ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ KAROQ,
ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

ΤΟ ΝΕΟ ŠKODA

KAR0621

KAROQ

Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:

ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠ’ ΟΛΑ
Το νέο ŠKODA KAROQ είναι ένα κομψό compact SUV
και ο ιδανικός σύντροφος σε όποια περιπέτεια κι αν
φαντασθείτε. Χάρη στην προηγμένη συνδεσιμότητα
και τα συστήματα ασφαλείας που πρoσφέρει, μπορεί
να μετατρέψει ακόμα και μία καθημερινή διαδρομή
σε απολαυστική εμπειρία. Έχοντας τη νέα σχεδιαστική
γλώσσα της ŠKODA, η εμφάνισή του θα σας συναρπάσει.
Το KAROQ είναι ένα ακόμα παράδειγμα της φιλοσοφίας
μας να κάνουμε τα όμορφα αυτοκίνητα όσο το δυνατόν
πιο απολαυστικά στην οδήγηση, όπως τότε, στο ξεκίνημα
της ιστορίας μας.
Αυτή είναι η ουσία του Simply Clever. Αυτή είναι η ουσία
της ŠKODA.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ
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ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΥΛ

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Το KAROQ με τη
χαρακτηριστική μάσκα
ŠKODA, αποπνέει αίσθηση
δύναμης και ασφάλειας.
Μπροστά κυριαρχούν
οι δυναμικοί προβολείς
και τα φώτα ομίχλης που
τοποθετούνται στο ύψος της
μάσκας, επιβεβαιώνοντας τις
εκτός δρόμου ικανότητες
του αυτοκινήτου.

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ
Οι γωνιώδεις θόλοι των τροχών και τα
προστατευτικά καλύμματα των μαρσπιέ τονίζουν
τον SUV χαρακτήρα του. Το συνεχές παιχνίδι του
φωτός με τη σκιά που δημιουργεί η σχεδιαστική
γλώσσα της ŠKODA, προσδίδει στο KAROQ
κομψότητα και δυναμικότητα.

Σχεδιασμός

Οι κομψές ανάγλυφες γραμμές του αποτυπώνουν
τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της ŠKODA. Το νέο
μας SUV με την πολυλειτουργική σχεδίασή του,
σας επιτρέπει να απολαμβάνετε με στυλ την κάθε
περιπέτεια.
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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ
Με την ηλεκτρική, πανοραμική
ηλιοροφή μπορείτε να
δημιουργήσετε έναν μεγάλο,
ανοιχτό χώρο πάνω από τα εμπρός
καθίσματα, που αναδεικνύει το
στυλ του αυτοκινήτου και χαρίζει
μεγαλύτερη απόλαυση σε όλους
τους επιβάτες. Μοναδική αίσθηση
ελευθερίας και ευρυχωρίας μέσα
από νέους ορίζοντες.

Σχεδιασμός

ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Εντυπωσιακά πίσω φώτα,
στο γνώριμο σχήμα C, τα
οποία παραπέμπουν στην
τέχνη του κυβισμού.
Σχεδιαστικά, χωρίζονται
σε δύο τμήματα. Το πρώτο
διεισδύει στο πλάι, ενώ το
δεύτερο ενσωματώνεται
στην 5η πόρτα. Κάτοπτρα
που θυμίζουν μάτια γάτας
για καλύτερη ορατότητα
τοποθετούνται βαθιά στον
πίσω προφυλακτήρα για
προστασία από ζημιές.
Το KAROQ διαθέτει επίσης
ανθεκτικό, προστατευτικό
κάλυμμα.
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ΦΩΤΙΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Πίσω Φώτα LED
Τα εντυπωσιακά πίσω φώτα όπως και
η πινακίδα κυκ λοφορίας υιοθετούν
τεχνολογία LED. Οι έντονες ακμές
συνεχίζονται στην περιοχή των πίσω
φώτων, τονίζοντας την πίσω όψη του
αυτοκινήτου.

Οι εκφραστικές γραμμές του KAROQ
τονίζονται από τα εξωτερικά φώτα.
Επίσης διατίθεται προαιρετικά με σύστημα
LED, προσφέροντας άριστη ορατότητα
στον οδηγό.

Σας καλωσορίζει
Οι λυχνίες LED στην κάτω πλευρά
των εμπρός θυρών συνθέτουν το
λογότυπο ŠKODA και φωτίζουν την
περιοχή εισόδου. Το χαρακτηριστικό
αυτό αποτελεί μέρος του Πακέτου
Φωτισμού LED σε συνδυασμό με τον
ατμοσφαιρικό φωτισμό του εσωτερικού.

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ FULL LED ΜΕ AFS
ΚΑΙ ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ
Δύο τύποι προβολέων και φώτων
ομίχλης διατίθενται για το KAROQ.
Οι προβολείς LED είναι πολύ ισχυροί
και με υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Το AFS (Adaptive Frontlight
System) προσαρμόζει την ένταση
του φωτισμού σε συγκεκριμένες
συνθήκες (π.χ. οδήγηση στην
πόλη, τον αυτοκινητόδρομο ή τη
βροχή), ενώ οι προβολείς φέρουν
μία εντυπωσιακή, ενσωματωμένη
λωρίδα φώτων ημέρας LED. Σε
συνθήκες μειωμένου φωτισμού,
τα φώτα ομίχλης LED λειτουργούν
ανεξάρτητα, εξασφαλίζοντας μέγιστη
ασφάλεια.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
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ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μεταμορφώσαμε το αυτοκίνητο σε cockpit. Η ελκυστική και πρακτική
ψηφιακή οθόνη προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εκεί
που τις χρειάζεστε περισσότερο – ακριβώς μπροστά στα μάτια σας.
Πληροφορίες οδήγησης, υπηρεσίες πλοήγησης, ενημέρωσης/ψυχαγωγίας
ή επικοινωνίας, τα πάντα βρίσκονται εκεί, ανά πάσα στιγμή.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ*
Ο Ψηφιακός Πίνακας Οργάνων προσφέρει μία τέλεια επισκόπηση
με πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδιού και λειτουργίες όπως
το σύστημα πλοήγησης για παράδειγμα. Μπορείτε να επιλέξετε από τέσσερις
διαφορετικές διατάξεις, ελεγχόμενες μέσω του μπουτόν View στο τιμόνι
πολλαπλών λειτουργιών – Classic view, Extended view, Modern view και Basic
view (κατάλληλες για οδήγηση τη νύχτα ή στον αυτοκινητόδρομο).

Σχεδιασμός

Classic view

Modern view

Basic view

Extended view

Sport view
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Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Κάντε τον χώρο σας ακόμα πιο ευχάριστο
και άνετο με απαλό, αρμονικό φωτισμό
περιβάλλοντος LED, κατά μήκος του
εσωτερικού του αυτοκινήτου, δημιουργώντας
την τέλεια ατμόσφαιρα για οποιοδήποτε ταξίδι.

Πράσινος φωτισμός περιβάλλοντος

Μπλε φωτισμός περιβάλλοντος

Κόκκινος φωτισμός περιβάλλοντος

Σχεδιασμός

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η απόφαση είναι δική σας:
είτε επιλέγετε το αγαπημένο
χρώμα σας ή δίνετε
διαφορετικό τόνο στην κάθε
ημέρα σας. Το ταμπλό και ο
φωτισμός περιβάλλοντος
LED στην εμπρός πόρτα,
που αποτελεί τμήμα του
πακέτου LED, προσφέρει
δέκα ελκυστικές χρωματικές
επιλογές. Ο λευκός φωτισμός
της περιοχής των ποδιών
επίσης διατίθεται με το
πακέτο LED.
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Μείνετε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε. Το ŠKODA Connect
σάς ανοίγει την πόρτα σε ένα κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες
επικοινωνίας: Μπορείτε να είστε συνεχώς online για ενημέρωση και
ψυχαγωγία αλλά και για υπηρεσίες υποστήριξης.

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την
καλύτερη διαδρομή: οι
ενημερωμένοι χάρτες
σας προσφέρουν μία
τέλεια επισκόπηση κάθε
ταξιδιού. Επίσης, σας
επιτρέπουν να αντιδράτε
σε κάθε απροσδόκητη
εξέλιξη, όπως οδικά
έργα, ατυχήματα ή
μποτιλιαρίσματα.

Συνδεσιμότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η συνδεσιμότητα του KAROQ
περιλαμβάνει μία γραμμή SOS.
Το σύστημα έκτακτης ανάγκης
ενεργοποιείται από το κόκκινο
μπουτόν στην κονσόλα οροφής.
Σε περίπτωση σύγκρουσης γίνεται
αυτόματη κ λήση.

ŠKODA CONNECT
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών: Το Infotainment Online,
το οποίο προσφέρει πλοήγηση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο,
και το Care Connect που εστιάζει στη βοήθεια και την ασφάλεια,
επιτρέποντας απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο του οχήματος.
Επίσης παρέχει και υπηρεσία υποστήριξης σε περιπτώσεις ανάγκης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Πληροφορίες για το ταξίδι όπως
μέση κατανάλωση, μέση απόσταση
και χρόνος ταξιδιού εμφανίζονται
στην οθόνη του κινητού σας μέσω
της εφαρμογής, και έτσι έχετε μια
ολοκ ληρωμένη εικόνα όλων των
ταξιδιών σας.

ΚΑΙΡΟΣ
Ενημερωθείτε για τον
καιρό στην τρέχουσα θέση
ή τον προορισμό σας με
λεπτομερή πρόγνωση,
συμπεριλαμβανομένων
των βροχοπτώσεων και
άλλων προειδοποιήσεων.

Συνδεσιμότητα
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ŠKODA CONNECT:
ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Εντοπίστε την ακριβή θέση του αυτοκινήτου
σας σε μεγάλους χώρους στάθμευσης
οποιαδήποτε στιγμή, απευθείας από το
κινητό σας, με εμφάνιση διεύθυνσης, ώρας
και ημερομηνίας.
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Ο τομέας ενημέρωσης-ψυχαγωγίας έχει κάνει
άλματα: Ελκυστική σχεδίαση, πολυάριθμες
εκπληκτικές λειτουργίες και συγχρονισμός με τις
εξωτερικές συσκευές σας. Και το καλύτερο; Τα
παιδιά σας δεν θα βαρεθούν ποτέ στο ταξίδι μέσα
σε ένα KAROQ.

Συνδεσιμότητα

MyŠKODA APP
Γνωρίστε τον Paul, τον διαδραστικό βοηθό της
MyŠKODA App (για Android ή iOS) που
θα φανεί χρήσιμος στην καθημερινότητα. Για
παράδειγμα, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε
για να βρείτε πληροφορίες για το αυτοκίνητο ή μία πλήρη
περιγραφή κάθε χειριστηρίου ή ενδεικτικής λυχνίας κ.λπ.
Επιπλέον, ο Paul μπορεί να παρακολουθεί τα ραντεβού σας από
το planner. Έτσι, δεν θα ξεχνάτε ποτέ ένα ραντεβού, ενώ θα
έχετε και βοήθεια για να φτάσετε στον προορισμό σας.

SmartLink+
Με το SmartLink+ (Πακέτο
ŠKODA Connectivity για
MirrorLink®, Apple CarPlay,
Android Auto και λειτουργία
SmartGate), το σύστημα
ενημέρωσης/ψυχαγωγίας
επιτρέπει την ασφαλή χρήση του
κινητού εν κινήσει. Επιπλέον, όλες
οι εγκατεστημένες εφαρμογές,
που είναι πιστοποιημένες ως
ασφαλείς για αυτοκίνητα, είναι
συμβατές με MirrorLink(R),
Apple CarPlay ή Android
Auto. Το σύστημα SmartLink+
περιλαμβάνει SmartGate για
σύνδεση του smartphone με
το όχημα μέσω WiFi και για
πρόσβαση σε ενδιαφέρουσες
πληροφορίες όπως η κατανάλωση
καυσίμου, οι επιδόσεις και οι
πληροφορίες για το σέρβις.
(Επισκεφθείτε τον ιστότοπό
μας για όρους χρήσης και
πληροφορίες συμβατότητας
σχετικά με το SmartLink+.)

COLUMBUS
Το σύστημα πλοήγησης Columbus
3D διαθέτει οθόνη αφής 9,2" και
τρισδιάστατη απεικόνιση. Η συσκευή
εκτός από άνετο έλεγχο αφής προσφέρει
και λειτουργία αναγνώρισης χειρονομιών,
που σας επιτρέπει περιήγηση στο μενού ή
στις διάφορες λίστες. Πολλές λειτουργίες
όπως Bluetooth, σύστημα SmartLink+
και WiFi διατίθενται στάνταρ. Επίσης
διατίθεται ενσωματωμένη μονάδα
τηλεφώνου με συμβατότητα γρήγορου
LTE Internet.

ΒΑΣΗ MULTIMEDIA
Μπορεί να υπάρχει μόνο ένας οδηγός
αλλά οι πίσω επιβάτες μπορούν να
απολαύσουν εξίσου το ταξίδι.
Η βάση multimedia σας επιτρέπει να
τοποθετήσετε με ασφάλεια ένα tablet
στο προσκέφαλο του εμπρός καθίσματος.

Canton Sound System
Απολαύστε απόλυτη σαφήνεια ήχου,
μουσικής ή ομιλίας με το Canton
Sound System με δέκα ηχεία, ένα ηχείο
στο ταμπλό και subwoofer στο χώρο
αποσκευών. Η συνολική ισχύς είναι 575 W.

Συνδεσιμότητα

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΠΑΝΤΟΥ

Phone box
Αυτή η πρακτική
θήκη που βρίσκεται
μπροστά από τον λεβιέ
ταχυτήτων, ενισχύει
το σήμα του κινητού
σας, φορτίζοντάς το
ασύρματα ενώ οδηγείτε.
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ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΣΑΚΟΣ UNIBAG
Όταν χρησιμοποιείτε το αφαιρούμενο
Unibag που είναι σχεδιασμένο για τη
μεταφορά σκι ή ενός snowboard, μπορείτε
να αναδιπλώσετε την πλάτη του μεσαίου
καθίσματος, χωρίς να επηρεάζεται η άνεση
των δύο πίσω επιβατών.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Χάρη στο κ λιματιζόμενο ντουλαπάκι συνοδηγού,
μπορείτε να τοποθετείτε κάθε τι που θέλετε
να διατηρήσετε δροσερό κατά τη διάρκεια των
ταξιδιών σας.

JUMBO BOX
Ευρύχωρη υποδοχή στο εμπρός υποβραχιόνιο. Μπορείτε να
αποθηκεύσετε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές με ασφάλεια
ή να διατηρήσετε τα σνακ φρέσκα και δροσερά. Το Jumbo
Box μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με μία κερματοθήκη και δύο
ποτηροθήκες με λειτουργία Easy Open.

Simply Clever

Simply Clever

Ρίξτε μια ματιά στο εσωτερικό και θα
ανακαλύψετε άφθονους αποθηκευτικούς
χώρους. Το κάθε τι έχει τη θέση του και
υπάρχουν χώροι για όλα – τηλέφωνα, γυαλιά,
αναψυκτικά και χρήσιμα αντικείμενα της
καθημερινότητάς σας.
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ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΛΑΤΗ
Η αναδιπλούμενη πλάτη του καθίσματος
του συνοδηγού αυξάνει την ευελιξία
και σας επιτρέπει να μεταφέρετε
αντικείμενα τεραστίων διαστάσεων.

ΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ
Ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι με υποδοχή
για μπουκάλι 1,5 λίτρου και ελαστικό ιμάντα
για να το συγκρατεί, καθώς επίσης και
αφαιρούμενο καλάθι απορριμμάτων.

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ
Τα γιλέκα μπορούν να
τοποθετούνται στις πρακτικές
θήκες των εμπρός και πίσω θυρών,
ώστε να είναι πάντα σε άμεση
πρόσβαση.

Simply Clever

Simply Clever

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ
Ενσωματωμένα
στις πλάτες των
εμπρός καθισμάτων,
τα αναδιπλούμενα
τραπεζάκια με
ποτηροθήκες μπορούν
να χρησιμοποιούνται
ποικιλοτρόπως.
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ΑΝΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 5η ΠΟΡΤΑ
Ενεργοποιείται πιέζοντας ένα μπουτόν
στο τηλεχειριστήριο ή στην πόρτα του
οδηγού, πράγμα ιδιαίτερα πρακτικό σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Μπορείτε
να ρυθμίσετε την πάνω θέση της πόρτας
σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Επίσης,
κ λείνει και από ένα μπουτόν που
βρίσκεται στην ίδια πόρτα.

