
KAROQ
!KODA





JOHDANTO !

ULKOPUOLEN MUOTOILU "

VALOT #$

SISÄTILAT #"

LIITETTÄVYYS  $$

SIMPLY CLEVER $%

TAVARATILA &"  
MUKAVUUS  !$

TURVALLISUUS  !%

SUORITUSKYKY "'

SCOUT ""

SPORTLINE ('

YKSILÖINTI (!

LISÄVARUSTEET )'

TEKNISET TIEDOT #'$





Tyylikäs, kompaktikokoinen katumaasturi !KODA 
KAROQ on valmis viemään sinut minne tahansa. Sen 
nykyaikaiset liittävyysmahdollisuudet sekä turvallisuus- ja 
avustinjärjestelmät saavat arkityömatkatkin taittumaan 
sujuvasti. Sen !KODA-muotokieli ihastuttaa niin arjessa 
kuin viikonloppumatkoillakin.

KAROQ on jälleen yksi todiste intohimosta rakentaa 
kauniisti muotoiltuja autoja, jotka tuovat liikkumisen  
iloa samalla tavalla kuin jo !kodan ensimmäiset 
automallit aikoinaan.

Sitä on Simply Clever. Sitä on !KODA. 

KAIKKI SAMASSA AUTOSSA
ELÄMÄSI KAIKKIIN TILANTEISIIN





ULKOPUOLI
     MUOTOILU
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KEULA
Karoqin keulaa hallitsee kaikille !KODA-automalleille tyypillinen voimaa ja turvallisuutta 
viestivä jäähdyttimen säleikkö. Keulailme syntyy terävälinjaisista ajovaloyksiköistä 
ja sumuvaloista. Valot on sijoitettu jäähdyttimen säleikön yläreunakorkeudelle, mikä 
korostaa auton katumaasturiluonnetta. 

Katumaasturimme veistokselliset linjat ovat 
saaneet inspiraationsa kuuluisasta t!ekkiläisestä 
kristallinvalmistuksesta. Monikäyttöisyyttä henkivä muotoilu 
näyttää hyvältä kaikissa tilanteissa, kaikilla ajomatkoilla.

MUODOSTA 
SEURAA ILO
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KYLJET
Kulmikkaat pyöränkoteloaukkojen reunat ja kookkaat suojapaneelit ovien 
alareunoissa ilmentävät tämän auton maasturimaisuutta. Kylkilinjoja hallitsee 
!KODA-muotokielelle ominainen taitteiden ja laakeiden pintojen synnyttämä 
valon ja varjojen vaihtelu, joka tuo Karoqin ulkonäköön tunnetta ja arvokkuutta.



PERÄ
!KODA-tekstilogo takaluukun pinnassa kertoo heti sukujuuret. Vahvasti muotoilluissa takavaloissa näkyy selviä piirteitä t"ekkiläisestä 
kubismi-taidesuunnasta ja kristallilasinvalmistustaidosta. Auton havaittavuuden varmistavat heijastimet sijaitsevat alhaalla takapuskurin 
kulmissa ja syvennyksissä, joten ne ovat suojassa pikkukolhuilta. KAROQ-mallien perässä on alhaalla vankka suojus.
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PANORAAMAKATTOIKKUNA
Sähkökäyttöisen panoraamakattoikkunan kookas etuosa etuistuinten yläpuolella on kätevästi avattavissa kattoverhoilussa 
sijaitsevalla katkaisimella. Kattoikkunan suuri lasipinta-ala tuo auton sisätiloihin enemmän valoisuutta, mikä lisää 
matkustusmukavuutta. Se myös avaa uusia näkymiä sekä herättää vapauden ja entistä väljempien tilojen tunteen.



   VALOT
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KOKONAAN LEDEILLÄ TOTEUTETUT AFS-AJOVALOT JA SUMUVALOT
Karoqiin on tarjolla kahdet erilaiset ajovalot ja sumuvalot. Huippuversiona ovat kokonaan ledeillä toteutetut ajovalot. LED-ajovalojen 
valaisuteho ja energiatehokkuus ovat erinomaiset. AFS (ajovalojen sopeutuminen ajotilanteeseen) säätää ajovaloja ajotilanteen ja ajo-
olosuhteiden mukaisesti (esimerkiksi kaupunkiajovaloiksi, moottoritievaloiksi tai sadeajovaloiksi). Huippuversion ajovaloyksiköissä on 
katseita vangitsevat nauhamaiset LED-päivävalot. Huonolla säällä ajettaessa turvallisen näkemisen apuna ovat erilliset sumuvalot, joiden 
huippuversio on toteutettu LED-tekniikalla. LED-sumuvalojen yhteydessä on myös kääntymisvalotoiminto.

