18" MYTIKAS* alaşım jantlar

18" TRINITY* alaşım jantlar

4/1,598

150/5,000–6,000

115/3,250–4,000

Maksimum tork (Nm/dd)

250/1,500–3,500

250/1,750–3,200

Uyumlu olduğu emisyon yönetmeliği

EU6

EU6

Yakıt

Kurşunsuz benzin,
asgari 95 oktan

Dizel

Azami hız (km/s)

204

185

Hızlanma 0–100 km/h (s)

9.0

11.2

– şehir içi

6.6

5.2

– şehir dışı

4.7

4.5

– ortalama

5.4

4.7

CO2 emisyonları (g/km)

124

124

Dönme çapı (m)

10.9

10.9

Tip

Önden çekişli

Önden çekişli

Debriyaj

Çift koaksiyel çok
diskli kavrama,
elektro-hidrolik
kontrollü

Çift koaksiyel çok
diskli kavrama,
elektro-hidrolik
kontrollü

Şanzıman

Otomatik 7 ileri DSG

Otomatik
7 ileri DSG
2,025
1,576

(ML3)

(ML2)
(ML2)

2,025
1,576

877

2,624
4,382
2,624
4,382

877

2,025

1,486 1,486

Yakıt tüketimi 99/100 (l/100 km)

RENKLER

1,541
1,841
1,541
1,841

1,020
1,020

1,624
1,624

521 l

18.4°18.4°

756 l
521
756

18.7°18.7°

1,576

1,058
1,058

GÜÇ AKTARIMI

(ML3)

(ML2)
(ML2)

877

866

2,624
4,382
2,624
4,382

877

2,025

(ML3)

866

METAL GRİ METALİK

YARIŞ MAVİSİ METALİK

ZÜMRÜT YEŞİL METALİK

GÜMÜŞ METALİK

LAV MAVİSİ METALİK

BUSINESS GRİ METALİK

KADİFE KIRMIZISI EXCLUSIVE

Boş ağırlık - standart versiyonda
75 kg sürücü ile (kg)

1,395

1,470

Taşıma kapasitesi - bir sürücü ve
ekstra donanım dahil (kg)

375

375

Toplam ağırlık (kg)

1,952

1,952

Römork ağırlığı, frensiz (max. kg)

690

730

Römork ağırlığı, frenli – 12% (max. kg)

1,500

1,500

Yakıt deposu kapasitesi (l)

50

50 + 14.51,541
SCR
1,841

1,541
1,841

EK BİLGİLER
Gövde

Dış boyutlar

Versiyon

5 koltuk, 5 kapı

Uzunluk/genişlik (mm)

4,382/ 1,841

Sürt. Katsayısı CW

Motor versiyonuna bağlı olarak 0,338

Yükseklik (mm)

1,624

Aks mesafesi (mm)

2,624

Şasi

BÜYÜLÜ SİYAH METALİK

MANYETİK KAHVERENGİ METALİK

Bu broşürde yer alan araç modellerine ilişkin belirtilen özellikler hiçbir taahhüt teşkil etmez. Bazı modeller, standart donanımda bulunmayan bazı ilave opsiyonel ekipmanlarla donatılabilir veya standart donanımda gösterilen bir takım donanımlar çıkarılabilir.
Ayrıca, ürünlerin aynı tip olmaları halinde bile farklı versiyon ve modeller arasında farklılık olabilir. Üretici firma ve Yüce Auto, önceden haber vermeksizin, bireysel model donanımlar veya teknik parametrelerdeki değişiklikler dahil olmak üzere aracın tip ve
spesifikasyonlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Standart ve ilave donanımlar, mevcut fiyatlar ve teslimat koşulları bağlayıcı olmayıp ayrıntılı bilgi almak için lütfen Škoda yetkili satıcısına başvurunuz.

1,003
1,003

AY BEYAZI METALİK

1,486
1,486

ÇELİK GRİSİ ÖZEL

1,445
1,445

AĞIRLIK
ENERJİ MAVİSİ OPAK

Ön aks

McPherson süspansiyon, çift salıncaklı ve burulma tipi viraj demiri

Ön/arka iz genişliği (mm)

1,576/1,541

Arka aks

Bileşik bağlantılı krank aksı

Yerden yükseklik (mm)

172

Fren sistemi

Çift devreli vakum takviyeli hidrolik çift çapraz devre fren sistemi

İç boyutlar

– ön frenler

İçten soğutmalı ve tek pistonlu yüzer tip kaliperli disk frenler

Ön/arka omuz mesafesi (mm)

1,430/1,377

– arka frenler

Disk frenler

Ön/arka baş mesafesi (mm)

1,058/1,020

Direksiyon

Elektro - mekanik direksiyonlu direkt kremayer dişli direksiyon

Bagaj hacmi

Jantlar

Standart donanım için: 7.0 J x 17’’ – 7.0 J x 18’’

Standart arka koltuklarla

521/ 1,630

Lastikler

Standart donanım için: 215/55 R17 – 215/50 R18

Varioflex arka koltuklarla

479-588/1,605-1,810

866

18.7°

1,576

PERFORMANS

* Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

1,020 1,02
0

4/1,498

Maksimum güç (PS/dd)

1,058 1,05
8

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc)

MOTOR

521 l
756
521 l
756
18.7°

Turbodizel motor,
doğrudan enjeksiyon
common rail sistemi

(ML3)

866

ŠKODA

KAROQ
1,003 1,003

18" BRAGA alaşım jantlar

Turboşarjlı bezinli
motor, yüksek basınçlı
doğrudan enjeksiyon
sistemi

1,445 1,445

17" TRITON alaşım jantlar

1.6 TDI / 115 PS

18.4° 18.4°

17" RATIKON* alaşım jantlar

1.5 TSI / 150 PS
ACT

1,624 1,624

JANTLAR

TEKNİK
ÖZELLİKLER

KONFOR VE TEKNOLOJİ

BÜTÜNÜYLE
ETKİLEYİCİ YEPYENİ
BİR SUV !

DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ
Karoq’un iç bölümünü gerçek bir kokpite dönüştürdük. Fonksiyonel
olduğu kadar estetik olan Dijital Gösterge Paneli, ihtiyacınız olan tüm
bilgileri size anında sunar ve otomobilin her detayına olan hakimiyetinizi
en üst seviyeye taşır. İster sürüş bilgileri, ister bilgi-eğlence verisi
ister navigasyon olsun, ihtiyacınız olan tüm bilgilere anında erişim
sağlayacaksınız.

KAROQ’ta sunulan konfor ve teknoloji özellikleri yolculara kaliteli zaman ve maksimum
keyif yaşatacak detaylar ile donatılmıştır. Yeni nesil multimedya sistemleri, hayatı
kolaylaştıran bir çok akıllı çözüm ile Karoq iddiasını her alanda kanıtlıyor.

ŠKODA KAROQ, Çek kristal işçiliğinden gelen mirasımızın
ilham verdiği, zarif ve seçkin hatları güçlü bir SUV gövdeyle
birleştirererek kendinden emin, dikkat çekici bir duruş sergiliyor.

ARKA GÖRÜNÜM
C şeklinde yanan
ve standart olarak
sunulan yüksek
kaliteli LED arka
aydınlatma grubu,
otomobilin karakter
sahibi ve kalabalıkta
ayırt edilebilen
belirgin DNA’sını ön
plana çıkarıyor.

GÜVENLİK
ŠKODA markasının üstün güvenlik standartlarından hareketle,
aktif ve pasif bir çok modern güvenlik teknolojileri ile donatılan
KAROQ, güvenlik alanındaki iddiasını Euro NCAP testlerinden
elde ettiği 5 yıldız seviyesi ile kanıtlayan KAROQ, olası bir
çarpışma anında araç içi yolcuları maksimum seviyede
koruyacak gövde yapısı ile tasarlanmıştır.

SMARTLINK**
Kablosuz Apple CarPlay &
Android Auto & MirrorLink

EXCLUSIVE IŞIK PAKETİ
Karoq ile ilk kez sunulacak olan Exclusive
Işık Paketi, ön kapılarda bulunan LED
aydınlatmalarla gece hoş bir ambiyans
yaratıyor.

İç Ambiyans Aydınlatması - Yeşil

Klasik görünüm modu

Konfor görünüm modu

İç Ambiyans Aydınlatması - Mavi

ÖN GÖRÜNÜM
Karoq’un kendisinden emin ifade şekli,
otomobilin genel karakterine uygun bir
formda yerleştirilen yatay ve sert hatların,
keskin ön far tasarımı ile birleşerek
oluşturduğu dikkat çekici görünüm ile
sağlanıyor.

Modern görünüm modu

YAN GÖRÜNÜM
ŠKODA tasarım dilinin belirgin bir formu
olan sert omuz çizgisi ve dinamik yüzeyler,
güçlü bir SUV görünümü ve aynı zamanda
yüksek dinamizmin hissedilmesini sağlıyor.

ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI & SANAL PEDAL
Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan “Elektrikli Bagaj Kapağı” özelliğine ilave olarak,
elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan “Sanal Pedal” özellikleri Karoq’ta isteğe bağlı olarak
sunulmaktadır.
İç Ambiyans Aydınlatması - Kırmızı

*Opsiyonel olarak sunulmaktadır. **Telefon modeli, işletim sistemi ve yazılımı tedarikçisi firmaların
kısıtlamaları nedeniyle bağlantı özellikleri ve işlevleri farklılık gösterebilir veya bağlantı kurulamayabilir.
- Görseller Türkiye donanım paketleriyle farklılık göstermektedir.

Sürüş bilgi görünüm modu

ADAPTİF HIZ SABİTLEYİCİ*
Temel hız sabitleyici özelliklerine ilave olarak öndeki
araç ile aradaki mesafeyi otomatik olarak ayarlayarak
yolculukların daha güvenli ve konforlu olmasını sağlar.

GERİ MANEVRA ASİSTANI*
Geri Manevra Asistanı bir park yerinden çıkarken
kör noktadan gelen araçları tespit ederek sürücüyü
uyarır ve gerektiğinde otomatik olarak fren yapar.

ŞERİT TAKİP ASİSTANI*
Şerit Takip Asistanı 65 km/s üzeri süratlerde güvenlik
riski oluşturabilecek şerit değişikliğine müdahale
ederek aracın güvenli seyrine devam etmesini sağlar.

ŞERİT DEĞİŞTİRME ASİSTANI*
Şerit Değiştirme Asistanı özelliğine
sahip Karoq ile şerit değiştirmek daha
güvenli olacak. *Opsiyonel olarak sunulmaktadır.