Ξεχάστε το άγχος και την ταλαιπωρία του
ανοίγματος του χώρου αποσκευών όταν
είστε ήδη φορτωμένοι. Φορτώστε εύκολα
τις αποσκευές σας και αναδιπλώστε το ίδιο
άνετα τον κοτσαδόρο.

ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛ
Πώς ανοίγετε ή κ λείνετε το πορτ
μπαγκάζ όταν είστε φορτωμένοι;
Απλά περνάτε το πόδι σας κάτω
από τον προφυλακτήρα, και ως
δια μαγείας ανοίγει αυτόματα.
Το εικονικό πεντάλ προσφέρει
ανέπαφη πρόσβαση και
διατίθεται αποκ λειστικά με την
ηλεκτρονικά ελεγχόμενη 5η
πόρτα και σύστημα εισόδου/
εκκίνησης/εξόδου χωρίς κ λειδί,
KESSY (Keyless Entry, Start
& exit System).

ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ
Το KAROQ έχει αναδιπλούμενο
κοτσαδόρο με ηλεκτρικό
μηχανισμό. Ο διακόπτης
βρίσκεται στο χώρο αποσκευών.

Simply Clever

Simply Clever

ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Εύκολη πρόσβαση στον χώρο
αποσκευών με το κυλιόμενο
κάλυμμα που στερεώνεται
στην 5η πόρτα. Όταν ανοίγετε
αυτή την πόρτα, το κάλυμμα
ανασηκώνεται μαζί της.
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ΑΓΚΙΣΤΡΑ
Ανθεκτικά αναδιπλούμενα άγκιστρα στις
πλευρές του χώρου αποσκευών, για εύκολη
και ασφαλή μεταφορά τσαντών.

ΜΟΚΕΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ
Χρησιμοποιείστε την υφασμάτινη ή πλαστική
πλευρά της μοκέτας ανάλογα με τις απαιτήσεις,
και προστατεύστε το χώρο αποσκευών από
βρομιές.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Ασφαλίζει τις αποσκευές ώστε να μην μετακινούνται κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύεται
πίσω από τους θόλους των πίσω τροχών.

ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΩΜΑ
Το διπλό πάτωμα φέρνει το κάτω τμήμα
του χώρου αποσκευών στο επίπεδο του
σκαλοπατιού φόρτωσης, διευκολύνοντας τη
φόρτωση αποσκευών. Επιπλέον, δημιουργεί
έναν κρυφό αποθηκευτικό χώρο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ
Ένα οριζόντιο και δύο κάθετα δίχτυα
αυξάνουν την ευελιξία του χώρου
αποσκευών και ασφαλίζουν τα
αντικείμενα.

Simply Clever

Simply Clever

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ;
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο χώρος αποσκευών του KAROQ είναι πλούσιος
και με άφθονα πρακτικά στοιχεία για τη διατήρηση
της τάξης και την ασφάλιση των φορτίων.
Το αυτοκίνητο με τα πίσω καθίσματα (διαιρούμενα
40/60 αναδιπλούμενα) στη στάνταρ διάταξη,
προσφέρει 521 L που γίνονται 1.630 L όταν αυτά
αναδιπλώνονται.
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ΕΥΕΛΙΚΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙΛΟΓΗ VARIOFLEX
Εάν χρειάζεστε τα
πίσω καθίσματα για
επιβάτες, μπορείτε
να αναδιπλώσετε μία
πλάτη.

Simply Clever

ΕΠΙΛΟΓΗ VARIOFLEX
Μία ακόμα επιλογή
είναι η αναδίπλωση
ενός εξωτερικού και του
μεσαίου πίσω καθίσματος.
Για αύξηση του χώρου
αποσκευών, μπορείτε να
αναδιπλώσετε όλα τα
πίσω καθίσματα προς τα
εμπρός,
ώστε να τα αφαιρέσετε
εύκολα (δεν
απεικονίζεται).

Το σύστημα πίσω καθισμάτων VarioFlex αποτελείται από τρία
ξεχωριστά καθίσματα. Το καθένα αναδιπλώνεται ανεξάρτητα
και αφαιρείται πλήρως. Με τα καθίσματα αναδιπλωμένα,
ο χώρος αποσκευών προσφέρει 1.605 L, ενώ όταν
αφαιρούνται φτάνει τα 1.810 L.
ΕΠΙΛΟΓΗ VARIOFLEX
Μία από τις πολλές
επιλογές είναι η
αναδίπλωση των
εξωτερικών πίσω
καθισμάτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ VARIOFLEX
Αφαιρώντας ένα ή δύο
από τα πίσω καθίσματα,
αποκτάτε πλούσιο χώρο
αποσκευών, διατηρώντας
παράλληλα τη δυνατότητα
μεταφοράς επιβατών στο
πίσω μέρος. Η διαδικασία
γίνεται εύκολα από ένα
άτομο και χωρίς ειδικά
εργαλεία.
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ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΝΙ
Το δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών μέσω του οποίου ελέγχετε
ραδιόφωνο, τηλέφωνο και το κιβώτιο DSG (Direct Shift Gearbox), μπορεί να
διαθέτει λειτουργία θέρμανσης, ελεγχόμενης μέσω του συστήματος infotainment.

AREA VIEW
Η αυτοπεποίθησή σας πίσω από το τιμόνι αυξάνεται με τις τέσσερις κάμερες που
παρακολουθούν τον χώρο γύρω από το όχημα. Είναι τοποθετημένες στη μάσκα,
στους εξωτερικούς καθρέφτες και στη λαβή της 5ης πόρτας. Η εικόνα μεταδίδεται
σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του συστήματος infotainment για να μπορείτε να
αντιδράτε ταχύτερα, ό,τι και αν βρεθεί στο δρόμο σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3-ΖΩΝΩΝ CLIMATRONIC
Με αυτό το προηγμένο σύστημα κ λιματισμού (A/C), μπορείτε να ρυθμίζετε
διαφορετικές θερμοκρασίες για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τους πίσω
επιβάτες. Επίσης, διαθέτει αισθητήρα υγρασίας, που μειώνει το θάμπωμα
του παρμπρίζ και ηλιακό αισθητήρα.

cruise control
Εκτός από τη διατήρηση της προεπιλεγμένης
ταχύτητας, το cruise control σας επιτρέπει να
αυξάνετε ή να μειώνετε την ταχύτητα χωρίς
τη χρήση πεντάλ.

ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ
Το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με ενσωματωμένη
μνήμη μπορεί να αποθηκεύσει τρεις διαφορετικές θέσεις
καθίσματος και εξωτερικών καθρεφτών.

Άνεση

Άνεση

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ
ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΑΣ

Ακόμα και ένα μικροσκοπικό μπουτόν μπορεί
να «κρύβει» ένα πολύ προηγμένο και πρακτικό
σύστημα. Εργονομικά και τεχνολογικά
προηγμένα χειριστήρια, κάνουν το ταξίδι
απολαυστικότερο και ασφαλέστερο.
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ΦΩΤΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ LED
Τα Φώτα Επιβίβασης LED (Boarding
Spots) είναι σχεδιασμένα για να φωτίζουν
την περιοχή εισόδου και βρίσκονται στους
εξωτερικούς καθρέφτες.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Τα ενσωματωμένα τηλεσκοπικά μπεκ
ξεπλένουν το χώμα και τη λάσπη από
τους προβολείς.

Πίσω τμήμα του Jumbo Box
Στο πίσω τμήμα του Jumbo Box, θα βρείτε μία πρίζα 230 V και μία θύρα
USC-C. Σε αυτοκίνητα με σύστημα κ λιματισμού 3-ζωνών Climatronic,
υπάρχει επίσης το χειριστήριο για τη ζώνη πίσω καθισμάτων εδώ.

