
ŠKODA KAROQ
DE VERNIEUWDE



4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 

ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.  

Kijk voor meer informatie over garanties op skoda.nl

https://www.skoda.nl/service/garanties /?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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Elke reis kan het begin van iets zijn. Een waardevolle ervaring, een 
gelukkig toeval of een gedeelde herinnering. En met de veelzijdige 
ŠKODA KAROQ kan je in alle comfort van die reizen genieten.  
Met zijn onmiskenbare SUV-styling is de KAROQ even praktisch als 
opvallend. Zijn compacte proporties worden onderstreept door een 
kenmerkende grille en beschermingen rondom. Ledverlichting en in 
het oog springende lichtmetalen velgen maken het indrukwekkende 
exterieur compleet. 

Als je instapt, ervaar je de ruimte, de talrijke connectiviteitssystemen 
en de geruststellende hulpsystemen die je van ŠKODA gewend bent. 
En voor diegenen met een meer avontuurlijke inborst is de KAROQ 
ook leverbaar met een optionele 4×4-aandrijving.  

ŠKODA. Simply Clever.

DE PERFECTE SUV  VOOR  
AL JOUW AVONTUREN





   EXTERIEUR
DESIGN
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EEN 
BLIKVANGER 

OP ELKE WEG

STIJL EN FUNCTIONALITEIT 
De voorzijde van de KAROQ bekoort met nieuw ontworpen 

elementen, zoals de grille, koplampen, bumper met spoiler  
en meer. De zogenoemde luchtgordijnen in de voorbumper  

zijn ontworpen om de luchtweerstand te verminderen en  
de luchtstroom rond de voorwielen en de carrosserie  

te stroomlijnen.

Met zijn robuuste carrosserie met 
beschermende elementen en een grotere 

bodemvrijheid, nodigt de KAROQ je uit om 
je buiten de gebaande paden te wagen. 

Tegelijkertijd benadrukken zijn compacte 
afmetingen, slanke lijnen en stijlvolle velgen de 

ambitie van de KAROQ om een fantastische 
stads-SUV te zijn. 

Stel direct jouw ideale KAROQ samen.

https://configurator.skoda.nl/karoq /?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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FULL-LED ACHTERLICHTEN
De achterlichten zijn leverbaar in twee uitvoeringen. Ze hebben een andere

vorm gekregen en de technologie is vernieuwd. De dynamische richtingaanwijzers
zorgen ervoor dat de KAROQ veel beter zichtbaar is voor andere weggebruikers. Als

je de auto bovendien vergrendelt en ontgrendelt,activeert het welkomsteffect de 
dynamische functie (afhankelijk van de intensiteit van het omgevingslicht).

FULL-LED MATRIXKOPLAMPEN
De nieuw vormgegeven koplampen van de KAROQ zijn qua functionaliteit 
verkrijgbaar in twee soorten. Deze zijn uitgerust met ledverlichting en bieden 
uitstekende prestaties en een hoge energie-efficiëntie. De topuitvoering is voorzien 
van full-ledmatrixkoplampen. Hierdoor hoeft de bestuurder niet bang te zijn dat 
andere weggebruikers worden verblind als hij het grootlicht heeft ingeschakeld. 
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SUV-KENMERKEN
De vernieuwde KAROQ roept een gevoel van kracht 
en veiligheid op, wat wordt versterkt door een nieuw 
vormgegeven robuuste achterbumper met zwarte diffusor. Hij 
kan afhankelijk van de uitvoering ook worden voorzien van een 
verlengde dakspoiler, die het karakteristieke uiterlijk van de 
auto onderstreept en tegelijkertijd de aerodynamica verbetert. 
Dankzij de grotere bodemvrijheid kan de auto het asfalt achter 
zich laten ongeacht het gekozen type aandrijving. Als je op 
zoek bent naar de best mogelijke offroad-eigenschappen, 
raden wij de 4×4-uitvoering aan. Deze is verkrijgbaar  
als bezinemotor. 





     INTERIEUR
DESIGN
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DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL – BASIC* 
De vernieuwde KAROQ heeft een digitaal instrumentenpaneel met 
duidelijk afleesbare graphics, dat alle informatie die je nodig hebt handig 
in je gezichtsveld weergeeft. 

DIGITAAL INSTRUMENTENPANEEL – VIRTUAL COCKPIT
De optionele Virtual Cockpit toont gegevens van de boordcomputer in combinatie met 

andere informatie, zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs (Classic is afgebeeld), die via de 
‘View’-knop op het stuurwiel kunnen worden geselecteerd.

VAN ALLE GEMAKKEN 
VOORZIEN

Het interieur ademt een gevoel van ruimte en koppelt een 
verfijnde stijl aan moderne technologie. Het biedt nieuwe 
bekledings- en interieurlijstopties (waaronder het Eco-
pakket) en een aantal praktische oplossingen voor meer 
comfort en veiligheid.

