NEUZKRĪTOŠI
IZCILS

ŠKODA
KAROQ

KAPĒC JAUNAIS KAROQ?
LABI NOKOMPLEKTĒTS
KAROQ aprīkots ar dažādām jaunākajām funkcijām. Trešās paaudzes informatīvi-izklaidējošās sistēmas parūpēsies par jūsu
garastāvokli, un bez tam, pirmo reizi jauno KAROQ iespējams pasūtināt ar pilnajiem gaismas diožu matricas lukturiem.
Jaunajam KAROQ neiztrūkst arī augstākā līmeņa vadītāja palīgsistēmas.
JAUNĀ PILSĒTAS APVIDNIEKA ŠKODA KAROQ
STANDARTAPRĪKOJUMĀ ATRADĪSIET, PIEMĒRAM:
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu
pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja bremzēšanas kontroli
MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV,
pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa
bloķēšanu XDS+ un EDS, hidraulisko bremžu asistentu HBA,
stūrēšanas palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu
RBS, elektronisko bremzēšanas stabilitātes sistēmu CBC,
atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB, piekabes
stabilitātes kontroli TSA+ un bremžu palīgsistēmu AutoHold

PIEVILCĪGS
Pēc atjauninājuma jaunais KAROQ ieguvis pavisam svaigu arējo
izskatu, kurā dominē jaunā dizaina priekšējo un aizmugurējo
lukturu formas. KAROQ pievilcību vēl pastiprina
standartaprīkojumā pieejamie priekšējie un aizmugurējie LED
lukturi, kas, sākot no Ambition aprīkojuma līmeņa un augstāk,
tiek aizvietoti ar pilnajiem LED aizmugurējiem lukturiem.

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori + Manoeuvre
Assist - automātisku bremzēšanas sistēmu iespējamās
sadursmes gadījumā
Radaru sistēmas Front Assist un Pedestrian Monitor
pārrauga apkārtni kustības laikā
Galvas drošības spilvenu sistēma (aizkari) priekšā un
aizmugurē sēdošajiem, frontālie drošības spilveni, vadītāja
ceļgalu drošības spilvens
Basic LED lukturi, lukturu apskalotāji, miglas lukturi un LED
aizmugurējie lukturi
2-zonu automātiskā klimata kontrole un papildus elektriskais
gaisa sildītājs (tikai dīzeļa dzinējiem)
Priekšējo sēdekļu apsilde
Divspieķu, apsildāma daudzfunkcionāla ādas stūre ar radio
un telefona vadību
Bluetooth® telefona brīvroku sistēma
Ražotāja signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un
pretaizvilkšanas aizsardzību
SUNSET - aizmugurējo stiklu 35% tonējums, aiz B-pillāra
16’’ vieglmetāla diski CASTOR ar vasaras riepām
215/60 R16
Ražotāja garantija - 5 gadi vai 100 000 km

ENERGOEFEKTĪVS
Aerodinamiskie riteņi un citas aerodinamiku optimizējošās
funkcijas uzlabo KAROQ vēja pretestības rādītājus. Apvienojumā
ar efektīviem dzinējiem EVO tas palīdz samazināt degvielas
patēriņu un izmešus. Degvielas patēriņš 4,7 l/100km.

KAROQ LABĀKĀS ĪPAŠĪBAS
KAROQ atjauninājums ir devis daudz jaunu vai uzlabotu funkciju.
Zemāk minēti svarīgākie jaunieviesumi.
DIZAINS
Pilnās LED matricas lukturi.
Pilnie LED aizmugurējie lukturi ar
dinamiskajiem pagrieziena rādītājiem.
Aizmugurējie lukturi, kas aprīkoti ar
“skrienošajiem” pagrieziena rādītājiem,
padarīs jūsu auto daudz pamanāmāku
citiem vadītājiem. Bez tam, atslēdzot
un aizslēdzot automašīnu (atkarībā no
ārēja apgaismojuma), tiek iedarbināta
animēta sveicināšanas funkcija.