Άνεση

Άνεση

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Οι αυτόματοι αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες «κ λείνουν»
με το κ λείδωμα του αυτοκινήτου,
για προστασία από ζημιές.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)
Χρησιμοποιώντας ραντάρ, με κάμερα αναγνώρισης οδικών σημάτων, τεχνολογία GPS και λεπτομερείς πληροφορίες από τον οδικό χάρτη, το pACC μπορεί να
προβλέπει τις συνθήκες κυκ λοφορίας για τα επόμενα 1 - 2 km. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα του ταξιδιού, όταν είναι
απαραίτητο – συνήθως πριν από μία στροφή, σε υποχρεωτική κυκ λική κυκ λοφορία ή όταν το αυτοκίνητο εισέρχεται σε μία περιοχή με μειωμένο όριο ταχύτητας. Το
σύστημα αναβαθμίζει την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 .

TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE (ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ)
Η λειτουργία αυτή κάνει πιο εύκολη την οδήγηση σε περίπτωση κυκ λοφοριακής συμφόρησης. Ελέγχοντας τον κινητήρα, τα φρένα και το σύστημα
διεύθυνσης, μπορεί να εκκινεί, να φρενάρει και να στρίβει το αυτοκίνητο αντιγράφοντας την κίνηση των γύρω οχημάτων (σε ταχύτητες έως 60 km/h).
Εάν δεν ανιχνεύονται λωρίδες σε ταχύτητες έως 30 km/h, ή ανιχνευτεί μία μόνο λωρίδα σε ταχύτητες έως 60 km/h, το σύστημα Follow Drive ακολουθεί
την πορεία του προπορευόμενου οχήματος έως ότου εμφανιστούν πάλι διαγραμμίσεις λωρίδων.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

TRAVEL
ASSIST

Το σύστημα Travel Assist, καθώς και η πιο εμπλουτισμένη έκδοση του, συνδυάζουν τις λειτουργίες
αρκετών συστημάτων υποστήριξης και διασφαλίζουν μία αίσθηση ασφάλειας και άνεσης,
ανεξάρτητα από τη διαδρομή. Για μέγιστη ασφάλεια, το σύστημα μπορεί να παρακολουθείται
συνεχώς από τον οδηγό. Γι’ αυτό ένα τιμόνι με λειτουργία αναγνώρισης επαφής των χεριών, μπορεί
να επιβεβαιώσει εάν ο οδηγός έχει τα χέρια του στο τιμόνι και να ανιχνεύσει την περίπτωση που δεν
συμμετέχει ενεργά στην οδήγηση.
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LANE ASSIST+
Λειτουργώντας με ταχύτητες πάνω από 60 km/h, το Lane Assist+ βοηθά στη διατήρηση
του οχήματος στη μέση της σωστής λωρίδας. Το σύστημα μπορεί, επίσης, να αναλάβει τον
έλεγχο του αυτοκινήτου σε περίπτωση αλλαγής λωρίδας κατά τη διάρκεια οδικών έργων.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION
(ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
Το σύστημα χρησιμοποιεί
την κάμερα στον εσωτερικό
καθρέφτη για να ανιχνεύει τα
οδικά σήματα στην τρέχουσα
ευθεία του δρόμου και να
ειδοποιεί τον οδηγό. Το σύστημα
αναγνωρίζει σήματα στην
αριστερή και τη δεξιά πλευρά,
καθώς και πάνω από τον δρόμο.
Επίσης, μπορεί να αναγνωρίζει
μεταβλητές ταμπέλες
κυκ λοφορίας (ηλεκτρονικές
πινακίδες πληροφοριών).

Ασφάλεια

Ασφάλεια

EMERGENCY ASSIST
Το Emergency Assist μειώνει
τον κίνδυνο ενός ατυχήματος
σε περίπτωση που ο οδηγός
ξαφνικά χάσει τις αισθήσεις του,
επιβραδύνοντας, για παράδειγμα,
προσεκτικά το όχημα μέχρι να
σταματήσει και ενεργοποιώντας
τα φώτα αλάρμ.
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SIDE ASSIST
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες ραντάρ στον πίσω προφυλακτήρα, το Side Assist (το οποίο ανιχνεύει άλλα οχήματα και
εντοπίζει ακόμα και δικυκ λιστές σε απόσταση έως 70 m) παρακολουθεί τις περιοχές πίσω και δίπλα από το αυτοκίνητό σας.
Σύμφωνα με την απόσταση και την ταχύτητα των γύρω οχημάτων, αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να προειδοποιήσει τον οδηγό.

PARK ASSIST
Ελαχιστοποιήστε
την ταλαιπωρία του
παρκαρίσματος σε
στενούς χώρους με το
Park Assist. Το σύστημα
επιλέγει αυτόματα
έναν κατάλληλο χώρο
στάθμευσης σε μία σειρά
παράλληλα ή κάθετα
σταθμευμένων οχημάτων.
The Side Assist, Rear Traffic Alert, and Park Assist come as part of the Travel Assist higher version.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

REAR TRAFFIC ALERT
(ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΩ
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ)
Το σύστημα προειδοποιεί τον
οδηγό για οχήματα-πεζούς που
διέρχονται πίσω από το όχημα
καθώς εξέρχεται με όπισθεν από
μία σειρά κάθετα σταθμευμένων
οχημάτων (είτε οπτικά στη
οθόνη του συστήματος
infotainment ή ακουστικά),
ή παρεμβαίνει ενεργά
σταματώντας το αυτοκίνητο,
όταν αυτό απαιτείται.
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AUTO LIGHT ASSIST
Το Light Assist αλλάζει αυτόματα από μεσαία σε μεγάλη σκάλα φώτων
και το αντίθετο, αυξάνοντας την ασφάλεια και την άνεση στο ταξίδι.

CREW PROTECT ASSIST
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ)
Αυτό το σύστημα υποστήριξης
παρέχει αυξημένη προστασία
στους εμπρός επιβάτες σε κρίσιμες
συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουν
σε σύγκρουση ή ανατροπή κ λείνοντας
τα πλαϊνά παράθυρα και αφήνοντας
ένα κενό μόλις 5 cm, κ λείνοντας την
ηλιοροφή και σφίγγοντας τις ζώνες
ασφαλείας

MULTI-COLLISION BRAKE
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ)
Σε περίπτωση ατυχήματος, το
Multi-Collision Brake αρχίζει
να φρενάρει για να αποτρέψει
ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος,
μειώνοντας έτσι την πιθανότητα
περαιτέρω συγκρούσεων.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Περισσότεροι "ειδικοί"
στο πλευρό σας

Μπορεί να συναντάτε διάφορα εμπόδια στον δρόμο.
Για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να
διαχειριστεί κάθε τι που μπορεί να προκύψει καθ’οδόν,
περισσότερα συστήματα υποστήριξης με πολλαπλές
λειτουργίες είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν ή να
υποκαταστήσουν τον οδηγό.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ
Σε ακραίες καταστάσεις όπου ο οδηγός δεν μπορεί να κάνει
κάτι για να αποτρέψει τις συνέπειες, αναλαμβάνουν δράση τα
συστήματα παθητικής ασφάλειας – όπως οι αερόσακοι. Μπορείτε
να εξοπλίσετε το αυτοκίνητό σας με έως και εννέα αερόσακους.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΥ & ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού βρίσκεται στο τιμόνι, ο
αερόσακος του συνοδηγού είναι τοποθετημένος στο ταμπλό.
Εάν χρειαστεί, μπορεί να απενεργοποιηθεί για την τοποθέτηση
ενός παιδικού καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΡΟΦΗΣ
Με την ενεργοποίησή τους
δημιουργούν μία κουρτίνα
προστασίας για τα κεφάλια των
εμπρός και πίσω επιβατών.

ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι 4 αερόσακοι προστατεύουν θώρακα
και λεκάνη οδηγού και επιβατών σε μία
πλευρική σύγκρουση.

