randen

Klassieke lay-out met centraal de navigatiekaart
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*Leverbaar vanaf juli 2018

VERANDER EENS
VAN ZIENSWIJZE





ŠKODA CONNECT: 
OVERAL CONNECTED
Waar u ook naartoe gaat met de KAROQ, u bent overal 
connected. Uw telefoon is gemakkelijk op te laden en de 
apps zijn ook via het autoscherm te gebruiken. Entertainment, 
navigatie, informatie en assistentie zijn altijd onder handbereik.

ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE
Bereik uw bestemming 
gemakkelijker met de 
actuele verkeersinformatie 
zodat u elke keer uw 
bestemming vindt en u van 
alles op de hoogte blijft. 
Waar u ook naar toe gaat u 
komt er eenvoudig en snel. 

ŠKODA CONNECT – WEER
Bekijk de weersverwachting 
voor uw huidige locatie 
of reisbestemming, met 
duidelijke pictogrammen. 
Zon of regen, u weet waar 
u aan toe bent.

MIJN ŠKODA APP 
Met de Mijn ŠKODA app voor Android en iOS 
heeft u altijd alle informatie over uw KAROQ 
bij de hand. Zie op afstand of uw ŠKODA op 
slot staat, waar u heeft gereden, hoeveel u 
verbruikt, wanneer u moet tanken, of het tijd 
is voor onderhoud en wat de status is van 
de belangrijkste autofuncties. Open de app 
en u weet het. Met de ritregistratiemodule 
downloadt u alle gegevens overzichtelijk in een 
pdf-document. Kijk voor meer informatie op 
skoda.nl/mijn-skoda-app  
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SMARTLINK
Koppel smartphones via MirrorLink®, Apple 
CarPlay of Android Auto aan de KAROQ en gebruik 
vertrouwde telefoonapps via het scherm van de 
navigatie. ŠKODA SmartLink maakt het mogelijk.*

*Kijk op onze website voor de gebruiksvoorwaarden en de compatibiliteit van SmartLink+.

PARKEERLOCATIE
Handig in een onbekende stad: 
bekijk op de smartphone waar uw 
KAROQ geparkeerd staat, inclusief 
aanvullende informatie zoals het 
adres en de parkeerduur.

PHONE BOX - DRAADLOOS OPLADEN
Draadloos uw telefoon opladen en draadloos 
het ontvangstsignaal versterken: in de Phone 
Box in de middenconsole ligt uw smartphone 
veilig, terwijl de batterij vol blijft en het 
ontvangst zo goed mogelijk is.
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Met zijn ruime interieur is de KAROQ een echte 
gezinsvriend. Omdat kinderen en volwassenen 
heel wat mee kunnen nemen, hebben de ŠKODA-
ontwerpers goed nagedacht om alle spullen een vaste 
plek te geven en slim te vervoeren.

OPGERUIMD
STAAT NETJES

MIDDENARMSTEUN MET GROOT OPBERGVAK
Onder de middenarmsteun voorin zit een groot opbergvak. 
Ideaal om apparatuur veilig in weg te leggen of eten en 
drinken koel en vers te houden.

OPKLAPTAFELTJES
Handig om op te kleuren 
en te schrijven. Bovendien 
zijn de opklaptafeltjes 
voorzien van een geïnte-
greerde bekerhouder.
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UNIBAG
Ideaal voor ski’s en snowboards. 
Klap het middendeel van de 
achterbank neer en neem lange 
spullen veilig en schoon mee in 
het interieur. Achterin is dan nog 
steeds plek voor twee.



Bij het in- en uitladen van bagage neemt 
de KAROQ u graag werk uit handen. 
De elektrisch bedienbare achterklep en 
trekhaak vergroten het gebruiksgemak.

GEBRUIKSGEMAK

ELEKTRISCH BEDIENBARE ACHTERKLEP
De achterklep opent en sluit elektrisch met 
een druk op de knop op de afstandsbediening. 
Sluiten kan ook met een knop in de achterklep. 
De openingshoogte is instelbaar, bijvoorbeeld 
om deze op uw lengte of op de garagehoogte 
af te stemmen.
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VIRTUAL PEDAL
Laat de achterklep openen door 
uw voet onder de achterbumper te 
bewegen. De virtual pedal is leverbaar 
in combinatie met de elektrisch 
bedienbare achterklep en KESSY 
(Keyless Entry, Start and exit System).

WEGKLAPBARE TREKHAAK
Met een druk op de knop vanuit 
de bagageruimte beweegt de 
trekhaak onder de bumper vandaan. 
Afhankelijk van de gekozen motor 
bedraagt het trekgewicht van de 
KAROQ maximaal 2.000 kg.
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VARIOFLEX
ACHTERSTOELEN

Het VarioFlex-systeem bestaat uit drie losse achterstoelen die zijn neer 
te klappen, te verschuiven of compleet te verwijderen. Daarmee weet de 
KAROQ moeiteloos raad met elk gezin. Van vijf inzittenden en minimaal 
479 liter bagage tot twee inzittenden en 1.810 liter bagage.