TEHNOLOĢIJAS
Adaptīvā kruīza kontrole Front Assist,
kas automātiski uztur distanci un
bremzē iespējamās sadursmes
gadījumā
Pedestrian Monitor (gājēju atpazīšanas
un drošības nodrošināšanas sistēma
paredzēta, lai izvairītos no nejaušas
uzbraukšanas gājējiem uz ceļa, aktīva
ātruma diapazonā no 10 līdz 60
km/h)
KOMFORTS UN PRAKTISKUMS
Priekšējā vējstikla un logu mazgātāja
sprauslu apsilde
2-zonu klimata kontrole
Telefona novietne ar bezvadu lādētāju
Apkārtskata kameru sistēma
Area View
Parkošanās ar piekabi palīdzības
sistēma
Ceļazīmju atpazīšanas sistēma

INTERJERS
Aizmugurējo sēdekļu sistēma VarioFlex
dot iespēju mainīt iekšējo sēdekļu
izkārtojumu atbilstoši jūsu tekošajām
vajadzībām
Elektriski regulējams priekšēja pasažiera
krēsls ar gurnu balstu un atmiņas
funkciju
Jauni interjera dizaina elementi un
sēdekļu pārvalki

GARANTIJA

ŠKODA KAROQ
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija

Active

Ambition

6MAN

24 710 €

26 140 €

6MAN

26 510 €

7DSG

28 450 €

5 GADI

100 000 KM

Elegance

SportLine

27 940 €

31 020 €

31 560 €

29 930 €

33 020 €

33 560 €

7DSG 4x4
Dīzeļdzinēji

Jauda kW / Zs

37 920 €

Transmisija

Active

Ambition

Elegance

SportLine

6MAN

27 800 €

29 230 €

32 310 €

32 850 €

7DSG

29 760 €

31 230 €

34 310 €

34 850 €

6MAN

29 130 €

30 560 €

33 640 €

34 180 €

35 140 €

38 230 €

38 770 €

7DSG 4x4

ACT (Active Cylinder management Technology) - sistēma uzrauga dzinēja slodzi un deaktivizē / aktivizē divus vidējos cilindrus, lai taupītu degvielu
SCR - AdBlue® (selektīvā katalītiskā reducēšana) katalizators tiek izmantots, lai attīrītu izplūdes gāzes no slāpekļa oksīda

KAROQ
TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela

KĀDS IR TAVS SAPŅU KAROQ?

KONFIGURATORS.SKODA.LV
1,0 TSI

1,5 TSI
ACT

2,0 TSI
DSG 4x4

Benzīns RON 95 Benzīns RON 95 Benzīns RON 95

2,0 TDI
SCR

2,0 TDI
SCR

2,0 TDI
SCR 4X4 DSG

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Manuāla 6-p
(Aut 7-p. DSG)

Manuāla 6-p

Automātiska
7-p. DSG

Cilindri / Darba tilpums, cm³
Jauda, kW/Zs
Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba

Manuāla
6-p

Manuāla 6-p
(Aut. 7-p. DSG)

Automātiska
7-p. DSG

Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP,
l/100 km
Co2 izmeši kombinētie WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju
min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm, kg
Garums, mm
Platums, mm
Augstums (max/min), mm
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
(ar pašmasu / ar pilnu masu)
Garenbāze, mm
(ar pašmasu / ar pilnu masu)
Apgriešanās diametrs, m
Klīrenss, mm
(ar pašmasu / ar pilnu masu)
Klīrenss ar slikto ceļu piekari, mm
(ar pašmasu / ar pilnu masu)
Klīrenss ar adaptīvo piekari, mm
(ar pašmasu / ar pilnu masu)
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums, standarta sēdekļiem/
Varioﬂex sēdekļiem (bez rezerves riteņa), l
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums ar nolaistām
aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, standarta sēdekļi /
Varioﬂex sēdekļi (bez rezerves riteņa), l
Degvielas tvertnes tilpums (l)
() - ar automātisko ātrumkārbu
* - Sportline
DSG – divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana (Direct -Shift Gearbox); Direct-Shift Gearbox)
TSI – benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
TDI - Tiešās iesmidzināšanas turbopūtes dīzeļdzinējs
ACT (Active Cylinder management Technology) - sistēma uzrauga dzinēja slodzi un deaktivizē / aktivizē divus vidējos cilindrus, lai taupītu degvielu
SCR - AdBlue® (selektīvā katalītiskā reducēšana) katalizators tiek izmantots, lai attīrītu izplūdes gāzes no slāpekļa oksīda

PAPILDAPRĪKOJUMS

IEINTERESĒJA JAUNAIS KAROQ?