* Later leverbaar in 2022.
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LED-SFEERVERLICHTING
Met de sfeerverlichting kun je een van de tien kleuropties kiezen voor het dashboard 
en de voor- en achterportierverlichting. De geselecteerde kleur verschijnt ook op de 
achtergrond van het digitale instrumentenpaneel. De voetenruimteverlichting voor en 
achter, die deel uitmaakt van de sfeerverlichting, is leverbaar in wit.

COMFORT ACHTERIN
Op het achterste deel van de Jumbo Box vind je onder andere een USB-C-aansluiting 

voor het opladen van mobiele telefoons, en een stopcontact (230 V of 12 V)*. In auto's 
met 3-zone Climatronic-airconditioning zitten hier ook de bedieningselementen voor 

de zone achterin.

* Optioneel
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ECO-PAKKET 
Een aantrekkelijk design en 

milieuvriendelijkheid gaan hand in hand 
bij de KAROQ. Het interieur is uitgerust 
met het Eco-pakket, inclusief specifieke 

bekleding en interieurlijsten, en biedt 
een hoog comfortniveau. Het doet 

tegelijkertijd recht aan onze inzet voor 
duurzame ontwikkeling.
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ECO-PAKKET – INTERIEURLIJSTEN EN PORTIERARMSTEUN
Het Eco-pakket bekoort met exclusieve interieurlijsten op de voor- en achterportieren. 

De met Suedia beklede voorportierarmsteunen voelen aangenaam aan en passen 
perfect bij de stoelbekleding.

ECO-PAKKET – BEKLEDING
De kenmerkende bekleding is grotendeels gemaakt van 
gerecyclede materialen en leverbaar in een combinatie van 
stof/Suedia/kunstleer.





CONNECTIVITEIT



CONNECTIVITEIT



VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Met deze functie kun je comfortabel je auto vergrendelen en ontgrendelen via de 
MyŠKODA-app, ongeacht waar je je bevindt. Als je bijvoorbeeld vergeten bent om 
je auto te vergrendelen, kan dat eenvoudig met je smartphone, waar je maar wilt.

PARKEERPOSITIE
Zie de exacte locatie van je auto, waar je ook bent. De 
MyŠKODA-app toont het adres en de afstand tot de auto 
op je telefoon.

SMARTLINK
Met SmartLink kan de bestuurder via het 

scherm van het infotainmentsysteem 
veilig de telefoon gebruiken tijdens het 
rijden. Daarnaast zijn alle geïnstalleerde 

apps die als veilig beoordeeld zijn voor 
het gebruik in auto's compatibel met 

Apple CarPlay of Android Auto, die ook 
draadloos leverbaar zijn. (Neem voor 

meer informatie over de draadloze 
functionaliteit contact op met jouw 

ŠKODA Partner. Ga naar onze website 
voor gebruiksvoorwaarden en informatie 

over compatibiliteit voor SmartLink).

ŠKODA CONNECT: JE DIGITALE 
WERELD REIST ALTIJD MET JE MEE
Volledig en altijd online zijn betekent niet alleen toegang hebben tot entertainment en 
informatie, maar ook hulp onderweg, als dat eens nodig is. ŠKODA Connect, dat Infotainment 
Online en Care Connect-diensten* omvat, is jouw poort naar een wereld van onbeperkte 
communicatiemogelijkheden. Meer informatie over ŠKODA Connect.
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* Deze diensten zijn toegankelijk via de MyŠKODA-app.

https://www.skoda.nl/service/connectiviteit/connect /?utm_medium=brochure&utm_source=karoq




ONLINE 
PERSONALISATIE

Je zult deze service vooral 
waarderen als je auto ook door 

anderen wordt gebruikt. Met 
deze functie kun je je persoonlijke 

instellingen (zitpositie, lay-
out van digitaal dashboard of 

airconditioning) opslaan door te 
synchroniseren met je persoonlijke 

ŠKODA ID account. De volgende 
keer dat je inlogt, worden je 

voorkeursinstellingen gebruikt en 
vertrek je in

alle comfort. Met online 
personalisatie kun je je 

voorkeursinstellingen niet alleen in 
jouw auto instellen,

maar in elke ŠKODA auto die deze 
mogelijkheid biedt.

ONLINE 
VERKEERSINFORMATIE

Actuele informatie
geeft je een optimaal

overzicht van elke
rit. Je kan ook

tijdig reageren op nieuwe
ontwikkelingen, zoals

wegwerkzaamheden, ongevallen
of files. Lokale

gevareninformatie
waarschuwt je bovendien voor

mogelijke problemen
onderweg, zoals

moeilijke omstandigheden of
beperkt zicht.
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eCALL+
Via de dienst wordt automatisch contact opgenomen met de alarmcentrale bij een verkeersongeval. Het systeem kan 
ook handmatig geactiveerd worden door de rode knop op de dakconsole in te drukken. Met eCall+ wordt informatie 
zoals de locatie van de auto of het aantal inzittenden aan de hulpverleners verstrekt.
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SIMPLY
    CLEVER
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OPBERGVAKJE BESTUURDER
Een handig opbergvakje is te vinden direct 
onder het stuurwiel. Je kan er gemakkelijk bij.