Ασφάλεια

Ασφάλεια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Πιέζοντας απλά ένα μπουτόν, το ταξίδι των
παιδιών σας γίνεται ασφαλέστερο. Η κ λειδαριά
ασφαλείας παιδιών εμποδίζει το άνοιγμα των πίσω
παραθύρων και θυρών.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
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ΙΚΑΝΟ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Όλοι οι κινητήρες που διατίθενται έχουν
πολλά κοινά. Είναι σύγχρονοι, δυναμικοί
και οικονομικοί, με αποτέλεσμα το KAROQ
να κινείται με άνεση στην πόλη και στις
εκτός δρόμου διαδρομές σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το σύστημα δυναμικού ελέγχου πλαισίου, Dynamic Chassis Control (DCC)
αξιολογεί συνεχώς ποικίλες οδηγικές καταστάσεις (φρενάρισμα, επιτάχυνση,
στροφή), προσαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης και του συστήματος
διεύθυνσης. Το DCC προσφέρεται πάντα σε συνδυασμό με Driving Mode Select
και σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ Comfort, Normal ή Sport mode.

PROGRESSIVE STEERING
(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ)
Η εντυπωσιακή οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου αναβαθμίζεται
με το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης. Καθώς απαιτούνται λιγότερες
αλλαγές θέσεων των χεριών του οδηγού στο τιμόνι, διασφαλίζεται μία
πολύ πιο δυναμική οδηγική εμπειρία, κυρίως στις στροφές.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα,
το όχημα εφοδιάζεται με μηχανικό
6-τάχυτο κιβώτιο ή 7-τάχυτο DSG
(Direct Shift Gearbox)

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL
Κυκλοφορεί με κινητήρα 150PS. Από απόψεως
περιβαλλοντικών προτύπων (EU6), ο κινητήρας diesel
150PS υιοθετεί Selective Catalytic Reduction. Το σύστημα
ψεκάζει AdBlue® για μείωση οξειδίων του αζώτου (NOx).
Το ρεζερβουάρ AdBlue® είναι 13,7 l και η κατανάλωση
εξαρτάται από το οδηγικό στυλ.

Επιδόσεις

Επιδόσεις

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ενός
3-κύλινδρου 110PS και ενός 4-κύλινδρου
κινητήρα 150PS, που διατίθενται και με
τεχνολογία ACT (Active Cylinder management
Technology). Το σύστημα αυτό αποσυνδέει
2 κυλίνδρους όταν δεν είναι απαραίτητοι,
μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση.
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Επιδόσεις

ΣΙΓΟΥΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

All-wheel drive
Την τετρακίνηση παρέχει ένας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος
συμπλέκτης. Η σύμπλεξη του πίσω άξονα γίνεται αυτόματα,
ώστε υπό νορμάλ συνθήκες το αυτοκίνητο να αξιοποιεί τα
πλεονεκτήματα της εμπρόσθιας κίνησης, και σε ακραίες
συνθήκες την εκπληκτική ελκτική πρόσφυση της τετρακίνησης.

Σας αρέσουν οι ορεινές, χωμάτινες διαδρομές στα
βουνά ή προτιμάτε την πρόκληση των δρόμων της
πόλης; Σε κάθε περίπτωση, το ŠKODA KAROQ σάς
κρατά «κολλημένους» στο δρόμο. Δέστε τις ζώνες
ασφαλείας, επιλέξτε πρόγραμμα οδήγησης και
κατακτήστε νέα εδάφη.

DSG ΚΑΙ 4x4
Για μία εξαιρετική εμπειρία οδήγησης
με υψηλού επιπέδου άνεση, μπορείτε
να επιλέξετε το συνδυασμό 4x4 drive
και αυτόματου 7-τάχυτου κιβωτίου
DSG (Direct Shift Gearbox).

scout
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ΕTΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

Scout

Το KAROQ SCOUT είναι έτοιμο για κάθε είδους
περιπέτεια εντός ή εκτός δρόμου, χάρη στο
πακέτο Rough Road (Ανωμάλου Δρόμου) που
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, προστατευτικές
ποδιές κινητήρα και κιβωτίου, για να ταξιδεύετε
άφοβα εκτός ασφάλτου.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
Το αυτοκίνητο φέρει το αυθεντικό
διακριτικό σήμα Scout και στους δύο
εμπρός λασπωτήρες.

ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η δυναμική εμφάνιση του KAROQ SCOUT
διαμορφώνεται από ασημί στοιχεία όπως το κάτω
τμήμα των κατωφλίων θυρών, το διακοσμητικό στον
εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, ο διαχύτης, οι ράγες
οροφής, τα καλύμματα εξωτερικών καθρεφτών και οι
χρωμιωμένες λωρίδες γύρω από τα πλαϊνά παράθυρα.
Το ιδιαίτερο εξωτερικό αναδεικνύεται από μοναδικές
ζάντες αλουμινίου 18" Braga η προαιρετικά 19"
Crater (φωτό) σε ανθρακί. Οι υψηλές επιδόσεις και οι
off-road ικανότητες του αυτοκινήτου οφείλονται στον
κινητήρα diesel που αποδίδει 150 PS και συνδυάζεται
αποκλειστικά με τετρακίνηση (4x4 drive).

ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Το αυθεντικό λογότυπο
Scout κοσμεί και το
ταμπλό.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το εσωτερικό είναι επενδεδυμένο με
ύφασμα υψηλής ποιότητας σε ένα
συνδυασμό μαύρου/καφέ. Το λογότυπο
Scout είναι κεντημένο στις πλάτες των
καθισμάτων. Η πλευρική στήριξη των
εμπρός καθισμάτων υπόσχεται μέγιστη
οδηγική άνεση σε κάθε είδους διαδρομή.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
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AMBITION

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Ambition περιλαμβάνει εξωτερικούς
καθρέφτες (ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους & θερμαινόμενους) και λαβές θυρών
στο χρώμα του αμαξώματος, μαύρες ράγες οροφής, δερμάτινο τιμόνι και
λαβή επιλογέα Jumbo Box, αποθηκευτικούς χώρους με ομπρέλες μπροστά,
με σύστημα συγκράτησης διχτυών στο χώρο αποσκευών, σύστημα
πολυμέσων Bolero με οθόνη 8'' HD και άλλα.

AMBITION MAYΡΟ-ΓΚΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Chrome/Dark Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION ALCANTARA®
Chrome/Dark Brushed διακοσμητικά
Alcantara® ύφασμα/δέρμα

ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Chrome/Dark Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ AMBITION
Chrome/Dark Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη/δερμάτινη ταπετσαρία
*Σπορ καθίσματα διατίθενται επίσης με την έκδοση Style.

ΣΠΟΡ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ AMBITION
ΜΑΥΡΟ-ΓΚΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Graphite Grey/Cool Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία*

ΣΠΟΡ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ AMBITION
ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Chrome/Dark Brushed διακοσμητικά
Υφασμάτινη ταπετσαρία*

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση

ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
AMBITION
Chrome/
Dark Brushed
διακοσμητικά
Υφασμάτινη
ταπετσαρία
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SCOUT BLACK
Διακοσμητικό στοιχείο σε Piano Black/Ash Brown
Υφασμάτινη επένδυση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SCOUT BLACK
Διακοσμητικό στοιχείο σε Piano Black/Ash Brown
Υφασμάτινη επένδυση

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση

scout

Μία ποικίλη γκάμα σύγχρονου εξοπλισμού σάς περιμένει στο εσωτερικό του KAROQ SCOUT:
Το δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών που υπόσχεται μία νέα αίσθηση οδηγικής
απόλαυσης. Ο κρυφός ατμοσφαιρικός φωτισμός LED με δέκα ελκυστικές χρωματικές επιλογές
δίνει χρώμα στα ταξίδια σας, ανάλογα με τη διάθεσή σας.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SPORTLINE BLACK
Διάκοσμος Piano Black/Carbon
Υφασμάτινη ταπετσαρία με λειτουργία
ThermoFlux, μαύρη επένδυση οροφής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ SPORTLINE BLACK
Διάκοσμος Piano Black/Carbon
Υφασμάτινη ταπετσαρία με λειτουργία
ThermoFlux, μαύρη επένδυση οροφής

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση

SPORTLINE

To KAROQ SPORTLINE είναι έτοιμο να σας κακομάθει. Το σπορ τριάκτινο,
πολυλειτουργικό, τιμόνι έχει διάτρητη δερμάτινη επένδυση και είναι διακοσμημένο με
ασημί ραφή. Στο εσωτερικό κυριαρχούν τα σπορ καθίσματα, που συνδυάζονται αρμονικά
με τα πεντάλ αλουμινίου. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης το Driving Mode
Select, οι αισθητήρες φωτός & βροχής, ο διζωνικός κλιματισμός, ο ψηφιακός πίνακας
οργάνων και το ηχοσύστημα Amundsen με οθόνη 8” και πλοήγηση (MY22).

