NYA ŠKODA

KAROQ
SPORTLINE

FÖR DEN SPORT SOM KALLAS LIVET
De säger att det inte finns någon rast för den rastlöse. Men nya ŠKODA KAROQ SPORTLINE
är verkligen ett bekvämt sätt att släppa lös dina aktiva ambitioner. Bilen är omedelbart attraktiv
och visar upp sin sportighet med sitt atletiska yttre. Glänsande svarta exteriördetaljer, en förlängd
takspoiler och många andra perfekta detaljer gör bilen till en riktig snygging. Inuti fortsätter
temat med sportstolar, sportratt och pedaler som gör det lika givande att kliva in i bilen.
Och med 2.0 TSI-motorn med en effekt på 190 hk blir det lika spännande att köra till din
utomhusaktivitet som att utföra aktiviteten i sig.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

FLEXA DIN
SPORTMUSKEL
Den robusta men ändå kompakta
karossen på nya KAROQ SPORTLINE
visar självsäkert upp bilens sportiga
karisma, även när den står still.

STIL OCH FUNKTION
Stötfångarna i SportLines design åtföljs
av exteriöra element i blankoch mattsvart, såsom en främre
grillram, sidospegelkåpor, fönsterramar
och takräcken, som framhäver bilens
sportiga stil. Exteriörens dynamiska
utseende förstärks av de svarta
18-tums eller antracitfärgade 19-tums
lättmetallfälgarna (visas på bilden).
SportLine-märket på sidorna fram
är oumbärligt.

LJUSDESIGN
Bilen kommer med full LED-Matrixstrålkastare, som kombinerar en unik design
med toppmodern teknik. Bakljusen är också fullt utrustade med lysdioder.
De är utrustade med animerade blinkers och förbättrar din bils synlighet avsevärt
för andra förare. Beroende på omgivningsljuset aktiveras animationsfunktionen
när du låser och låser upp din bil.

SNYGGT BAKPARTI
Bakpartiet har inskriptioner i svart
(såsom ŠKODA, modellnamnet
eller 4×4), en robust stötfångare
med en svart diffusor och dekorativa
ändrör i krom. Den förlängda takspoilern
understryker bilens distinkta utseende
samtidigt som den förbättrar dess
aerodynamik. SportLine-versionen
har också karossfärgade sidopaneler
(nedre delen av bilen), och
SunSet-tonade rutor som standard.

SPORTLÄGET
ÄR ALLTID AKTIVT
Den dynamiska exteriören matchas
perfekt av en lika imponerande svart interiör
som kombinerar sportig stil och elegans.
Den innehåller bland annat sportstolar fram,
sportratt med SportLine-logotyp, klädsel
med ThermoFlux-funktion, distinkt dekor,
LED-interiörbelysning och mycket mer.

FRÄMRE SPORTSTOLAR
De främre sportstolarna ger maximal komfort även under dynamisk
körning. Tack vare den specifika tygklädseln med ThermoFlux-funktion,
som säkerställer bättre andningsförmåga, kan passagerarna njuta
av maximal komfort under alla klimatförhållanden.

SPORTRATT
Din körglädje förstärks av den multifunktionella 3-ekrade sportratten i perforerat läder,
med silversömmar och en SportLine-logotyp. Som tillval finns en digital instrumentpanel som kan
visa uppgifter från färddatorn tillsammans med annan information. Den digitala instrumentpanelen
har fem olika layouter med specifik grafik som väljs med View-knappen på ratten.

DEKORATIVA ELEMENT
Interiören har en mängd olika
dekorativa element, såsom
silversömmar (på läderratten,
växelspaksdamasken och
de främre armstöden), kromdetaljer
och luftventilsramar i svart.
Instrumentpanelen kompletteras
med en Piano Black-dekor, medan
dörrarna har en Carbon-dekor som
understryker bilens sportiga känsla.

INSTEGSLISTER/VÄLKOMSTLOGOTYP
Instegslisterna fram bär KAROQ-logotypen, medan
lysdioderna på framdörrarnas undersida lyser upp marken
framför bildörren genom att projicera ordet ŠKODA.

PEDALER
Den eleganta interiören kompletteras av sportpedaler
i aluminium. Pedalernas gummiribbor förhindrar
skorna från att glida.

TRAVEL
ASSIST

Travel Assist-systemet kombinerar funktionerna från flera olika assistanssystem och ser till att du känner
dig säker och bekväm var du än kör. För maximal säkerhet måste systemet ständigt övervakas av föraren.
Därför finns en kapacitiv ratt som känner av om föraren håller i ratten och ger ett interaktivt gränssnitt
till systemet. Om föraren inte kör aktivt upptäcks detta beteende av den kapacitiva ratten.

PREDIKTIV ADAPTIV FARTHÅLLARE
Med hjälp av en radarenhet, en kamera utrustad med vägmärkesidentifiering, GPS-teknik och detaljerad information från kartan kan pACC förutsäga körförhållandena
för de kommande 1–2 kilometrarna. Detta gör att systemet automatiskt kan justera hastigheten vid behov – vanligtvis före en sväng eller rondell, eller när du kör
in i ett område med sänkt hastighetsgräns. Systemet ökar förarens komfort och säkerhet samtidigt som det minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

TRAFFIC JAM ASSIST/FOLLOW DRIVE
Denna funktion är utformad för att underlätta körning vid trafikstockningar. Genom att styra motorn, bromsarna och ratten får funktionen bilen att gasa, bromsa och svänga på samma
sätt som de omgivande fordonen (i hastigheter upp till 60 km/h). Om inga körfältsmarkeringar detekteras i hastigheter upp till 30 km/h, eller om endast en rad med körfältsmarkeringar
detekteras vid hastigheter upp till 60 km/h, gör Follow Drive-systemet så att bilen automatiskt följer fordonet framför dig tills körfältsmarkeringarna är tillgängliga igen.