PHONEBOX*
De phonebox is ook geschikt voor apparaten met een groot scherm. Hij versterkt het signaal 
van je mobiele telefoon en laadt deze tegelijkertijd op tijdens het rijden. Dankzij twee USB-
C-aansluitingen boven de phonebox koppel je je externe apparaten eenvoudig met het 
infotainmentsysteem.

DE KLEINE HELPERS 
VAN ŠKODA

Praktische oplossingen maken het leven een stuk 
comfortabeler. De vernieuwde KAROQ biedt veel 
slimme opbergvakken en andere handige details 
die je dagelijkse ritten aangenamer maken.

* Optioneel

https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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DASHBOARDKASTJE
Het gesloten opbergvak kan van airconditioning 
worden voorzien en bevindt zich onder in het 
dashboard aan bijrijderszijde. 
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VEILIGHEIDSVESTEN / RUBBER BAND
Je kan de veiligheidsvesten opbergen in de opbergvakken in de voor- en 
achterportieren, zodat je ze altijd bij de hand hebt. In de opbergvakken voorin 
kunnen spullen ook met een rubber band worden vastgezet.
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VLOEISTOFRESERVOIR
Ruitensproeiervloeistof bijvullen zonder één druppel te 
morsen. Het vloeistofreservoir is niet alleen makkelijk 
toegankelijk maar heeft ook een geïntegreerde trechter.



COMFORT
    EN RUIMTE 



COMFORT
    EN RUIMTE 
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WELKOMSTLOGO
De leds aan de onderzijde van de voorportieren projecteren  
de naam ŠKODA op de grond en verlichten zo het instapgebied.

KESSY
Je zult snel gewend raken aan het gemak van KESSY (het Keyless Entry, Start and exit System), waarmee

je je auto vergrendelt en ontgrendelt en de motor start en afzet, en dat geheel sleutelloos.

IN ALLE COMFORT 
GENIETEN

Geniet volop, zelfs tijdens het rijden. Moderne 
technologieën, opmerkelijke ruimte en tal van 
praktische details voegen een vleugje luxe toe 
aan je dagelijkse ritten. 







ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Het comfort van de bestuurder tijdens lange ritten op de snelweg wordt verhoogd door 

Adaptive Cruise Control,  een slimme snelheidsregeling die werkt tot een snelheid van 
210 km/h.  Predictive Adaptive Cruise Control is ook leverbaar (zie sectie Veiligheid).

JUMBO BOX
Onder de middenarmsteun voorin vind je de ruime Jumbo Box. Ideaal voor het opbergen van 
bijvoorbeeld elektronische apparaten. De Jumbo Box kan ook worden uitgerust met een muntenvak 
en twee bekerhouders met Easy Open-functie.
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KLAPTAFELS*
Het comfort van de passagiers op de achterstoelen kan ook 

worden verhoogd dankzij de klaptafels, die in de rugleuning van 
beide voorstoelen zijn ingebouwd.

MIDDENARMSTEUN ACHTERIN
Als de middelste zitplaats achterin vrij 
is, kan de armsteun met bekerhouders 
worden neergeklapt.
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* Optioneel
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VARIOFLEX – ALLE STOELEN NEERGEKLAPT
De KAROQ biedt standaard 588 liter aan bagageruimte en bij neergeklapte achterbank maar 
liefst 1.605 liter.

VARIOFLEX – ALLE STOELEN VERWIJDERD
Haal je de stoelen helemaal uit de auto, dan creëer je een bagageruimte met een inhoud van maar 
liefst 1.810 liter.

VARIOFLEX-OPTIES
Klap alle rugleuningen naar voren als 

je de bagageruimte wilt vergroten (zie 
de linkerstoel). In deze stand kan je de 

stoelen ook makkelijk verwijderen. Dit 
gaat zonder gereedschap en is goed 

door één persoon te doen.

KLAP HET NEER. VERPLAATS HET.  
VERWIJDER HET.
Met het VarioFlex-systeem kan je het interieur aan je wensen aanpassen. Het bestaat uit drie 
losse achterstoelen. Deze zijn afzonderlijk neer te klappen of compleet te verwijderen.
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BAGAGENETTEN
De praktische netten voorkomen dat voorwerpen gaan schuiven. Je ziet 
bovendien meteen waar je alles hebt gelaten.
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DUBBELZIJDIGE BAGAGERUIMTEMAT
Je kunt de mat gebruiken met het stijlvolle tapijt aan de bovenzijde, en je kunt de 
mat gemakkelijk omdraaien om de afwasbare rubberzijde te gebruiken wanneer je 
eens iets moet vervoeren wat je auto vuil kan maken.