Εξατομίκευση

*Προαιρετικό

Ύφασμα Μπεζ/Ύφασμα Μαύρο – Style

Alcantara® Ύφασμα Μαύρο/Δέρμα Μαύρο – Ambition*, Style*

Ύφασμα Μαύρο – Style

Δέρμα Μαύρο – Ambition*, Style*

'Υφασμα Μαύρο/Δέρμα Μαύρο – Ambition*, Style*

Ύφασμα Μαύρο-Κόκκινες ρίγες/Ύφασμα Μαύρο, σπορ καθίσματα – Ambition*, Style*

Ύφασμα Μαύρο-Γκρι ρίγες/Ύφασμα Μαύρο, σπορ καθίσματα – Ambition*, Style*

Ύφασμα Μαύρο/ Υφασμα Γκρι σχέδιο – Ambition

Ύφασμα Μαύρο/Ύφασμα κόκκινο σχέδιο – Ambition

Εξατομίκευση

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ

Δέρμα Μπεζ – Style*
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velvet Red METALLIC

Moon White metallic

Lava Blue metallic

RACE BLUE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

Business Grey metallic

energy Blue UNI

emerald GREEN METALLIC

Quartz Grey metallic

steel Grey UNI

CRYSTAL BLACK METALLIC

Magic Black METALLIC

Εξατομίκευση
Magnetic Brown metallic

CANDY WHITE UNI

Εξατομίκευση

ΧΡΩΜΑΤΑ
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68
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70
Εξατομίκευση

ΖΑΝΤΕΣ

Ζάντες αλουμινίου 16" CASTOR

Ζάντες αλουμινίου 17" RATIKON

Ζάντες αλουμινίου 17" TRITON

Ζάντες αλουμινίου 18" MYTIKAS

Ζάντες αλουμινίου 18" BRAGA

Ζάντες αλουμινίου 19" CRATER
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ KAROQ ΣΑΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ – ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Οι τσάντες ή τα σακίδια δεν
χρειάζεται να καταλαμβάνουν
χώρο στα πίσω καθίσματα.
Κρεμάστε τα από το άγκιστρο
που τοποθετείται στα εμπρός
προσκέφαλα.

Κάθε lifestyle χρειάζεται τον αντίστοιχο εξοπλισμό
αυτοκινήτου. Γνήσια Αξεσουάρ ŠKODA, που μπορούν
να αυξήσουν την ασφάλεια, την πρακτικότητα και
τη γοητεία του αυτοκινήτου σας, είναι η καλύτερη
λύση. Για να δείτε όλη την γκάμα, απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο έμπορο ŠKODA.

LTE CarStick
Το LTE CarStick προσφέρει
ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση
στο Internet. Με το LTE
CarStick ενεργοποιημένο,
μπορείτε να βρίσκετε εύκολα
τον πλησιέστερο σταθμό
ανεφοδιασμού, να κάνετε
κράτηση σε ξενοδοχείο ή να
απαντάτε σε ένα επείγον email
ενώ ταξιδεύετε.

ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Ιδανικό για την περίπτωση που θέλετε
να μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα. Το
διαχωριστικό τοποθετείται απευθείας πίσω
από τα πίσω προσκέφαλα και εμποδίζει
αντικείμενα από το χώρο αποσκευών, να
εισέρχονται στο χώρο επιβατών.

ΒΑΣΗ/ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ
Η σχάρα είναι εξαιρετικά ανθεκτική, εύκολη
στην τοποθέτηση και εύχρηστη – το μόνο
που χρειάζεται είναι να ανασηκώσετε λίγο το
ποδήλατο για να ασφαλίσει στη θέση του.

ΧΑΛΑΚΙ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ
Κλασικό παράδειγμα πολυχρηστικού αξεσουάρ,
βοηθά στη διατήρηση της τάξης και της
καθαριότητας στο χώρο αποσκευών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ
Στο χώρο αποσκευών θα βρείτε άγκιστρα για το
σύστημα διχτυών που βοηθούν στη διατήρηση της
τάξης και συγκρατούν τα αντικείμενα στη θέση τους.
Τα δίχτυα διατίθενται και σε μαύρο.

Αξεσουάρ

ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ –
MULTIMEDIA
Βάση για εξωτερική συσκευή,
που τοποθετείται στα
προσκέφαλα των εμπρός
καθισμάτων και θα εκτιμηθεί
δεόντως από τους πίσω
επιβάτες.
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ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΜΕ ŠKODA SERVICE ONE
Για την απρόσκοπτη, άνετη, απολαυστική και ασφαλή μετακίνησή σας, η ŠKODA δημιούργησε και σας προσφέρει μοναδικά
προϊόντα και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θα είναι δίπλα σας κάθε στιγμή με το νέο σας αυτοκίνητο!

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ŠKODA
Δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε εσείς
να απολαμβάνετε απρόσκοπτα τις μετακινήσεις σας
γεμάτοι ασφάλεια. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας ότι
και αν συμβεί, είτε πρόκειται για μια απλή βλάβη είτε
για ένα ατύχημα.
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, μπορείτε
να καλέσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας ŠKODA
Assistance, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες το χρόνο.
Η ŠKODA Assistance σάς παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Βοήθεια σε περίπτωση αποφόρτισης μπαταρίας,
έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας
κ λειδιών
• Επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας, όπου αυτό
είναι εφικτό
• Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της
βλάβης, επιτόπου
• Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA
Εάν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκ ληρωθεί
αυθημερόν η ŠKODA Assistance ή ο
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service ŠKODA θα
σας προσφέρει τις εξής επιλογές:
• Όχημα εξυπηρέτησης, μέγιστης διάρκειας 5 ημερών
• Διαμονή σε ξενοδοχείο για έως 3 νύχτες, σε
περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά
από τον τόπο διαμονής
• Εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο ή
ταξί) για τη συνέχιση του ταξιδιού σας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ŠKODA
Για να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα περιορισμό
το νέο σας αυτοκίνητο η ŠKODA σάς δίνει την δυνατότητα να
επεκτείνετε την εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος με τις
ίδιες ακριβώς καλύψεις για 2 επιπλέον χρόνια - συνολικά για
4 έτη - και μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων έως 90.000 χλμ.!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ŠKODA
Εμπιστευτείτε τη συντήρηση και την επισκευή του νέου
σας ŠKODA μόνο στους ειδικούς, κάνοντας την έξυπνη
επιλογή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών,
λόγω της συνεχούς και άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της Kosmocar, η χρήση αποκλειστικά
γνησίων ανταλλακτικών και τα ειδικά πακέτα service
ŠKODA, διασφαλίζουν την άριστη και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας, όπως την πρώτη μέρα, με μία
άριστη σχέση αξίας και τιμής.

ΠΑΚΕΤΑ SERVICE ŠKODA
Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα πακέτα εργασιών
συντήρησης με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του
κατασκευαστή, τα οποία διατίθενται μόνο στο δίκτυο
εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service ŠKODA.
Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, τα ŠKODA
«Clever Packs» σάς χαρίζουν μοναδικά οφέλη, όπως
έκπτωση έως 30% σε ανταλλακτικά και εργασία!
• Ιδανική σχέση τιμής - απόδοσης, με υψηλές
προδιαγραφές ασφάλειας
• 100% τεχνογνωσία ŠKODA
• Απαράμιλλη ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια
• Απόλυτη διαφάνεια ως προς το κόστος των εργασιών
• Συμφέρουσα τιμή
• Εγγύηση έως 3 έτη

Το πρόγραμμα οδικής βοήθειας και φροντίδας
ατυχήματος ŠKODA διατίθεται δωρεάν τα 2 πρώτα
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του αυτοκινήτου.
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2.0 TDI/150 PS 4X4 DSG

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης
άμεσου ψεκασμού

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης
άμεσου ψεκασμού

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης
άμεσου ψεκασμού

Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας
άμεσου ψεκασμού

3/999

4/1.498

4/1.498

4/1.968

Μέγιστη ισχύς/στροφές [PS /σ.α.λ.]