Karoqin ihastuttava muotoilu yltää ulkopuolen valoihin 
saakka. Ajovalovaihtoehdoista täydellisimmät ovat täysin 
ledeillä toteutetut ajovalot, joissa muotoilu ja toiminnallisuus 
yhdistyvät upeasti.

VALAISE 
MATKAA
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LED-TAKAVALOT
Kaikki takavalot, mukaan lukien rekisterikilven 
valot, on toteutettu ledeillä. Takavaloyksiköissä 
on kristallimaiset elementit alueilla, joissa ei 
ole varsinaista valoa.

TERVETULOA-LOGO
Etuovien alareunaan asennetut ledit 
heijastavat ovialueelle maahan  
!KODA-tekstilogon. Tämä varuste  
on osa LED-valopakettia.





 SISÄTILAT
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VIRTUAL COCKPIT -MITTARISTO
Muunneltavassa digitaalisessa Virtual Cockpit -mittaristossa voidaan 
ajotietokoneen tietojen ohella näyttää myös muita tietoja kuten 
navigoinnin näkymä. Valittavissa on viisi erilaista näkymää, jotka 
valitaan monitoimiohjauspyörän View-näppäimellä. Tarjolla ovat 
näkymät Classic, Modern, Extended, Basic ja Sport.

Basic-näkymä

Extended-näkymä Sport-näkymä

Olemme muuttaneet kuljettajan paikan ohjaamoksi. Muunneltava 
digitaalinen mittaristo on tyylikäs ja käytännöllinen. Se näyttää 
kaikki tärkeät tiedot juuri kuljettajan haluamalla tavalla: täsmälleen 
silmien edessä. 

KAIKEN KESKELLÄ,  
KAIKEN NÄYTTÄVÄ

Modern-näkymä

Classic-näkymä
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Vihreä tunnelmavalaistus Sininen tunnelmavalaistus Punainen tunnelmavalaistus

TUNNELMAVALAISTUS
Tunnelmavalaistuksen värin 
voi asettaa vaikka joka päivä 
eriväriseksi. LED-valopakettiin 
sisältyvässä kojelaudan ja 
etuoviverhousten LED-
tunnelmavalaistuksessa on 
kymmenen värivaihtoehtoa. 
Myös valkoiset jalkatilavalot 
ovat osa LED-valopakettia. 
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Sisätilojen viihtyisyyttä ja miellyttävyyttä voi lisätä valitsemalla 
varusteeksi LED-valopaketin, johon sisältyy jalkatilan LED-
valaistus edessä ja takana sekä aistikas LED-tunnelmavalaistus. 
Tunnelmavalaistuksen väriä voi vaihtaa oman mielialan mukaan.

KAUNEUS PIILEE 
YKSITYISKOHDISSA





LIITETTÄVYYS
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*KODA CONNECT
!KODA Connect sisältää kahdenlaisia palveluja. Infotainment Online 
antaa runsaasti erilaista tietoa ja välittää esimerkiksi liikennetilannetta 
koskevat reaaliaikaiset tiedot auton navigointijärjestelmään. Care Connect 
puolestaan keskittyy opastukseen sekä turvallisuuteen ja mahdollistaa 
auton tiettyjen toimintojen etäkäytön. Se myös varmistaa tarvittaessa 
avustuksen saamisen.

LÖYDÄ AUTOSI 
Tämä toiminto ohjaa auton luokse 
esimerkiksi isolla pysäköintialueella. 
Reitti näkyy matkapuhelimessa, joka 
näyttää myös paikan osoitteen sekä 
pysäköintihetken ajan ja päivän.