VEILIGHEID
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ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning, gps-technologie en gedetailleerde informatie van het navigatiesysteem kan pACC de rijomstandigheden 
voor de komende 1 tot 2 kilometer voorspellen. Zo nodig kan het systeem automatisch de rijsnelheid aanpassen – gewoonlijk vóór een bocht of rotonde, of als je een gebied met een lagere 
snelheidslimiet in rijdt. Het systeem verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid en verlaagt tegelijkertijd ook het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten en zorgt ervoor dat je je veilig en comfortabel 
voelt, ongeacht waar je rijdt. Voor maximale veiligheid moet de bestuurder voortdurend op het systeem letten. 
Een capacitief stuurwiel detecteert daarom de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface met 
het systeem. Als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door het stuurwiel gedetecteerd.
Veiligheid staat voorop en daarom zijn al onze modellen standaard rijk uitgerust met verschillende 
assistentiesystemen. Wil je hier meer over weten? Kijk op skoda.nl voor alle instructievideo's.

TRAVEL 
ASSIST

skoda.nl
https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq


EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist verkleint het gevaar voor een ongeval wanneer de bestuurder plotseling onwel wordt, door bijvoorbeeld de auto veilig tot stilstand te brengen 
en de alarmlichten in te schakelen.
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ADAPTIVE LANE ASSIST
Het systeem houdt de auto in het midden van de juiste rijstrook en waarschuwt 
zo nodig de bestuurder. Het kan ook de controle over de auto overnemen in het 
geval van rijstrookveranderingen bij wegwerkzaamheden.
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FRONT ASSIST
Front Assist maakt gebruik van een radarsensor in de grille en houdt de afstand tot de voorligger in de gaten. Zo nodig voert het 
systeem automatisch een remingreep uit. Het systeem omvat eveneens Predictive Pedestrian Protection, die de bestuurder met een 
akoestisch/optisch signaal en een korte remschok waarschuwt.
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SIDE ASSIST / REAR TRAFFIC ALERT*
Met behulp van radarsensoren in de achterbumper houdt Side Assist het gebied achter en naast je auto in de gaten. Side Assist kan andere auto's en zelfs lastig te herkennen objecten als motoren 
tot op een afstand van 70 m detecteren. Daarnaast meet het ook het onderlinge snelheidsverschil. Indien nodig licht een waarschuwingslampje op en klinkt een geluidssignaal. Rear Traffic Alert 
(niet afgebeeld) waarschuwt de bestuurder met de Side Assist-sensoren in de achterbumper voor kruisend verkeer wanneer hij achteruit wegrijdt uit een haakse parkeerruimte (optisch op het 
beeldscherm van het infotainmentsysteem/display van de boordcomputer of akoestisch). Mocht het nodig zijn, dan grijpt het systeem proactief in en brengt het de auto tot stilstand.

* Later in 2022 weer beschikbaar
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PARK ASSIST
Het systeem meet of een plek geschikt 
is en parkeert de auto vervolgens 
automatisch in. De vernieuwde 
Park Assist-functie kan nu alleen 
worden gebruikt voor een deel van de 
parkeermanoeuvre. Je kunt bijvoorbeeld 
zelf een parkeerplaats kiezen en proberen 
je auto een stukje in te parkeren, 
maar voor het moeilijkere deel van de 
parkeermanoeuvre activeer je Park Assist, 
waarna het systeem de controle over het 
stuurwiel overneemt.

MANOEUVRE ASSIST
Dit systeem gebruikt de sensoren van Park 
Assist en beschermt tegen obstakels in de 
omgeving van de auto (bij snelheden tot 8 
km/h). Zodra een obstakel wordt gedetecteerd, 
remt de KAROQ afhankelijk van de afstand tot 
het obstakel en de snelheid van de auto.
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MATRIXFUNCTIE
De full-led matrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden.  
De matrixfunctie gebruikt een camera op de voorruit om de verkeerssituatie te beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te schakelen.  
Andere segmenten worden ingeschakeld om de weg te verlichten. Dankzij deze functie word je bovendien niet verblind door reflecterende materialen op bijvoorbeeld 
verkeersborden. De matrixfunctiemaakt ook gebruik van informatie van het navigatiesysteem, zodat het grootlicht alleen wordt ingeschakeld als je buiten de bebouwde kom bent.

Je kunt onderweg van alles tegenkomen. Om ervoor te 
zorgen dat de auto klaar is voor elke situatie, zijn er extra 
assistenten met verschillende functies om de bestuurder  
te helpen of de controle over te nemen. Kijk voor meer 
informatie over al onze assistentiesystemen op:  
www.skoda.nl/features

EXTRA ASSISTENTIE
SYSTEMEN AAN BOORD
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CREW PROTECT ASSIST
Dit hulpsysteem biedt extra bescherming voor bijrijders in kritieke situaties die tot een aanrijding kunnen leiden, door de zijruiten 
tot op een kleine spleet te sluiten, het schuif-kanteldak te sluiten en de veiligheidsgordels te spannen. De nieuwe geavanceerde 
uitvoering van het systeem gebruikt radarsensoren voor en achter.



VOORAIRBAGS BESTUURDER EN BIJRIJDER
Grote airbags in het stuurwiel en dashboard beschermen de inzittenden 
voorin. Bij plaatsing van een kinderzitje voorin is de bijrijdersairbag uit te 
schakelen.