REĢISTRĒJIES ŠEIT
DROŠĪBA
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja
bremzēšanas kontroli MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV, pretbuksēšanas
sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu XDS+ un EDS, hidraulisko bremžu asistentu
HBA, stūrēšanas palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu RBS, elektronisko bremzēšanas
stabilitātes sistēmu CBC, atkārtotas sadursmes novēršanas sistēmu MKB, piekabes stabilitātes
kontroli TSA+ un bremžu palīgsistēmu AutoHold
Priekšējie drošības spilveni ar pasažiera drošības spilvena atslēgšanas funkciju
Galvas drošības spilvenu sistēma (aizkari) priekšā un aizmugurē sēdošajiem, priekšējie sānu
drošības spilveni

Kods

P6A

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens
Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību
Elektroniskais imobilaizers
Braukšanas uzsākšanas asistents (Hill Hold Control) ar atpakaļ pretripošanas funkciju
atpakaļgaitā.
Elektromehāniskā stāvbremze ar Autohold funkciju: novērš automašīnas nejaušu
izkustēšanos deaktivizējas brīdī, kad tiek nospiests gāzes pedālis
Priekšējie Basic-LED lukturi: LED tuvās, tālās un dienas gaitas lukturi
Priekšējie Full-LED matricas lukturi ar slikto laika apstākļu apgaismojumu un lukturu
apmazgāšanu, salona LED apgaismojuma pakete Ambiente Light - LED apgaismojums kāju
zonā, noskaņojuma LED gaismu līnijas priekšējās durvīs un panelī

4UP
PDB

Priekšējo lukturu apmazgāšanas sistēma
LED aizmugurējie lukturi
Aizmugurējie LED lukturi (aizmugurējie lukturi, bremžu lukturi un aizmugurējie miglas lukturi)
Aizmugurējie Full-LED lukturi ar dinamiskiem virzienrādītājiem un animētu mājās atnākšanas/
aiziešanas funkciju
Vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma (Driver Alert)
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Centrālā atslēga ar tālvadību, divas atslēgas
Bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/ aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma ar
kustības sensoru atslēgā (Kessy Full): durvis netiek atvērtas, ja atslēga nav pārvietota vai
kustināta pirms durvju atvēršanas mēģinājuma
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs ar drošības slēdzi
2-zonu automātiskā klimata kontrole (Climatronic), individuāli regulējama vadītājam un
blakussēdētājam, ar putekļu un ziedputekšņu ﬁltru un mitruma un saules gaismas intensitātes
sensoriem
3-zonu automātiskais gaisa kondicionētājs (Climatronic), individuāli regulējams vadītājam,
blakussēdētājam un aizmugurējiem pasažieriem, ar putekļu un ziedputekšņu ﬁltru un mitruma
un saules gaismas intensitātes sensoriem
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi. Tikai ar manuālo parnesumkārbu
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
DSG automātiskajai pārnesumkārbai
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi. Tikai ar manuālo parnesumkārbu
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar apsildi un pārnesumu pārslēgšanas lāpstiņām
DSG automātiskajai pārnesumkārbai
Ar kājas žestu vadāmas elektriski atveramas/aizveramas bagāžas nodalījuma durvis
Virtual Pedal
Elektriski vadāma tonēta stikla panorāmas lūka. Izslēdz standartaprīkojumā pieejamo briļļu
turētāju jumta konsolē
Apsildāms vējstikls + aizmugurējo ārējo sēdekļu apsilde
Autonomā apsildes sistēma ar tālvadību. TDI dzinējiem izslēdz standartaprīkojumā esošo
papildus gaisa sildītāju (7E6)
Sānu atpakaļskata spoguļi, elektriski regulējami un apsildāmi
Sānu atpakaļskata spoguļi, elektriski regulējami, apsildāmi, elektriski nolokāmi ar automātisko
aptumšošanos
Priekšējo sēdekļu apsilde

8X1

standartaprīkojums

nav pieejams

Ambition Elegance SportLine

PE3

Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem + proaktīvā priekšējo pasažieru
aizsardzības sistēma (Crew Protect Assist) ar avārijas bremzēšanu, priekšējo drošības jostu
priekšlaicīgu nospriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu

Mehāniski regulējams priekšējo sēdekļu augstums
Elektriski regulējami priekšējie sēdekļi ar atmiņas funkciju un gurnu balstiem,
sānu atpakaļskata spoguļi ar atmiņas funkciju un iekāpšanas zonas izgaismojumu; tikai ar PLB

Active

490 €

490 €

490 €

PFB

P5I

1 790 €

8VQ
8WB
EM1

50 €

Kods

Active

Ambition Elegance SportLine

PDC

PHB

PHD

280 €

280 €

280 €

PLI
PLK

240 €
100 €

240 €
100 €

4E6

640 €

PK6

1 110 €

1 110 €

1 110 €

430 €
1 240 €

430 €
1 240 €

430 €
1 240 €

PLE
PLG

P5E
PHC

1 240 €

6XN
6XK
4A3
PK2
P5N

1 100 €

PAPILDAPRĪKOJUMS

KĀDS IR TAVS SAPŅU KAROQ?