STOELENORIGAMI
Met drie losse stoelen achterin kunt u alle kanten op. 
Schuif ze naar voren en de bagageruimte groeit van 
479 tot 588 liter. Klap één, twee of drie zitplaatsen 
om en er passen grotere spullen achterin, al dan niet in 
combinatie met achterpassagiers. En haal één, twee of 
drie achterstoelen helemaal uit de auto om de grootst 
mogelijke bagageruimte te creëren met een inhoud van 
maar liefst 1.810 liter. Stoelen verwijderen gaat zonder 
gereedschap en is goed door één persoon te doen.
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De KAROQ is er met de jongste 
generatie assistentiesystemen, die het 
leven op de weg nog prettiger maken. 
Voor veilig en ontspannen rijden.

HIJ DENKT
MET U MEE

SMART LIGHT ASSIST
De auto schakelt zelf tussen 
dim- en grootlicht. Een prettige 
functie die de bestuurder een 
taak uit handen neemt.

TRAVEL ASSIST
De verkeersbordherkenning toont onder meer 
snelheidslimieten en inhaalverboden. Deze informatie 
wordt opgepikt door de multifunctionele camera 
of is afkomstig uit het navigatiesysteem.

LANE ASSIST
Geavanceerde technologie die helpt om 
de auto binnen de wegbelijning te houden. 
Komt met name van pas tijdens lange ritten 
en in druk verkeer.
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REAR TRAFFIC ALERT
Deze uitbreiding van Blind 
Spot Detection ondersteunt 
bij het achteruit de weg 
opdraaien vanuit een 
onoverzichtelijke situatie. 
Radarsensoren detecteren 
verkeer dat van opzij 
dichterbij komt. Bij direct 
gevaar remt de auto zelf.

BLIND SPOT DETECT
De dodehoek-herkenning 

detecteert met sensoren in de 
achterbumper links en rechts 

naast de KAROQ naderend 
verkeer. Op basis van de 

afstand en het snelheidsverschil 
bepaalt de techniek of het 

nodig is om u te waarschuwen 
voor verkeer in de dode hoek.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Deze cruise control houdt niet 

alleen de snelheid vast, maar zorgt 
ook voor een veilige afstand tot 

voertuigen die voor u rijden. Voegt 
er op de snelweg een langzamere 

verkeersdeelnemer in, dan past 
de KAROQ de snelheid aan. 

Is de weg vrij, dan versnelt de 
KAROQ automatisch weer tot de 

ingestelde cruise control snelheid.
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 TRAFFIC JAM ASSIST
Laat de KAROQ in files en in 
langzaam rijdend verkeer tot 
60 km/u zelf het werk doen. 
Hij bedient het stuur, het 
gaspedaal en de remmen 
geheel automatisch.   
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GOEDE GRIP
EN CONTROLE

De KAROQ 4x4 beschikt over extra capaciteiten 
om uitdagende situaties te overwinnen. Prettig op 
een winters gladde polderweg of bij een zomers 
vakantieadres langs een glibberig rotspad in de bergen.

VIERWIELAANDRIJVING
Onder normale omstandigheden het 
verbruiksvoordeel van voorwielaandrijving, 
als de situatie daarom vraagt automatisch 
vierwielaandrijving. Dankzij een elektronisch 
geregelde koppeling schakelen de 
achterwielen bij als de techniek merkt dat 
4x4 nodig is. Voor optimaal rijgemak in 
elke situatie combineert u deze slimme 
vierwielaandrijving met een geavanceerde 
DSG-automaat met dubbele koppeling.
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OFFROADSTAND
Blijf lastige omstandigheden de baas in de 
KAROQ 4x4 met Driving Mode Select en 
speciale offroadfunctie. De motor, elektronische 
hulpsystemen en onderstelelektronica werken 
optimaal samen. Op het infotainmentscherm wordt 
nuttige informatie getoond die tijdens offroadrijden 
van pas komt.

DYNAMIC CHASSIS CONTROL*
Voor de KAROQ 4x4 is er een dynamische regeling 
van demping en besturing. Dynamic Chassis Control 
(DCC) past deze continu aan op basis van de drie 
parameters remmen, accelereren en sturen. DCC 
wordt gecombineerd met Driving Mode Select, 
een systeem om het rijkarakter in te stellen met de 
standen Comfort, Normal en Sport.

*Pas vanaf juli 2018 leverbaar
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ŠKODA stelt het ontwikkelen en produceren van milieuvriendelijke
producten als prioriteit en laat dat aspect meewegen in alle fasen van
de levenscyclus van zijn producten. ŠKODA bouwt auto’s met behulp van
geavanceerde technieken in de meest moderne fabrieken van dit moment
die stuk voor stuk voldoen aan de hoogste en strengste eisen. Voor
antiroestbescherming van afgewerkte onderdelen gebruiken we loodvrije
kataforese en lak op waterbasis.

Voor het terugdringen van het brandstofverbruik en emissies van zowel
benzine- als dieselmotoren volgen we een specifi eke bedrijfsstrategie.
Alle producten van ŠKODA Auto voldoen aan de wettelijke vereisten en
voorschriften voor de bescherming van het milieu. Het resultaat van deze
gecombineerde inspanningen is dat een ŠKODA niet alleen voldoet aan alle
technische vereisten voor veiligheid en kwaliteit, maar ook aan die voor
het milieu. Op die manier levert ŠKODA Auto een bijdrage aan het behoud
van een schone leefomgeving en garandeert tegelijkertijd de mobiliteit 
en tevredenheid van onze klanten.

Alle informatie in deze brochure met betrekking tot vormgeving, 
technische gegevens en uitrusting was correct op het moment van 
het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke 
verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel direct door-
voert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe ontwikkelingen, 
prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u 
contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 