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags ontvouwen langs de 
zijruiten en beschermen zo tegen hoofdletsel.

In extreme situaties waarin de bestuurder de uitkomst 
niet meer kan beïnvloeden, nemen de passieve 
veiligheidsvoorzieningen van de auto het over, zoals 
de airbags. De KAROQ kan met tot wel negen airbags 
uitgerust worden.

VEILIGHEID KOMT OP 
DE EERSTE PLAATS
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KNIE-AIRBAG
Deze airbag, die onder de stuurkolom 
zit, beschermt de knieën en onderbenen 
van de bestuurder.

ZIJ-AIRBAGS VOORIN EN ACHTERIN
Deze airbags (afgebeeld met de geactiveerde 

gordijnairbag) beschermen borstkas en bekken van 
de inzittenden voorin en op de buitenste zitplaatsen 

achterin bij een aanrijding van opzij.
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PRESTATIES
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DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Met Dynamic Chassis Control passen onderstel en besturing zich continu aan de rijomstandigheden 
aan. Dynamic Chassis Control (DCC) analyseert en reageert voortdurend op verschillende 
rijomstandigheden (remmen, accelereren, door een bocht rijden) door de dempings- en 
stuurkarakteristiek aan te passen. In het infotainmentmenu heb je keuze uit drie verschillende 
rijmodi, afhankelijk van je specifieke eisen: Comfort, Normal of Sport.

MOTOREN 
Als je de voorkeur geeft aan benzinemotoren, heb je keuze 

uit een vermogen van 81 kW en 110 kW, in combinatie met 
voorwielaandrijving. 

De aangeboden motoren hebben veel gemeen. Ze zijn 
krachtig, zuinig en voldoen aan strenge uitlaatgasnormen. 
Hierdoor voelt de KAROQ zich zowel thuis in de stad als 
in het terrein.

ALTIJD PRESTEREN





SPORTLINE



SPORTLINE



STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De bumpers in het SportLine-design gaan vergezeld van zwarte exterieurelementen, zoals grilleframe, buitenspiegelkappen, 
raamomlijstingen en dakrails. Het dynamische uiterlijk van de KAROQ wordt verder versterkt door de verlengde dakspoiler, logo's en 
badges in zwart op de achterklep (zoals ŠKODA of de modelnaam), een zwarte achterdiffusor en 18 inch (zwart) of 19 inch (antraciet, 
afgebeeld) lichtmetalen velgen. De full-led matrixkoplampen zijn bovendien standaard.

VOOR IEDEREEN 
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Ze zeggen dat er geen rust is voor de rustelozen. Maar de 
vernieuwde ŠKODA KAROQ SPORTLINE is absoluut een 
comfortabele manier om je actieve ambities te ontketenen. 







SPORTMODUS 
STAAT ALTIJD AAN
Het dynamische exterieur past perfect bij het al even 
indrukwekkende zwarte interieur dat sportieve stijl en 
elegantie combineert. Het omvat onder meer sportstoelen 
voorin, een sportstuurwiel met Sportline-logo, bekleding  
met ThermoFlux-functie, karakteristieke interieurlijsten,  
led-sfeerverlichting en nog veel meer.





SPORTSTUURWIEL
Je rijplezier wordt verder verhoogd door het multifunctionele driespaaks sportstuurwiel in geperforeerd 

leder, met zilverkleurige stiksels en een origineel Sportline-logo. De optionele Virtual Cockpit, die gegevens 
van de boordcomputer kan weergeven in combinatie met andere informatie, biedt vijf lay-outs met specifieke 

graphics die worden bediend via de “View”-knop op het stuurwiel. De SportLine-uitvoering heeft bovendien 
speciale graphics voor de lay-out Sport (afgebeeld).

SPORTSTOELEN VOORIN
De sportstoelen voorin bieden maximaal comfort, zelfs tijdens 
een dynamische rit. Dankzij de specifieke stoffen bekleding 
met ThermoFlux-functie, die daarmee beter ademt, kunnen de 
passagiers bij alle temperaturen genieten van maximaal comfort.
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   PROBEER 
EEN NIEUWE SPORT





UITRUSTING



INTERIEUR AMBITION ZWART STOF
Unieke Chrome/Anodized Cross Line interieurlijsten
Stoffen bekleding

BUSINESS
EDITION
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De standaarduitrusting van de BUSINESS EDITION omvat wielkastafdekkingen, full-ledachterlichten 
met dynamische richtingaanwijzers en welkomsteffect, KESSY FULL, Jumbo Box, parapluvakken voorin, 
brillenvak, verchroomde frames van de luchtroosters, Light & Rain Assist (tunnelverlichting, coming/
leaving home), Driver Alert, Infotainment- & Navigatiesysteem Amundsen met 8" touchscreen,  
Virtual Pedal, Sunset, Climatronic 2-zone en meer.