KONFIGURATORS.SKODA.LV
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Priekšējie sporta sēdekļi ar Termoﬂux sēdekļu apdari (speciāls audums ar lielāku gaisa
caurlaidību salīdzinot ar standarta sēdekļu audumu)
Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar 60/40 dalījumu
Nolokāms aizmugurējais elkoņbalsts
Aizmugurējo sēdekļu sistēma Varioﬂex - atsevišķi stāvoši, regulējami un izņemami sēdekļi
Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni
Elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni, 230V ligzdu un USB-C
pieslēgvietām viduskonsoles priekšā un mugurpusē.
Pilnībā nolokāma blakussēdētāja sēdekļa atzveltne lielgabarīta kravas pārvadāšanai
Apgaismojuma palīgsistēma (Light Assist) - atkarībā no gaismas daudzuma automātiski
pārslēdzās uz tuvajām gaismām vai dienas gaitas lukturiem. Ietver arī Coming Home /
Leaving Home funkciju (tuvojoties vai attālinoties no aizslēgtas mašīnas, noteiktu laika
brīdi deg ārējās gaismas)
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos + lietus sensors
Sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma (Front Assist): samazina ātrumu vai bremzē
iespējamās sadursmes gadījumā. Gājēju uzraudzības un aizsardzības sistēma
(Pedestrian Monitor) ar darbības diapazonu 10 - 60 km/h
Elektroniskā kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju (iespēja iestatīt maksimālā ātruma
ierobežojumu diapazonā no 30 līdz 210 km/h, kura pārsniegšanas gadījumā tiek dots skaņas
un informatīvs brīdinājums)
Adaptīvā kruīza kontrole, ievēro iestatīto distanci attiecībā pret priekšā braucošo
transportlīdzekli, atbilstoši paātrinoties vai bremzējot (līdz pilnīgai apstādīnāšanai);
ar darbības diapazonu līdz 210 km/h
Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar akustisku brīdinājuma signālu, vizuālu
informāciju radio vai navigācijas iekārtas displejā + MANOEUVRE ASSIST - automātisku
bremzēšanas sistēmu iespējamās sadursmes gadījumā
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori ar akustisku brīdinājuma signālu,
vizuālu informāciju radio vai navigācijas iekārtas displejā + MANOEUVRE ASSIST automātisku bremzēšanas sistēmu iespējamās sadursmes gadījumā + atpakaļskata
kameru ar apmazgātāju
3,5" krāsains multifunkcionāls instrumentu panelis COLOUR MAXI DOT attaino:
datumu un laiku, āra temperatūru, vidējo degvielas patēriņu, aktuālo degvielas patēriņu,
nobraukto attālumu, brauciena laiku, vidējo ātrumu, pašreizējo ātrumu, brīdinājuma un
informācijas ziņojumus. Ka arī informāciju no telefona, audio, navigācijas un palīgsistēmām
(ja tādas ir)
12V rozete bagāžas nodalījumā
Braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode Select): Normal, Sports, Eco un Individual
režīmi. Transportlīdzekļa dzinējs, DSG transmisija (ja ir aprīkojumā), stūres pastiprinātājs,
Start/Stop sistēma, adaptīvā priekšējo lukturu sistēma, klimata kontrole un adaptīvā kruīza
kontrole (ja ir aprīkojumā) tiek automātiski pielāgotas atbilstoši izvēlētajam režīmam
Performance pakotne: progresīvā stūres vadība (Progressive Steering) kopā ar adaptīvo piekari
un braukšanas režīma izvēlnes sistēmu (Driving Mode Select). Sporta pedāļi ar alumīnija uzlikām.
Tikai 110 kW dzinējiem
Trešā atslēga; ar individuālajiem iestatījumiem P5J braukšanas režīmiem
Slikto ceļu pakotne - dzinēja un ātrumkārbas pastiprināts nosegs (plastikāta)
Aizmugurējo stiklu 35% tonējums aiz B-pillāra (SunSet)
Sakabes āķa sagatave
Nolokāms sakabes āķis
Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejama ar 6SC, PWD, RA2, PJA/PJC
Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs, Atkritumu tvertne priekšējo
durvju kabatā, bagāžas stiprināšanas sietu sistēma. Nav pieejama ar PKP un PMD
FAMILY pakotne: atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem, integrēti priekšējo sēdekļu
atzveltnēs, planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem, ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi
priekšējā pasažiera sēdeklī
Bagāžas nodalījumu atdalošs siets
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs
Jumta reliņi melnā krāsā
Jumta reliņi sudraba krāsā ar hromētām logu līstem + sliekšņu dekoratīvās uzlikas priekšā
Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa. Nav pieejams ar P5N