110/5.500

150/5.000 - 6.000

150/5.000 - 6.000

150/3.000 - 4.200

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.)

200/2.000 – 3.000

250/1.500 - 3.500

250/1.500 - 3.500

360/1.600 - 2.750

Κινητήρας
Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.)

Επίπεδα εκπομπών ρύπων
Καύσιμο

EU 6 AP

EU 6 AP

EU 6 AP

EU 6 AP

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

Diesel

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αμάξωμα

Εμπρός άξονας

Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική ράβδο

Μεταξόνιο (χιλ)

Ημιάκαμπτος άξονας/4X4: Άξονας πολλαπλών συνδέσμων με έναν διαμήκη υστερούν βραχίονα και
τρεις εγκάρσιους συνδέσμους και αντιστρεπτική ράβδο

Πίσω άξονας

Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση, με Dual Rate και
υποβοήθηση διεύθυνσης

Σύστημα πέδησης
– εμπρός φρένα

208

207

200

Σύστημα διεύθυνσης

Επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα [δλ.]

11,1

8,7

8,8

8,7

Διάμετρος κύκλου στροφής (μέτρα)

– χαμηλή φάση [λτ./100 χλμ.]

7,2

7,8

8,1

7,3

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ
καυσίμου

– μεσαία φάση [λτ./100 χλμ.]

5,6

6,0

6,0

5,6

– υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.]

5,1

5,3

5,3

5,1

– πολύ υψηλή φάση [λτ./100 χλμ.]

6,1

6,5

6,5

6,2

– συνδυασμένη φάση [λτ./100 χλμ.]

5,8

6,2

6,3

5,9

1.576/1.541

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] (ανάλογα με τον κινητήρα)

160 -172

Διαστάσεις εσωτερικού
1.486/1.445

1.058/1.020 (993 Varioflex)

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω (χιλ)

Δισκόφρενα

189

2.638

Μετατρόχιο εμπρός/πίσω (χιλ)

Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ)

Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

Μέγιστη ταχύτητα [χλμ./ώρα]

Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση

521

– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες πλάτες πίσω καθισμάτων

10,2/10,9

1.630

– χωρίς εφεδρικό τροχό με διπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων

50 λίτρα

588/1.605-1.810

– Σύστημα VARIOFLEX: όρθιες πλάτες/διπλωμένες πλάτες ή χωρίς καθίσματα

1,022

1,603

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

4.382/1.841/1.603
(χωρίς κεραία)

Μήκος/Πλάτος/Ύψος (χιλ)

– πίσω φρένα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Εξωτερικές διαστάσεις

5-θέσιο, 5-θυρο, 2-διαμερίσματα

Σασί

1,020

1.5 TSI/150 PS DSG

1,022

1.5 TSI/150 PS

1,020

1.0 TSI/110 PS

1,603

Τεχνικές Προδιαγραφές
KAROQ

521 l
756

521 l
756

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Κιβώτιο ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic

Αυτόματο κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων με Tiptronic

1.340 - 1.580

1.380 - 1.620

1.387 - 1.627

1.586 - 1.826

375 - 610

375 - 615

378 - 618

489 - 675

1.860 1.890

1.920

1.930

2.100

670 - 680

690 - 700

690 - 700

750

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% [κιλά]

1.200

1.500

1.500

2.100

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw

0,317

0,326

0,326

0,329

(ML2)

1,576

1,576

2,025

2,025

1,486

993

1,022

1,451

1,486
1,541
1,841

1,541877
1,841

18.4°

1,603

1,541
1,841

18.4°

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα [κιλά]

1,003

1,451

1,486

993

1,022

866

2,638
4,382

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ VARIOFLEX

1,603

Συνολικό βάρος [κιλά] *

2,025

2,025

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

(ML2)

479–588 l
810

18.7°

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

479–588 l
810

(ML3)

866

The technical drawings apply to car with petrol engine or 1.6 TDI.

1,008

1,008
1,451

1,486

1,451

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.
Όλοι οι κινητήρες TDI είναι συμβατοί με τις προδιαγραφές ρύπων EU6 μέσω του συστήματος SCR και την διάχυση υγρού AdBlue® για την μείωση των τιμών NOx. Η δεξαμενή AdBlue® έχει χωρητικότητα 12 λίτρων.
1,486

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg [κιλά]

1,576

877

ΒΑΡΟΣ
Βάρος της βασικής έκδοσης με οδηγό [75 κιλά]

1,003
(ML2)

(ML2)

1,576

Τεχνικές Προδιαγραφές

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

18.7°

Συμπλέκτης

479–588 l
810

479–588 l
810

1,008

4X4
Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί
συμπλέκτες υγρού τύπου

(ML3)

866

1,451

Μπροστινή κίνηση
Δύο ηλεκτρο-υδραυλικοί, ομοαξονικοί
συμπλέκτες ξηρού τύπου

(ML3)

1,541
2,638
866
1,841
4,382

877 2,638
4,382

18.7°

Μπροστινή κίνηση

1,541877
1,841

1,486

Μπροστινή κίνηση

1,576
2,025

18.7°

Τύπος

(ML2)

(ML2)

1,576
2,025

1,008

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

18.4°

4,7 - 4,9
123 - 129

993

5,2 - 5,4
119 - 126

18.7°

5,3 - 5,5
120 - 129

521 l
756

18.7°

5,2 - 5,4
119 - 124

521 l
756

1,022

– μικτός κύκλος [λτ./100 χλμ.]
Εκπομπές CO2 [γρ./χλμ.]

18.4°

5,6 - 5,8
4,2 - 4,4

1,60318.4°

6,4 - 6,6
4,5 - 4,7

1,603

6,5 - 6,7
4,5 - 4,8

18.4°

6,5 - 6,7
4,4 - 4,7

1,603

– εντός πόλης [λτ./100 χλμ.]
– εκτός πόλης [λτ./100 χλμ.]

1,022

Κατανάλωση καυσίμου (NEFZ)

1,451

162
154

1,003

149
142

1,451

148
141

1,603

139
132

1,020

– πολύ υψηλή φάση [γρ./χλμ.]
– συνδυασμένη φάση [γρ./χλμ.]

2,025

866

2,638
4,382

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

1,486

133

993

121

1,486

121

(ML3)

(ML3)

877
866

2,638
4,382

2,025

1,022

115

1,576

877

1,003
1,451

– υψηλή φάση [γρ./χλμ.]

(ML2)

(ML2)

1,576

1,022

148

18.4°

192

137

1,020

184

135

18.7°

178

127

18.7°

163

– μεσαία φάση [γρ./χλμ.]

18.4°

Εκπομπές CO2 WLTP [γρ./χλμ.]
– χαμηλή φάση [γρ./χλμ.]
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Eξοπλισμός

εξοπλισμοσ KAROQ

AMBITION

SCOUT

SPORTLINE

AMBITION

Αναδιπλούμενο πίσω υποβραχιόνιο

Ζάντες αλουμινίου "CASTOR" 6Jx16" με ελαστικά 215/60 R16

-

Ποτηροθήκες εμπρός & πίσω

STD

Υποδοχή για μπουκάλια 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο
των εμπρός θυρών

STD

Θήκη ομπρέλας

STD

STD

-

Ζάντες αλουμινίου "BRAGA" 7Jx18", ανθρακί με ελαστικά
215/50 R18

-

STD

-

Ζάντες αλουμινίου "MITYKAS" 7Jx18", μαύρες με ελαστικά
215/50 R18

-

-

STD

STD

STD

STD

Ρεζέρβα με τροχό ανάγκης
Εξωτερικοί καθρέφτες & χειρολαβές στο χρώμα του
αμαξώματος

STD

-

-

Ράγες οροφής σε μαύρο χρώμα

STD

-

STD

Ράγες οροφής σε ασημί χρώμα

□

STD

-

Χρωμιωμένο πλαίσιο παραθύρων εξωτερικά

□

STD

-

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες με διακόπτη ρύθμισης
ταχύτητας και συχνότητας

STD

STD

STD

Φιμέ κρύσταλλα

STD

STD

STD

□

STD

STD

SUNSET - Σκούρα πίσω τζάμια
SCOUT - Προφυλακτήρες εμπρός & πίσω, ράγες οροφής και
καλύμματα καθρεφτών με διακόσμηση σε ασημί χρώμα

