
KAROQ
SPORTLINE Exclusive
1,5 TSI 110 kW 7-stup. aut. 

Emise CO2 N//A  / Spotřeba (kombinovaná) N//A

Ceny Cena

Vaše konfigurace 898 900 Kč
Vybrané doplňky a služby 201 400 Kč

Celková cena nakonfigurovaného auta 1 100 300 Kč
Měsíční splátka ** Již brzy

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze orientační a není nabídkou ve
smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další
podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách, dostupnosti
příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými předpisy pro
určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž. Tyto produkty jsou
určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2 vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení
o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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ŠKODA connect - Služby vzdálený přístup a infotainment online

Tísňové volání eCall – doživotní doba platnosti

Tísňové volání eCall

Služba Proaktivní servis – doba platnosti 10 let

Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Online personalizace
Online aktualizace systému

Služba Vzdálený přístup k vozidlu (Care Connect) – doba platnosti 3 roky

Poslední parkovací pozice
Odemykání a zamykání
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online (1)

(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originální mimořádou výbavou.
Služba Infotainment Online – doba platnosti 3 roky (pouze pro vozy s navigací)

Dobíjecí a čerpací stanice
Dopravní informace online
Vyhledávání cílů online
Parkoviště
Aktualizace map online

Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem (Amundsen nebo Columbus).
Více informací o službách ŠKODA Connect naleznete v seznamu dostupnosti: Seznam dostupnosti.
Dostupnost služeb se může lišit podle země (lokace), stejně jako na modelu vozidla, roku výroby a vybavení vozidla.
Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla. Při používání služeb také je potřebné
datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet, PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není
zahrnuto v rámci služby. Bližší informace o službě naleznete na www.skoda-auto.cz/o-nas/skoda-connect a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se společností ŠKODA AUTO,
a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla
na www.skoda-connect.com. Služba Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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Zvolené výbavy a služby PR. Cena

Barva
Oranžová Phoenix metalíza 2X2X 6 000 Kč

Kola
SAGITARIUS 19" (antracitová, leštěná) - aero kryty černé lesklé GPY4PY4 15 000 Kč

Interiér
Sportovní černý HG

Bezpečí a požitek z jízdy
Ochrana cestujících GWEOWEO 11 000 Kč

– Boční airbagy vzadu
– Proaktivní ochrana cestujících zepředu

ISOFIX na sedadle spolujezdce MKSI3G2 1 100 Kč

Praktičnost a příslušenství
Funkční paket Top GWEUWEU 10 000 Kč

– Cargoelementy v zavazadlovém prostoru
– Koš na odpadky
– Dvojitá podlaha v zavazdlovém prostoru
– Síťová dělící stěna
– Síťový program
– 230V zásuvka a USB-C vzadu
– Virtuální pedál s el. ovládaným víkem zavazadlového prostoru

Tažné zařízení mechanicky sklopné, el. odjistitelné GPK0PK0 25 000 Kč
Rezervní kolo ocelové (dojezdové) s příslušenstvím GPJDPJD 3 900 Kč
SAGITARIUS 19" (antracitová, leštěná) - aero kryty černé lesklé GPY4PY4 15 000 Kč

Komfort a multimédia
Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním GPHCPHC 32 900 Kč
Komfort paket kožený GWEPWEP 60 000 Kč

– 3zónová klimatizace Climatronic
– Personalizace a 3. klíček
– Elektricky nastavitelná přední sedadla s pamětí
– Ostřikovače světlometů
– Potah sedadel kůže
– Vnější zpětná zrcátka s pamětí
– Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
– Vyhřívané čelní sklo
– Vyhřívání zadních sedadel

Panoramatické střešní okno GPK6PK6 30 000 Kč
Paket pro špatné cesty GPK4PK4 6 500 Kč
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PR čísla NU7RND/GWEZWEZ\GYOZYOZ, 2022, HG, 2X2X, GWEOWEO, MKSI3G2, GWEUWEU,
GPK0PK0, GPHCPHC, GWEPWEP, GPK6PK6, GPK4PK4, GPJDPJD, GPY4PY4

Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.