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods
PWC

Active

Ambition Elegance SportLine

PWD
6E3
RA3

650 €

650 €

220 €

220 €

220 €

PHJ
8K3

100 €

430 €

430 €

950 €

870 €

800 €

30 €
180 €

30 €
180 €

30 €
180 €

200 €
900 €
170 €
100 €

200 €
900 €
170 €
100 €

200 €
900 €
170 €
100 €

170 €
20 €

170 €
20 €

6K2

8T6

PPJ

430 €

7X1

W5F

610 €

PF2

P5J

8QG
PK4
4KF
PKZ
PK0
PKP
W5K

180 €
200 €
900 €
100 €

P5L

3CX
9JD
PG0
P5P

140 €

170 €
20 €

170 €
20 €
500 €

PAPILDAPRĪKOJUMS

IEINTERESĒJA JAUNAIS KAROQ?

REĢISTRĒJIES ŠEIT
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE
Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku Pk6
Papildus elektriskais gaisa sildītājs ar automātisku ieslēgšanos zemāk par 4 grādiem.
Tikai TDI dzinējiem
Apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
Tekstila grīdas paklāji
Ražotāja garantija - 5 gadi vai 100 000 km
Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi vai 150 000 km
IZKLAIDES UN KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMAS
4 skaļruņu audio sistēma
8 skaļruņu audio sistēma
Radio Swing - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM, SD karšu lasītājs,
USB-C pieslēgvietas (uzlādei un datu pārraidei)
Radio Bolero - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM, USB-C pieslēgvietas
(uzlādei un datu pārraidei), ar balss vadību
Radio Bolero Plus - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM, USB-C pieslēgvietas
(uzlādei un datu pārraidei); Digital Instrument Panel (krāsainais 10,25" ekrāns), Bluetooth®
tālruņa brīvroku sistēma ar Phone Box un Wireless Charging - nodrošina bezvadu savienojumu
ar ārējo antenu un bezvadu telefona akumulatora lādēšanu
Navigācijas sistēma Amundsen - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM, 2x USB-C
pieslēgvietas (uzlādei un datu pārraidei), WLAN, balss vadība, Eiropas valstu kartes,
Online radio, WiFi (Hotspot)
Navigācijas sistēma Amundsen Plus - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, 2x USB-C pieslēgvieta
(uzlādei un datu pārraidei), WLAN, balss vadība, Eiropas valstu kartes, Online radio,
Digital Instrument Panel (10,25" krāsains ekrāns), Bluetooth® telefona brīvroku sistēma ar
Phone Box un Wireless Charging - nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu un
bezvadu telefona akumulatora lādēšanu
Navigācijas sistēma Columbus - 9.2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM, 2x USB-C
pieslēgvieta (uzlādei un datu pārraidei), WLAN, balss vadība, Eiropas valstu kartes, Online radio,
Digital Instrument Panel (10,25" krāsains ekrāns), Bluetooth® brīvroku sistēma ar Phone Box
un Wireless Charging - nodrošina bezvadu savienojumu ar ārējo antenu un bezvadu telefona
akumulatora lādēšanu
Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim
Wireless SmartLink funkcija - ļauj lietot viedtelefona aplikācijas radio vai navigācijas ekrānā
(Apple CarPlay aplikācijas pieejamas bezvadu režīmā priekš Apple ierīcēm)
Ārkārtas zvana funkcija
Pakalpojumu paketes Pro-Active Services abonements uz 10 gadiem. Ietver ārkārtas
zvana funkciju, palīdzību uz ceļa, servisa un atbalsta pakalpojumu funkciju
Attālinātās piekļuves (Remote Access) pakalpojumu paketes 1 gada abonements
Pakalpojumu paketes Pro-Active Services abonements uz 10 gadiem. Ietver ārkārtas zvana
funkciju, palīdzību uz ceļa, servisa un atbalsta pakalpojumu funkciju.
Attālinātās piekļuves (Remote Access) pakalpojumu paketes 1 gada abonements
Pakalpojumu pakete Pro-Active Services abonements uz 10 gadiem. Ietver ārkārtas zvana
funkciju, palīdzību uz ceļa, servisa un atbalsta pakalpojumu funkciju. Attālinātās piekļuves Remote Access + Online Infotainment pakalpojumu paketes 1 gada abonements.
Tikai ar navigācijas sistēmām Amundsen vai Columbus
EKSTERJERS
Metāliska vai perlamutra virsbūves krāsa
Speciālā krāsa Steel Grey
PREMIUM speciālā krāsa Velvet Red
Sānu spoguļu korpusi virsbūves krāsā
Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
GRAINED DIAMOND dekoratīvie salona elementi
GRAPHITE METALLIC dekoratīvie salona elementi
PIANO BLACK dekoratīvie salona elementi
Melna auduma salona apdare
Melna vai pelēka auduma salona apdare
Melna vai melna/bēša auduma salona apdare
Melna auduma salona apdare Eco. Tikai ar P5I
Melna auduma salona apdare Eco + atkritumu tvertne priekšējo durvju kabatā. Tikai ar P5I
Sēdekļu Suedia/ādas apdare. Nav pieejama ar PHJ
Sēdekļu ādas apdare. Nav pieejama ar PHJ
Riteņu arku plastikāta uzlikas
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm

standartaprīkojums

nav pieejams

Kods
7N2
7E6
9T1
0TD
EA2
EA9
Kods

Active

Ambition Elegance SportLine

390 €
Active

390 €
390 €
390 €
Ambition Elegance SportLine

RA0
I8I
R5B
R5E

560 €

560 €

560 €

R5D

390 €

390 €

390 €

R5G

870 €

870 €

870 €

R5I

1 550 €

1 550 €

1 550 €

0€

0€

0€

PT0
9WJ
NZ2
YO1
YOQ
YO2

0€

YOY

Kods
MET
SPE
EXC

Active
540 €
360 €
890 €

Ambition Elegance SportLine
540 €
540 €
180 €
360 €
360 €
0€
890 €
890 €
540 €

PMD
PME

780 €
800 €

780 €
800 €

PLA
PLB
6EE
0NA

1 350 €
1 610 €

1 350 €
1 610 €

0€

0€

0€

1 020 €
1 270 €

PAPILDAPRĪKOJUMS

KĀDS IR TAVS SAPŅU KAROQ?

KONFIGURATORS.SKODA.LV
Kods
DISKI UN RIEPAS
16" vieglmetāla diski CASTOR ar vasaras riepām 215/60 R16
PJ 0
PU0
17" vieglmetāla diski SCUTUS ar vasaras riepām 215/55 R17.
Aizstāj standarta diskus
17" vieglmetāla diski SCUTUS ANTHRACITE ar vasaras riepām 215/55 R17.
PU1
Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski PROCYON BLACK MATT ar vasaras riepām 215/50 R18.
PV0
Aizstāj standarta diskus
18" vieglmetāla diski PROCYON BLACK ar vasaras riepām 215/50 R18. Aizstāj standarta diskus PV1
PV2
18" vieglmetāla diski PROCYON ANTHRACIT ar vasaras riepām 215/50 R18.
Aizstāj standarta diskus
PV3
18" vieglmetāla diski MIRAN BLACK ar vasaras riepām 215/50 R18. Aizstāj standarta diskus
PY0
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS BLACK MATT ar vasaras riepām 225/40 R19.
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS BLACK ar vasaras riepām 225/40 R19.
PY 1
Aizstāj standarta diskus
PY2
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS ANTHRACIT ar vasaras riepām 225/40 R19.
Aizstāj standarta diskus
PY3
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS ANTHRACIT ar vasaras riepām 225/40 R19.
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS ANTHRACIT ar vasaras riepām 225/40 R19.
PY4
Aizstāj standarta diskus
19" vieglmetāla diski SAGITARIUS ANTHRACIT ar vasaras riepām 225/40 R19.
PY5
Aizstāj standarta diskus
Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas
Pilna izmēra rezerves ritenis ar tērauda disku. Nav pieejams ar 4X4 piedziņu
PJA
PJC
Pilna izmēra rezerves ritenis ar vieglmetāla disku; tikai priekšpiedziņai ar PJ0/PU0/PU1
Kompaktais rezerves ritenis
PJD
standartaprīkojums

Active

Ambition Elegance SportLine

500 €
200 €
670 €

470 €

720 €
720 €

520 €
520 €

760 €
1 170 €

560 €
970 €

1 170 €

970 €

1 170 €

970 €
490 €
490 €
490 €

150 €
240 €
150 €

150 €
240 €
150 €

150 €
240 €
150 €

150 €
150 €

nav pieejams

DISKI

16’’ CASTOR vieglmetāla
diski –
Active standartaprīkojums

17’’ SCUTUS sudraba / antracīta
Aero vieglmetāla diski ar matēti
melnām uzlikām –
Ambition un Elegance
standartaprīkojums