INTERIEUR AMBITION MOCCA-ZWART 
Piano Black/Nisha (zachte stof) interieurlijsten
Stoffen/Suedia/kunstleren bekleding (Eco-pakket)
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STYLE BLACK INTERIEUR 
Piano Black/Linear Diamonds interieurlijsten
Stoffen bekleding

BUSINESS 
EDITION PLUS

De standaarduitrusting van de BUSINESS EDITION PLUS omvat zilverkleurige 17 inch lichtmetalen  
velgen Scutus met Aero wieldoppen, verlengde dakspoiler in carrosseriekleur, SunSet, 8 inch  
Infotainment- en navigatiesysteem Amundsen met spraakbediening, SmartLink, Climatronic-
airconditioning met 2 klimaatzones, Driving Mode Select, Virtual Pedal, Adaptive Cruise Control, 
centrale vergrendeling met KESSY, lendensteun voor de voorstoelen, vloermatten, en nog veel meer.





INTERIEUR STYLE ECO MOCCA-ZWART
Piano Black/Nisha (zachte stof) interieurlijsten
Stoffen/Suedia/kunstleren bekleding (Eco-pakket)
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INTERIEUR STYLE ZWART SUEDIA LEDER 
Piano Black/Linear Diamonds interieurlijsten
Suedia/lederen/kunstleren bekleding
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INTERIEUR STYLE ZWART LEDER 
Piano Black/Linear Diamonds interieurlijsten
Lederen/kunstleren bekleding
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SPORTLINE ZWART INTERIEUR
Piano Black/Carbon interieurlijsten 
Stoffen bekleding met ThermoFlux-functie, zwarte hemelbekleding

SPORTLINE 
BUSINESS

De standaarduitrusting van de KAROQ SPORTLINE BUSINESS omvat buitenspiegelkappen in 
zwart en portiergrepen in carrosseriekleur, spoiler in carrosseriekleur, full-ledmatrixkoplampen 
met All Weather Lights-functie, full-ledachterlichten met dynamische richtingaanwijzers 
en welkomsteffect, multifunctionele camera, multifunctioneel driespaaks sportstuurwiel in 
geperforeerd leder, zilverkleurige stiksels (stuurwiel en armsteun voorin), led-sfeerverlichting, 
pedaalcovers in lichtmetalen look, dorpellijsten, en nog veel meer.
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BEKLEDING

Ambition en Style Mocca-zwart*
(stof/Suedia/kunstleer)
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Style Leather zwart
(leder/kunstleer)

* 
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Style zwart
(stof)
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ACCESSOIRES
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TREEPLANKEN
Dit accessoire is gemaakt van roestvrij staal en is ontworpen om op te vallen en je leven makkelijker te maken als je 
voorwerpen op het dak wilt vervoeren. De treeplanken zijn bovendien voorzien van antislipnoppen om de veiligheid te 
vergroten.

Accessoires zijn een statement. Met de originele accessoires van ŠKODA 
kun je het gebruiksgemak, de veiligheid en de doelmatigheid van je auto 
vergroten en hem zo nog beter laten aansluiten op jouw eigen behoeften. 
Bekijk alle ŠKODA accessoires in onze webshop: https://shop.skoda.nl/

PERSONALISEER
JOUW KAROQ

https://shop.skoda.nl/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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SPATLAPPEN VOOR
EN ACHTER
De spatlappen voor en acht beschermen de 
onderste delen van de carrosserie tegen vuil 
en schade veroorzaakt door steentjes en puin. 
Spatlappen zijn vooral nuttig in de winter, 
wanneer het corrosieve strooizout meestal aan 
de spatlappen blijft kleven in plaats van aan de 
carrosserie van de auto.
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COMFORTPAKKET SMART 
HOLDER

Er zijn veel redenen waarom bestuurders van 
hun ŠKODA houden. Sommigen houden van 

het gebruiksgemak, anderen van de vele extra's 
voor gezinnen en weer anderen zijn onder de 
indruk van het tijdloze design en het comfort. 
Wij hebben pakketten samengesteld om je 

te helpen de ruimte van je auto naar wens te 
gebruiken. Geniet van je eigen comfortzone, 

waar je ook naartoe gaat. Het Comfortpakket 
biedt veel slimme oplossingen, die je zaken- en 

gezinsreizen zelfs nog prettiger maken.

SMART HOLDER – 
MULTIMEDIAHOUDER

De houder voor een extern apparaat, die aan de 
hoofdsteunen van de voorstoelen kan worden 

bevestigd, zal door de inzittenden achterin zeker 
op prijs worden gesteld.

AFVALBAKJE IN PORTIER
Het stijlvolle afvalbakje maakt deel uit van 

het Comfortpakket en is een elegante 
oplossing voor afval in de auto. Hij is bijzonder 

gebruiksvriendelijk. Het deksel zorgt ervoor dat 
eventuele geurtjes samen met je afval in het 

afvalbakje blijven.
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SMART HOLDER – HAAK
Handtassen en rugzakken hoeven geen ruimte 
in te nemen op de achterbank. Hang ze aan de 
smart holder haak die aan de hoofdsteunen 
voorin zit.