MATKAN TIEDOT
Ajomatkaa koskevat tiedot 
kuten polttoaineen keskikulutus, 
keskinopeus, ajomatka ja ajoaika 
tallentuvat. Kunkin matkan tiedot 
voi hakea näyttöön ja kaikista 
matkoista voi tehdä yhteenvedon.

Pysy yhteyksissä, missä ikinä oletkin. Olla online tarkoittaa paljon enemmän kuin 
vain pääsyä viihteen ja tiedon maailmaan. Se tarkoittaa myös avustusta matkan 
aikana. "KODA Connect on väylä kommunikaation maailman rajoittamattomiin 
mahdollisuuksiin.

!KODA CONNECT:  
YHTEYS KAIKKEEN  
SINULLE TÄRKEÄÄN
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ONLINE LIIKENNETIEDOT
Aina paras mahdollinen reitti: 
ajantasaiset liikennetiedot auttavat 
matkan taittuessa. Niiden avulla voit 
reagoida liikennetilanteen muutoksiin, 
kuten tietöihin, onnettomuuspaikkoihin 
ja liikenneruuhkiin.

SHOP / INFOTAINMENT-SOVELLUKSET
Tietoviihdejärjestelmän Shop-palvelun ansiosta voit ostaa datapaketteja, 
tilata palvelujatkoa !KODA Connect -palveluihin ja ladata Infotainment-
sovelluksia. Esimerkiksi Sää-sovelluksella voit saada yksityiskohtaisen 
sääennusteen sijaintipaikastasi tai haluamastasi kohteesta suoraan autosi 
tietoviihdejärjestelmän näytölle. Infotainment-sovelluksia päivitetään 
säännöllisesti ja niitä julkaistaan tulevaisuudessa lisää.

HÄTÄPUHELU
Hätäpuhelu soitetaan automaattisesti, jos 
auton turvatyynyt ja turvavöiden kiristimet 
ovat törmäyksen yhteydessä lauenneet.
Hätäpuhelun voi soittaa myös manuaalisesti 
painamalla kattoverhoukseen sijoitettua 
punaista katkaisinta.

ONLINE-PERSONALISOINTI
Arvostat varmasti tätä ominaisuutta, jos autosi on usean eri kuljettajan käytössä. Kun olet  
säätänyt mukavan istuma-asennon, digitaalisen mittariston näyttönäkymän tai ilmastoin-
nin asetukset, ne synkronoidaan !KODA ID -tilisi kanssa. Seuraavalla kerralla autosi jär-
jestelmään toisen kuljettajan jälkeen kirjautuessasi omat suosikkiasetuksesi otetaan heti 
käyttöön ja pääset nopeasti matkaan. Online-personalisoinnin ansiosta voit käyttää omia 
suosikkiasetuksiasi missä tahansa !KODA-autossa, jossa toiminto on käytettävissä.
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ONLINE-MAAILMA 
AINA MUKANA
Autojen tietoviihdejärjestelmät ovat kehittyneet melkoisin 
harppauksin. Autolta on lupa vaatia tietoviihdejärjestelmien 
tyylikästä toteutusta ja upeita toimintoja. KAROQ synkro-
noituu saumattomasti mobiilipäätelaitteiden kanssa. Pitkillä 
matkoilla lapsetkaan eivät ehdi pitkästyä.

PHONE BOX 
-MATKAPUHELINLOKERO  
JA USB-C-LIITÄNNÄT
Tämä vaihteenvalitsimen 
etupuolella sijaitseva kätevä 
matkapuhelinlokero sisältää 
signaalivahvistimen 
matkapuhelimen käyttöä 
varten. Lokeroon sijoitettua 
yhteensopivaa, Qi-standardin 
mukaista puhelinta voidaan 
ladata ajon aikana 
langattomasti. USB-C-
dataliitännät mahdollistavat 
ulkoisten laitteiden liitännän  
ja parituksen tietoviihde-
järjestelmän kanssa kätevästi. 
Kattoverhoukseen saatavilla 
oleva USB-C-liitäntä soveltuu 
puolestaan täydellisesti 
esimerkiksi tuulilasikameran 
lataukseen.