Bezpečnost, funkčnost, komfort

3. hlavová opěrka vzadu
Anténa pouze pro příjem FM, Diversity
Asistent rozjezdu do kopce
Bez sklopného stolku na opěradle předníh o sedadla
*Bez střešní vložky (plná střecha)
DAB - digitální radiopříjem
Denní tlumené světlo s asistenčním světl em a funkcí
"Coming Home"
Dětská pojistka, ruční
Elektronický imobilizér
Elektronický program stability (ESP)
*Hlavové airbagy a boční airbagy vpředu
*Klíček pro systém zamykání s dálkovým ovládáním
Kolenní airbag řidiče
Koncové mlhové světlo
Kontrola tlaku v pneumatikách
Kotoučové brzdy zadní
Kryt podlahy zavazadlového prostoru, plochá jehlová
plsť
Kód regionu "ECE" pro rádio
Nouzové volání eCall
Prodloužení intervalu údržby
*Provozní napětí 12 V
*Příprava pro tažné zařízení
*Sada na opravu pneumatik
*Sada nářadí
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu (všichni
pasažéři)
Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lená u řidiče
a spolujezdce
Spouštěč okna s komfortním ovládáním a vypínací
pojistkou, elektrický
Stěrač zadního okna s ostřikovačem a stupňovým
intervalem stírání
Tříbodové automatické bezpečnostní pásy zadní vnější
se štítkem ECE
Ukazatel stavu kapaliny v ostřikovači
*USB-C vpredu
Vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru

*Odkládací sada 3
*Odkládací schránka Jumbo Box mezi přední mi
sedadly
*Přední sedadlo, ruční nastavení výšky
*Schránka na brýle
Světelný a dešťový senzor
Volitelný infotainment systém (MIB3)
Šrouby pro kola, standardní
Ambientní osvětlení
Asistent rozpoznání únavy (Driver Alert)
Centrální zamykání "Keyless Entry" bez b ezpečnostní
pojistky
Dálková regulace polohy světlometů AFS
*El. sklápění pro vnější zp. zrcátka s aut. stmíváním u
řidiče
Front Assist pro ACC do 210km/h
Funkce ECO
*Komfortní sedadla vpředu - SPORT
*Opěrky hlavy předních sedadel
Ostřikovače světlometů
*Potahy sedadel látka
Sunset - zatmavená zadní okna
Světla na čtení vpředu 2x
Adaptivní tempomat (s "Follow-to-Stop") a
omezovačem rychlosti
Parkovací senzory vpředu a vzadu
Vyhřívání předních a zadních sedadel
Hlavní světlomety LED s variabilním rozložením světla
Matrix-Beam
Multifunkční kamera
Střešní nosič, Černý
Světla pro jakékoli počasí, odbočovací a dálniční světla
Volba jízdního režimu a hydraulická regulace tlumičů
3 zónová klimatizace Climatronic
Bezdrátové nabíjení s LTE pro Bolero
Navigační systém Columbus
Parkovací kamera vzadu
Ukazatel dopravního značení
USB-C u vnitřního zpětného zrcátka
Virtuální kokpit
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*Bederní opěry na sedadle řidiče a spolujezdce
Bezdrátový SmartLink
Care Connect + Infotainment Online 3roky
Další 4 reproduktory vzadu
Hlasové ovládání

Vyhřívané čelní sklo

Exteriér

Uzávěr palivové nádrže
Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Zadní díl výfuku (standardní)
Díly se zvláštní povrchovou úpravou

Nárazníky, sportovní
*Pneumatiky 215/50 R18 92W optimalizované pro
menší odpor
*Kola z lehké slitiny PROCYON 7J x 18" s aero kryty
*Kryt kola uprostřed

Interiér

*Dveře a boční obložení
Chromový paket
Dekorační vložky
Nástupní lišty ve výřezech dveří

Sportovní kryty pedálů
Vkládané tkané koberce
Kožený sportovní multifunkční volant, vyhřívaný s
Tiptronic

* Tato výbava byla nahrazena jinou položkou mimořádné výbavy
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Energetický štítek

SAGITARIUS 19" (antracitová, leštěná) - aero kryty černé lesklé

Bridgestone 225/40 R19 93Y XL

Bridgestone 14150
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Pro zobrazení detailních
informací o této pneumatice
můžete naskenovat tento
QR-kód Vašim
smartphonem.

Product sheet

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/TowbwW
ozEawTvxREK4uVXA==
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