SMART HOLDER – 
KLEDINGHANGER
De kledinghanger kan aan de hoofdsteunen 
van de voorstoelen worden bevestigd. Zeer 
handig voor diegenen die in kostuum naar 
het werk gaan.
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DECORATIEVE ALUMINIUM 
DORPELLIJSTEN

De vier aluminium dorpellijsten met KAROQ 
logo, die de contouren van de auto perfect 
volgen, zijn een origineel element met een 

zowel esthetische als praktische functie.

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN 
MET ALUMINIUM INZETSTUKKEN
De vier decoratieve dorpellijsten met aluminium 
inzetstukken zijn een accessoire dat kan worden 
gebruikt om je voertuig een opvallend accent te 
geven. Ze beschermen de lak bij de dorpels ook 

tegen vuil.



Bekijk alle mattensets in onze webshop.
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ALL-WEATHER TUNNELMAT
Dit accessoire is een praktische aanvulling op de all-weather matten achterin en beschermt het 
oppervlak van de tunnel tegen vuile schoenen.

VOETENSTEUN “LOUNGE STEP” 2 STUKS
De voetensteun helpt de vloer te beschermen en beperkt tegelijkertijd het geluidsniveau in de auto. 
Hij is gemakkelijk te verwijderen, schoon te maken en opnieuw te gebruiken.

TEXTIELE VLOERMATTEN 
PRESTIGE – DUBBEL NUBUCK
Ze completeren het moderne interieurdesign op 
esthetische wijze en benadrukken de contouren 
van de voetenruimte.

ALL-WEATHER VLOERMATTEN
Dankzij hun praktische, slimme ontwerp en het gebruikte 
materiaal beschermen ze de vloer optimaal tegen modder, 
vuil en water.

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/comfort-en-bescherming/mattensets/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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BAGAGENETTEN – GRIJS
De set van drie netten is een praktisch en 

fraai accessoire. Vervoerde voorwerpen 
worden stevig vastgezet zodat ze tijdens 

het rijden niet door de auto kunnen 
schuiven.

BAGAGERUIMTESCHAAL 
MET OPSTAANDE RANDEN

Dit accessoire beschermt de 
bagageruimte tegen vocht en vuil en is 
daarom een praktische oplossing voor 

elke auto.
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BAGAGERUIMTEBESCHERMING – 
VOUWBAAR   
Deze vouwbare bagageruimtebescherming 
bedekt de bodem en alle zijkanten van de 
bagageruimte van de ŠKODA KAROQ. Hij is 
gemaakt van zwarte waterdichte stof, zodat hij 
op betrouwbare wijze voorkomt dat er vocht 
binnendringt. Hij beschermt ook tegen schade.

DUBBELZIJDIGE 
BAGAGERUIMTEMAT 
Pas de bagageruimte op elk moment aan 
je behoeften aan. Deze dubbelzijdige mat 
is netjes en elegant als je hem met de 
textielkant naar boven legt. De andere, 
rubber kant is erg handig als je voorwerpen 
moet vervoeren die het interieur van de auto 
vuil kunnen maken of kunnen beschadigen. 
Zo ben je klaar voor elke situatie!
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ZONWERING VOOR 
ACHTERRUIT EN ZIJRUITEN 

BAGAGERUIMTE
Dit handige en gemakkelijk te monteren 
accessoire biedt bescherming tegen de 

zon en voorkomt inkijk.

ZONWERING VOOR ZIJRUITEN 
ACHTERIN

Dit accessoire voor elk jaargetijde beschermt 
je tegen fel zonlicht in de zomer en zorgt 

ervoor dat voorbijgangers niet naar binnen 
kunnen kijken.
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BABYSPIEGEL
Dankzij de babyspiegel zie je altijd wat je 
kinderen achterin aan het doen zijn. En voor 
hen is het geruststellend dat ze visueel contact 
met je hebben. Met de babyspiegel kun je je 
kinderen heel eenvoudig in de gaten houden 
tijdens het rijden.

KINDERZITJES
Elk type kinderzitje uit het aanbod ŠKODA 
Originele Accessoires wordt onderworpen 
aan een reeks strenge tests. In ons 
uitgebreide aanbod vind je zitjes voor 
kinderen tot 36 kg. 
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DAKDRAGER
Dankzij de afsluitbare dakdrager kun je andere 

dragers en houders uit het aanbod ŠKODA 
Originele Accessoires gebruiken, zoals fiets- of 

skidragers en ski- of snowboardboxen.

SKI- OF SNOWBOARDDRAGER
Dankzij de afsluitbare drager, die de strenge 
belastings- en veiligheidstests van ŠKODA 

heeft doorstaan, kun je eenvoudig je ski's 
of snowboard op het dak van de auto 

vervoeren. Geschikt voor max. 4 paar ski's 
of 2 snowboards.

Ontdek alle transport accessoires 
voor jouw KAROQ. 