FÄRGER

VELVET RED METALLIC

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

STEEL GREY, SOLID

GRAPHITE GREY METALLIC

PHOENIX ORANGE METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

FÄLGAR
19" SAGITARIUS antracitfärgade Aero-fälgar
av lättmetall med mattsvarta navkapslar

19" SAGITARIUS antracitfärgade Aero-fälgar
av lättmetall med antracitfärgade navkapslar

19" SAGITARIUS antracitfärgade Aero-fälgar
av lättmetall med svarta navkapslar

18" PROCYON svarta Aero-fälgar
av lättmetall med antracitfärgade navkapslar

18" PROCYON svarta Aero-fälgar
av lättmetall med svarta navkapslar

18" PROCYON svarta Aero-fälgar
av lättmetall med mattsvarta navkapslar (standard)

SPORTLINE-INTERIÖR
Piano Black-dekor (instrumentbräda), Carbon-dekor (dörr)
Tygklädsel med ThermoFlux-funktion
Främre sportstolar

PROVA EN NY SPORT

STANDARDUTRUSTNING
SPORTSLINE
12 volts uttag i bagageutrymmet

Instegslister fram

18" lättmetallfälgar PROCYON Aero svartmatt

ISOfix-fästen yttre sätena bak

3-ekrad multifunktionsratt SPORT i läder (paddlar till DSG)

Isskrapa i tanklocket

7 st krockkuddar inkl knäairbag på förarplatsen

KESSY - keyless entry samt start och stopp

ACC - radarbaserad adaptiv farthållare, upp till 210 km/h

Full LED Matrix-strålkastare med AFS (Adaptive front light system)

Auto Light Assist - automatisk reglering av hel- och halvljus

LED interiörsbelysning - 10 st valbara färger

Automatisk nedtonande innerbackspegel

Mittarmstöd fram med förvaringsfack

Backspeglar och dörrhandtag lackade i bilens färg

Paraply under passagerarsätet (utgår vid elektriskt justerbara säten)

Backkamera

Parkeringssensorer fram och bak

Climatronic - 2 zons automatisk luftkonditionering

Regnsensor

DAB - digital radiomottagning

Röststyrning

Dimkurvljusfunktion LED - tänds automatiskt under 40 km/h

ŠKODA Connect - 3 år Fjärråtkomst, Proaktiv service och eCall 10 år

Dimljus bak

SmartLink - Apple Carplay (trådlös), Android Auto och Mirror Link

Dragförberedelse för eftermontering av dragkrok

Sunset - mörktonade rutor från b-stolpen och bakåt

Driver Alert - trötthetsvarningssystem

Främre stötfångare med diffusor

Drive Mode Select – Fyra körinställningar

Instegslister fram och bak i kromdesign

Däcklagningssats

Kolfiberdekor i dörrpanelerna

Elektrisk handbroms med autohold

Pedaler i rostfri sportdesign

Elfönsterhissar fram och bak

Pianosvart dekor på instrumentpanelen

Eljusterbara, elinfällbara och uppvärmda ytterbackspeglar (dimfunk. Förarsida)

Sportlinelogo på framskärmen

Eluppvärmda framsäten

Sportdämpning

Eluppvärmd ratt

Stötfångare bak med diffusor och synlig avgasrörsdekor

Eluppvärmd strålkastarrengöring

Svarta fönsterlister, ytterbackspeglar och takrails

ESC - Electronic stability control

Svarta sportstolar i Thermoflux-tygklädsel

Front Assist - auto. broms inkl. gångtrafikantssensor

Svart innertak

Digital instrumentpanel basic 8" (standard från MY23, MY22 har MaxiDOT)

Svart grill

Glasögonfack

Sunset: mörktonade rutor från b-stolpen och bakåt

Golvbelysning fram och bak

Variabelt lastgolv

Gummi- och tygmattor

OBS! Ej utrustad med VarioFlex-baksätessystem

Hakar i bagageutrymmet

Trådlös anslutning mobiltelefon via Bluetooth

Hill Hold Control - håller bromstrycket ett par sekunder vid start i backe

WOKS - whiplash nackkuddar fram

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte med svankstöd
Infotainment BOLERO: 8" touchskärm, USB-C-port samt 8 högtalare

TILLVALSPAKET
DRAGPAKET
Elektriskt utfällbar dragkrok
Elektrisk öppning/stängning av baklucka inkl. virtuell pedal
Nätskiljevägg
USB C-port, 230 V's uttag och 12 V's uttag till baksätet

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar.
Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader:
finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad
företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, alltid minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring
samt ingen årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
Högvoltsbatteri, 8 år eller 16 000 mil, vilket som
infaller först.
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggsarbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA KAROQ SPORTLINE har fasta serviceintervaller varje 2 år, ej
körsträckeberoende. Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags
för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsprogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma
innovationer och förändringar som uppstår under produktion av
varje modell och genomgår precis samma rigorösa tester för
kvalitet och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör säljs med 2
års garanti och som kund kan man inte bara handla inte bara kan
handla delen de behöver utan även få montering och expertråd av
personalen. Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och
”ŠKODA Original Tillbehör®” används för att identifiera produkter
som är godkända, levererade och rekommenderade av ŠKODA
Auto.

12 års garanti mot genomrostning.
2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryckningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten
till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc.
kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 03/2022
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner
du även på följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA KAROQ SPORTLINE översiktssida.