SMARTLINK
Järjestelmän SmartLink
(!KODA Connectivity -liitettävyys,
joka tukee sovelluksia MirrorLink®, 
Apple CarPlay ja Android Auto) 
avulla älypuhelinta voi käyttää 
turvallisesti ajon aikana auton 
tietoviihdejärjestelmän kautta. 
Lisäksi kaikki matkapuhelimeen 
asennetut autokäyttöön 
hyväksytyt sovellukset ovat 
yhteensopivia MirrorLinkin®, 
Apple CarPlayn ja Android 
Auton kanssa. (Järjestelmän 
SmartLink käyttöehdot ja 
yhteensopivuustiedot löydät 
verkkosivuiltamme.)

MY*KODA-SOVELLUS
Pidä autosi aina käden ulottuvilla ja hallinnassasi. Lataa My!KODA-sovellus, 
niin saat käyttöösi kaikki oleellisimmat ominaisuudet milloin tahansa. 
Näet esimerkiksi matkojen ajankohdat, jäljellä olevan polttoainemäärän 
ja toimintamatkan, sekä viimeisimmän pysäköintipaikan. Lisäksi voit 
suunnitella omia reittejä. Ostamalla koko palvelukokonaisuuden, tai vain 
osan siitä, saat käyttöösi laajan valikoiman uusia ominaisuuksia, jotka 
parantavat matkojen viihdyttävyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta.



2
7

Li
it

et
tä

vy
ys

CANTON SOUND SYSTEM 
-ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ 
Canton Sound System 
-äänentoistojärjestelmä vie musiikin 
ja puheen äänentoiston uusiin 
ulottuvuuksiin. Siinä on kymmenen 
kaiutinta, mukaan lukien keskikaiutin 
kojelaudassa ja tavaratilan alle sijoitettu 
subwoofer-bassokaiutin. Järjestelmän 
yhteisteho on 575 W.

TIETOVIIHDE
Uuden sukupolven 
tietoviihdejärjestelmät tuovat 
mukanaan uusia toimintoja. 
Huipputason tietoviihderatkaisuja 
ovat Columbus-navigointijärjestelmä, 
jossa on 9,2-tuumainen näyttö 
(kuvassa), ja Amundsen-
navigointijärjestelmä, jossa on 
8-tuumainen näyttö. Voit käyttää 
järjestelmiä kosketusnäytöltä ja 
eleohjauksella, minkä lisäksi voit 
myös hyödyntää !kodan digitaalista 
Laura-avustajaa. Tämä uusi ja 
kehittynyt online-yhteyteen 
perustuva puheohjausjärjestelmä 
vastaa eri aiheita koskeviin 
kysymyksiin ja tottelee käskyjä. Se 
esimerkiksi käynnistää navigoinnin 
ilmoittamaasi kohteeseen, etsii 
haluamasi musiikkikappaleen ja 
kirjoittaa sanelemasi tekstiviestin. 



SIMPLY
     CLEVER
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Sisätilojen tarkastelun myötä huomaa, kuinka 
paljon tässä autossa on säilytystiloja ja 
-lokeroita. Kaikelle on paikkansa – puhelimille, 
aurinkolaseille, juotaville ja monille muille 
usein tarvittaville tavaroille.

TILAT JA PAIKAT 
KAIKELLE

JUMBO BOX -KYYNÄRNOJA
Etuistuinten väliin sijoitetussa kyynärnojassa on sisällä tilava 
tavaralokero. Se on turvallinen paikka vaikkapa elektronisille 
laitteille. Jumbo Box -kyynärnojan sisälle voi kiinnittää myös 
kolikkopitimen ja kaksi Easy Open -pullotelinettä.

HANSIKASLOKERO
Kojelaudan alaosassa etumatkustajan puolella olevaa 
kannellista hansikaslokeroa voidaan jäähdyttää. Siten 
virvoitusjuomat ja eväät säilyvät raikkaan viileinä koko 
matkan ajan.
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Sukset tai lumilaudan saa kuljetettua siististi auton 
sisätilassa valitsemalla varusteeksi suksipussin. Sitä 
käytettäessä takaistuimen keskipaikan selkänoja 
käännetään eteen, joten takaistuimella on vielä 
paikat kahdelle matkustajalle.
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Etumatkustajan istuimen selkänoja voidaan 
taittaa kokonaan alas, mikä mahdollistaa auton 
monipuolisen muunneltavuuden. Näin voit 
kuljettaa autossasi pitkiäkin esineitä.
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Huomioliivit voidaan sijoittaa 
etu- ja takaovien ovitaskuihin, 
mistä ne ovat aina nopeasti 
saatavissa.