18’’ PROCYON antracīta
Aero vieglmetāla diski ar matēti
melnām uzlikām

18’’ MIRAN melni Aero
vieglmetāla diski

18’’ PROCYON sudraba
Aero vieglmetāla diski ar matēti
melnām uzlikām –
Sportline standartaprīkojums

18’’ PROCYON antracīta
Aero vieglmetāla diski ar
matēti melnām uzlikām Sportline papildaprīkojums

19’’ SAGITARIUS antracīta
Aero vieglmetāla diski ar matēti
melnām uzlikām –
Sportline papildaprīkojums

19’’ SAGITARIUS sudraba
Aero vieglmetāla diski ar matēti
melnām uzlikām –
Sportline papildaprīkojums

KRĀSAS IZVĒLE
PĒC JŪSU GAUMES

STANDARA KRĀSA ENERGY BLUE - 0 €
Nav pieejama SPORTLINE versijā

STANDARA KRĀSA STEEL GREY - 350 €
SPORTLINE - 0 €

METĀLISKĀ KRĀSA
BRILLIANT SILVER - 520 €
SPORTLINE - 180 €

METĀLISKĀ KRĀSA MOON WHITE - 520 €
SPORTLINE - 180 €

Metāliskā krāsa GRAPHITE GREY - 520 €
SPORTLINE - 180 €

METĀLISKĀ KRĀSA MAGIC BLACK - 520 €
SPORTLINE - 180 €

METĀLISKĀ KRĀSA LAVA BLUE - 520 €
Nav pieejama SPORTLINE versijā

METĀLISKĀ KRĀSA
PHOENIX ORANGE - 870 €
SPORTLINE - 520 €

METĀLISKĀ KRĀSA VELVET RED - 870 €
SPORTLINE - 520 €

PARĀDIET SAVUS MUSKUĻUS. SPORTLINE.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
SportLine dizaina buferus papildina glancēti un matēti melni
dizaina elementi, piemēram, radiatora restes ietvars, sānu
spoguļu korpusi, stiklu aplodas un jumta reliņi, kas uzsver
automašīnas sportisko stilu. Virsbūves dinamiskajam
dizainam ’’piparus pieber’’ melni 18’’ vai antracīta (attēlā)
19’’ vieglmetāla diski. Protams, neaizstājama ir oriģinālā
SportLine emblēma uz priekšējiem spārniem.

STILĪGA AIZMUGURE
Aizmugurējie uzraksti ir veidoti no melniem burtiem un
cipariem (piemēram, ŠKODA KAROQ 4×4), robusto buferi
papildina melns difuzors un hromēti dekoratīvie izpūtēju
uzgaļi. Pagarinātais jumta spoileris izceļ automobiļa rakstu,
vienlaikus uzlabojot tā aerodinamiku. SportLine versija
standartā ir aprīkota ar virsbūves krāsas sānu apdares
elementiem (durvju lejasdaļu) un SunSet tonētiem stikliem.

INTERJERS

ACTIVE standartaprīkojums – Melns interjers

AMBITION standartaprīkojums - Melns/pelēks interjers

Paneļa dekoratīvās uzlikas Grained Diamond
Tekstila sēdekļu apdare, melnā krāsā

Paneļa dekoratīvās uzlikas Graphite Metallic
Tekstila sēdekļu apdare, pelēki/ melnā krāsā

ELEGANCE standartaprīkojums - Melns/pelēks interjers

Papildaprīkojums AMBITION PMD (760 €), ELEGANCE PMD (760 €)

Paneļa dekoratīvās uzlikas Piano Black
Tekstila sēdekļu apdare, melnā krāsā

Papildaprīkojums AMBITION PLA (1310 €), ELEGANCE PLA (1310 €),
SPORTLINE PLA (990 €)
Sēdekļu ādas apdare/Suedia

Interjers Eco: Tekstila sēdekļu apdare Black/Mocca

Papildaprīkojums AMBITION PLB (1560 €),
ELEGANCE PLB (1560 €),
SPORTLINE PLB (1230 €)
Sēdekļu ādas apdare,
melna / bēša

EKO PAKOTNE – APDARE
Atšķirīgā apdare lielākoties ir izgatavota
no pārstrādātiem materiāliem.
Tā ir pieejama auduma/Suedia/
ādas kombinācijā.

EKO PAKOTNE –
DEKORS UN ELKOŅU BALSTS DURVĪS
Ar Eko pakotni aprīkotajā interjerā
ir ekskluzīvs priekšējo un aizmugurējo
durvju dekors. Priekšējo durvju roku
balstiem, kas pārklāti ar Suedia, ir
patīkami pieskarties un
tie lieliski atbilst sēdekļa apdarei.