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/transport/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq


A
cc

es
so

ir
es

10
5

FIETSENDRAGER VOOR OP DE 
TREKHAAK, GESCHIKT VOOR 3 
FIETSEN   
De drager is erg stevig, makkelijk te bevestigen 
en bovendien gebruiksvriendelijk – je hoeft 
de fiets alleen maar iets op te tillen om 'm 
vast te zetten. Hij is geschikt voor alle soorten 
trekhaken en leverbaar in uitvoeringen voor 2 
en 3 fietsen.

FIETSENDRAGER
Je kunt de afsluitbare fietsendrager met 
aluminium profiel op de basisdakdrager 
monteren.



DAKBOXEN
Geniet van een grotere inhoud en gemakkelijker laden met de dakboxen van ŠKODA, waarmee 
je ski's of snowboards kunt vervoeren, evenals grote bagage, kinderwagens, enz., die niet 
in de bagageruimte van een volle auto passen. Alle dakboxen hebben een geavanceerde 
aerodynamische vorm en uv-bescherming, zodat ze er altijd als nieuw uitzien.
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DAKBOX – 400 LITER
Deze afsluitbare dakbox voor maximaal 6 paar ski's of 5 snowboards heeft een uitzonderlijke inhoud, 
opent aan beide kanten en is eenvoudig te hanteren. De box is leverbaar in zwart of zilver.

DAKBOX – 380 LITER
De afsluitbare dakbox met aerodynamisch profiel voor maximaal 5 paar ski's of 4 snowboards heeft 
een geoptimaliseerde vorm met een lagere bodem, wat de rijstabiliteit positief beïnvloedt en trillingen 
beperkt, terwijl de luchtweerstand en het bijbehorende rijgeluid worden geminimaliseerd. De box is 
leverbaar in zwart, zilver en wit.







Het aanbod ŠKODA Originele Accessoires omvat nieuwe 
exclusieve lichtmetalen velgen in verschillende designs en kleuren 
voor de vernieuwde KAROQ. Er is keuze uit een brede selectie van 
maten, variërend van 16 inch tot 19 inch. 
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VELGEN
19 inch velg CETUS, zilver metallic, 
geborsteld 8J×19 inch ET 45*

18 inch lichtmetalen velg HYDRUS, zilver metallic 
7J×18 inch ET 45

* Later leverbaar.

https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/transport/?utm_medium=brochure&utm_source=karoq
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18 inch lichtmetalen velg HYDRUS, matzwart 
metallic, geborsteld 7J×18 inch ET 45

18 inch lichtmetalen velg CORVUS, zilver 
metallic, geborsteld 7J×18 inch ET 45

18 inch lichtmetalen velg HYDRUS, antraciet 
metallic, geborsteld 7J×18 inch ET 45

18 inch lichtmetalen velg CORVUS, zwart 
metallic, geborsteld 7J×18 inch ET 45

17 inch lichtmetalen velg KUMA, zilver metallic 
7J×20 inch ET 45

17 inch lichtmetalen velg KUMA, zwart metallic 
7J×20 inch ET 45
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WIELVERZORGINGS 
& STIJLPAKKET

Wielen zijn als schoenen. Ongeacht of de "schoenen" van je ŠKODA stijlvol, 
sportief of zuiver functioneel zijn, ons WIELVERZORGINGS- & STIJLPAKKET 
(wieldoppen, ventieldopjes, antidiefstalwielbouten) biedt een veelvoud aan 
artikelen die je wielen nog aantrekkelijker en echt uniek maken!

COMPLETE WIELHOEZEN 

Met deze set wielhoezen van kwalitatief 
hoogwaardig polyester kan je de wielen 
gemakkelijk dragen en vervoeren.
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DECORATIEVE 
VENTIELDOPPEN
Met de ventieldoppen waarop het 
ŠKODA logo, het groene ŠKODA 
Motorsport embleem of het rode RS 
embleem staat, is jouw auto stijlvol tot 
in het kleinste detail.

ANTIDIEFSTALWIELBOUTEN
Voorkom diefstal van je stijlvolle 
velgen. De antidiefstalwielbouten 
worden geleverd met een speciale 
adapter. Je hoeft bij elk wiel slechts één 
standaardbout te vervangen door een 
antidiefstalwielbout.

WIELBOUTDOPPEN
Decoratieve wielboutdoppen 
voor wielen met of zonder 
antidiefstalwielbouten.



EROVER LEZEN IS AL LEUK  ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN  
VOOR EEN PROEFRIT

MyŠKODA APP
Voor volledige controle over je auto. 
Download de MyŠKODA-app en krijg op elk 
moment toegang tot belangrijke informatie, 
zoals de actieradius, routeplanning of je laatste 
parkeerpositie.
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Jouw ŠKODA Partner:

DISCLAIMER
De informatie, afbeeldingen en inhoud in deze catalogus (brochure) 
dienen slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken 
van een contract, offerte of garantie. De getoonde auto's zijn pre-
productieauto's die geen getrouwe weergave zijn van het  

eindproduct. Illustraties, functies, onderdelen, kleuren en 
uitrustingen kunnen afwijken van die van de daadwerkelijke 
productieauto en van wat kan worden besteld en geleverd.  
Neem voor meer informatie contact op met je ŠKODA dealer.
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