-

STD

-

SPORTLINE - Προφυλακτήρες εμπρός & πίσω, διαχύτης στον
πίσω προφυλακτήρα και πλαϊνά εξωτερικά μαρσπιέ, καλύμματα
καθρεφτών, πλαίσιο παραθύρων και εμπρός μάσκα σε μαύρο
χρώμα, χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος

-

-

STD

Εσωτερική σχεδίαση
Εσωτερικό "Ambition black" με υφασμάτινη επένδυση

STD

-

-

Εσωτερικό "Style black" με υφασμάτινη επένδυση

-

-

-

Εσωτερικό "Scout black/brown" με υφασμάτινη επένδυση και
διακοσμητικά "Scout"

-

STD

-

Εσωτερικό "Sportline black" με υφασμάτινη επένδυση, σπορ
καθίσματα και μαύρη οροφή
Χρωμιωμένες εσωτερικές χειρολαβές θυρών

-

STD

-

STD

STD

STD

STD

SCOUT

SPORTLINE
STD

STD

STD

HILL START ASSIST - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε
ανηφόρα

STD

STD

Άνεση & Infotainment

STD

STD

Oθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board "Maxi Dot"
Έγχρωμη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων υπολογιστή on board
"Colour Maxi Dot"

STD

Σύστημα συγκράτησης εγγράφων

STD

STD

STD

Πρίζα 12V στη κεντρική κονσόλα

STD

STD

STD

Χώροι αποθήκευσης στις 2 πλευρές του χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

Σύστημα με ρυθμιζόμενα άγκιστρα στο χώρο αποσκευών

STD

STD

STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών

STD

STD

STD

STD

AMBITION

SCOUT

SPORTLINE

□

STD

□

STD

STD

STD

STD

-

-

□

STD

STD

Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος (με
οσφυική στήριξη για Style & Sportline)

STD

STD

STD

Προσκέφαλα εμπρός καθισμάτων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

STD

STD

-

Προσκέφαλα πίσω καθισμάτων ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

STD

STD

STD

Διαιρούμενη και αναδιπλούμενη πλάτη πίσω καθισμάτων
(40:60)

STD

STD

STD

STD

Σύστημα Start/Stop

STD

STD

STD

STD

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (δύο αναδιπλούμενα
κλειδιά)

STD

-

-

Θύρα USB - C εμπρός

STD

STD

STD

STD

Ασφάλεια
ESC με ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA,
XDS+

Eξοπλισμός
ROUGH ROAD PACKAGE - Πακέτο προστασίας αμαξώματος

7 αερόσακοι: Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί
εμπρός, αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας & αερόσακος
γονάτων οδηγού (αερόσακος συνοδηγού με δυνατότητα
απενεργοποίησης)

STD

FRONT ASSIST - Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης
κινδύνου (με σύστημα αναγνώρισης πεζών & δικυκλιστών)

STD

STD

STD

ΚESSY Go - Εκκίνηση κινητήρα χωρίς το κλειδί

STD

-

-

DRIVER ALERT - Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού

STD

STD

STD

□

STD

STD

MULTI-COLLISION BRAKE - Σύστημα αποφυγής πολλαπλών
συγκρούσεων

ΚESSY Full - Κεντρικό κλείδωμα θυρών με σύστημα
κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης χωρίς το κλειδί

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω με λειτουργία άνεσης

STD

STD

STD

STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί
καθρέφτες

STD

-

-

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι
εξωτερικοί καθρέφτες με αυτόματη σκίαση

-

STD

STD

DRIVING MODE SELECT - Επιλογή προφίλ οδήγησης (με
κουμπί Off Road για 4Χ4 στην έκδοση SCOUT) με συμβατικά
αμορτισέρ

-

STD

STD

Αυτόματη διακοπή παροχής καυσίμου σε περίπτωση
ατυχήματος

STD

STD

STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης
επιβράδυνσης

STD

STD

STD

Αυτόματο ξεκλείδωμα κεντρικού κλειδώματος & ενεργοποίηση
αλάρμ μετά από σύγκρουση

STD

STD

STD

Εμπρός καθίσματα με βελτιστοποιημένα προσκέφαλα για την
προστασία του αυχένα σε περίπτωση ατυχήματος

STD

STD

STD

Zώνες ασφαλείας τριών σημείων εμπρός, με δυνατότητα
ρύθμισης ύψους και προεντατήρες

STD

STD

STD

Zώνες ασφαλείας 3 σημείων πίσω

STD

STD

STD

STD

STD

STD

Αριθμός ηχείων

8

8

8

STD

STD

STD

Κλιματισμός με φίλτρο γύρης

STD

-

-

CLIMATRONIC - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος 2-ζωνικός
κλιματισμός με αισθητήρα υγρασίας

□

STD

STD

Αισθητήρας ελέγχου παρκαρίσματος πίσω

□

STD

STD

BOLERO - Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD +
σύνδεση μέσω BLUETOOTH

STD

-

-

AMUNDSEN - Ηχοσύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 8" HD
και Navigation

□

STD

STD

Δερμάτινο τιμόνι 2 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με
χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου

STD

STD

-

Sport δερμάτινο τιμόνι 3 ακτίνων πολλαπλών λειτουργιών με
χειριστήρια ηχοσυστήματος & ανοικτής συνομιλίας τηλεφώνου

-

-

STD

Αισθητήρας χρήσης ζωνών ασφαλείας σε όλες τις θέσεις

STD

Στήριξη παιδικού καθίσματος με βάσεις "ISOFIX" στις πίσω
θέσεις

STD

STD

STD

Λειτουργία Smartlink (ασύρματο για συσκευές Apple)

Σύστημα παρακολούθησης απώλειας πίεσης ελαστικών

STD

STD

STD

DAB (Ψηφιακός Δέκτης Ραδιοφώνου)

STD

STD

STD

STD

-

-

E-CALL - Σύστημα αυτόματης ειδοποίηση ατυχήματος

STD

STD

STD

STD

ŠKODA Connect (Pro-active service) - Υπηρεσίες πρόληψης και
ενημέρωσης - 10 έτη

STD

STD

STD

STD

ŠKODA Connect (Remote Access) - Υπηρεσίες
απομακρυσμένης πρόσβασης - 1 έτος

STD

STD

STD

Ηλεκτρομηχανικό σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή
υποβοήθηση (Servotronic)
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά
VIRTUAL COCKPIT - Ψηφιακός πίνακας οργάνων
AMBIENTE LIGHTING - LED φωτισμός εσωτερικού
περιβάλλοντος

STD

STD

STD

STD

STD

□

STD

STD

Προβολείς αλογόνου με διαφανή κρύσταλλα & φώτα ημέρας
LED

STD

Full LED εμπρός φώτα με προσαρμοζόμενη δέσμη φωτισμού
AFS

□

STD

□

STD

STD

STD

STD

Πίσω φώτα LED

STD

□

STD

STD

STD

-

-

Καθρέφτες στα σκίαστρα οδηγού & συνοδηγού με φωτισμό

LIGHT ASSIST (φώτα ημέρας με αυτόματη ενεργοποίηση
φώτων πορείας και λειτουργία Coming & Leaving Home)

STD

STD

STD

Χώρος αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα με κάλυμμα

STD

STD

STD

□

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

STD

Πίσω φώτα ομίχλης LED

STD

STD

STD

-

STD

-

CRUISE CONTROL με περιοριστή ταχύτητας

STD

STD

STD

Ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο
Σετ πεντάλ αλουμινίου

Εξοπλισμός

Eξοπλισμός

Εξωτερική σχεδίαση

Μπροστινό ρυθμιζόμενο υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο
"JUMBO BOX"
Αναδιπλούμενα τραπεζάκια στις πλάτες των εμπρός
καθισμάτων

LIGHT & RAIN ASSIST (αισθητήρες φωτός & βροχής,
εσωτερικός καθρέφτης με αυτόματη σκίαση)
Προβολείς ομίχλης εμπρός

STD

- Δεν διατίθεται
□ Προαιρετικός εξοπλισμός
Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα
παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.

Εξοπλισμός

εξοπλισμοσ KAROQ