SPORTLINE INTERJERS
Piano Black dekors (priekšējais panelis),
Carbon dekors (durvis).
Auduma apdare ar ThermoFlux funkciju.
Priekšējie sporta sēdekļi

SALOKI TO. PĀRVIETO TO. IZŅEM TO.
VarioFlex aizmugurējo sēdekļu sistēma ļauj pielāgot salonu atbilstoši situācijai. Tā sastāv no trim atsevišķiem
aizmugurējiem sēdekļiem. Jūs varat nolocīt katru atsevišķi, kā arī izņemt tos pilnībā.

VARIOFLEX –
VISI SĒDEKĻI
NOLOCĪTI
Bagāžas nodalījumu,
kura pamattilpums
ir 588 litri, var
palielināt līdz
1 605 litriem,
nolaižot aizmugurējo
sēdekļu atzveltnes.

TĪKLU SISTĒMA
Praktiskie tīkli lieliski novērš jūsu lietu
pārvietošanos. Turklāt jūs skaidri redzēsiet,
kur viss ir ievietots

VARIOFLEX –
VISI SĒDEKĻI
IZŅEMTI
Ja izņemat visus
aizmugurējos
sēdekļus, jūs
iegūstat bagāžas
nodalījumu ar
1810 litru ietilpību.

ABPUSĒJS PAKLĀJS
Jūs varat izmantot paklāju ar eleganto auduma
pusi uz augšu, kad nepārvadājat neko, kas
varētu būt netīrs, un viegli apgriezt to, lai
vajadzības gadījumā izmantotu mazgājamo
gumijas pusi.

VARIOFLEX
IESPĒJAS

PAPILDAPRĪKOJUMS
VARIOFLEX SĒDEKĻI

Lai palielinātu
bagāžnieka zonu, visus
aizmugurējos sēdekļus
var atlocīt līdz
priekšējo sēdekļu
atzveltnēm (skat.
kreiso sēdekli). No šī
pozīcijas tos var arī
viegli izņemt. To var
izdarīt viens pats,
un tam nav
nepieciešami
instrumenti.

Pasūtāms tikai Ambition un Elegance
630 €.

SAVIENOJAMĪBA
Jaunā apvidnieka KAROQ savienojamības iespējas atvieglo jūsu automobīļa
ikdienas lietošanu un nodrošina vispārēju atbalstu,
lai jūs varētu nokļūt paredzētajā vietā laikā un ar komfortu.

SMARTLINK
Smartlink sistēma nodrošina jūsu
telefona savienojumu ar iebūvēto
informatīvi izklaidējošo sistēmu izmantojot
Apple CarPlay, Android Auto
vai MirrorLink. Baudiet mūziku, pārvaldiet
teksta ziņas un telefona zvanus
vai klausieties iemīļotos podkāstus.

ŠKODA CONNECT

TĀLRUŅA KASTE

Šis savienojamības produkts nodrošina jums
online-navigāciju un informatīvos
pakalpojumus, dažādu transportlīdzekļa funkciju
attālinātu vadību izmantojot jūsu tālruni un
attālinatu saziņu ar jūsu izvēlēto ŠKODA
servisa centru.

Tālruņa kaste, kas piemērota arī ierīcēm ar liela
izmēra ekrāniem, pastiprina signālu jūsu
mobilajam tālrunim un braukšanas laikā uzlādē
ierīci bezvadu režīmā. Divas USB-C
pieslēgvietas, kas atrodas virs tālruņa kastes,
ļauj viegli pievienot un sapārot ārējās ierīces
ar izklaides sistēmu

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet MyŠKODA
lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, vai tie būtu dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta
plānošanu un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēkā no 2022. gada oktobra. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas gatavībā”
ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja,
ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar
pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un
izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

Green Motors SIA
Krasta iela 5, LV-1050, Rīga
+ 371 67 115 600 info@greenmotors.lv
www.greenmotors.lv

Mūsu Auto Valmiera SIA
Rīgas iela 86A, LV-4201, Valmiera
+ 371 64 220 777 info-valmiera@mmg.lv
www.musuautovalmiera.lv

Verte Auto SIA
Biķernieku iela 125, LV-1021, Rīga
+371 67 30 40 50 info@verteauto.lv
www.verteauto.lv

Skandi Motors, ﬁliāle Liepāja
Brīvības iela 146c, LV-3401, Liepāja
371 63 483 600 skoda.liepaja@skandimotors.lv
www.skodaliepaja.lv

Auto Welle SIA
18. novembra iela 68B, LV-5404, Daugavpils
+371 65 413 551 info@autowelle.lv
www.autowelle.lv

skoda.lv