TAITETTAVAT PÖYDÄT
Etuistuinten taustoihin 
saatavilla olevat, 
taitettavat pöydät ovat 
matkalla kätevät moneen 
tarkoitukseen, ja niissä on 
juomatelineet.

ETUOVIEN OVITASKUT 
Etuovien tilavissa ovitaskuissa on pulloteline 
1,5 litran pullolle ja tavaroita paikallaan pitävä 
kuminauhahihna. Ovitaskuun voidaan myös 
sijoittaa irrotettava roskakori.
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Kädet täynnä, mutta ei enää ongelmia 
takaluukun avaamisessa. Saat nostettua 
tavarat vaivatta tavaratilaan, ja yhtä 
vaivattomasti saat myös vetokoukun esiin.

HANDSFREE-
KÄYTTÖ

VIRTUAALINEN POLJIN
Miten avata tai sulkea takaluukku, kun kädet ovat täynnä? Heilauttamalla jalkaa 
tavaratilan alla, jolloin takaluukku avautuu itsestään. Tämä virtuaalinen poljin on 
saatavana sähkötoimisen takaluukun ja avaimettoman KESSY-käyttöjärjestelmän 
(Keyless Entry, Start and exit System) yhteydessä.
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SÄHKÖTOIMINEN TAKALUUKKU
Takaluukku avataan ja suljetaan kätevästi kaukosäädinavaimen näppäimellä 
tai kuljettajan oviverhouksessa sijaitsevalla katkaisimella. Voit myös rajoittaa 
takaluukun avautumiskulmaa, esimerkiksi jos autotallisi on matala. Takaluukun 
voi avata ja sulkea myös takaluukussa sijaitsevilla katkaisimilla.

VETOKOUKKU
Karoqiin on saatavilla sähkötoimisesti esiin kääntyvä vetokoukku. Auton suurin 
sallittu jarrullinen perävaunumassa voi olla jopa 2#100 kg (varustelun mukaan).

VETOKOUKUN KÄYTTÖKATKAISIN
Esiin kääntyvän vetokoukun käyttökatkaisin sijaitsee tavaratilassa. Tämä 
nerokas yksityiskohta tekee vetokoukun käytöstä huomattavasti helpompaa.

RULLAPEITE
Tavaratilan helppokäyttöisyyden 
varmistaa rullapeite, joka kiinnittyy 
takaluukkuun. Kun takaluukku avataan, 
tavaratilan rullapeite avautuu samalla.



TAVARATILA
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Karoqin tavaratila on reilunkokoinen ja täynnä käytännöllisiä ratkaisuja, 
jotka auttavat pitämään auton siistinä ja tavarat turvallisesti paikoillaan. 
Kun autossa on vakiotakaistuimet (selkänojat suhteessa 40/60 alas 
käännettävissä), tavaratilan koko on 521/1#630 litraa. Takaistuimen 
selkänojat saa myös käännettyä eteen tavaratilan puolelle sijoitetuista 
vapautuskahvasta vetämällä.

MATKATAVARAT 
TURVALLISESTI 
KYYDISSÄ
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KASSIKOUKUT
Tukevat, esiin käännettävät kassikoukut on 
sijoitettu tavaratilan kumpaankin reunaan.  
Ne pitävät kauppakassit turvallisesti pystyssä.

TAVARATILAN KAKSIPUOLINEN MATTO
Maton toisella puolella on helposti pestävä 
kumipinnoite, joka suojaa tavaratilaa tehokkaasti lialta 
ja kuralta. Kun kuljetat autossasi matkatavaroita, jotka 
eivät likaa tavaratilaa, voit kääntää esiin hienostuneella 
kankaalla verhotun puolen.

TAVARATILAN SÄÄDETTÄVÄ VÄLIPOHJA 
Säädettävä välipohja nostaa tavaratilan 
pohjatason takaluukun alareunan tasalle, 
minkä ansiosta tavaratilaan on helpompi 
kuormata isoja tavaroita. Lisäksi sen alla on 
säilytystilaa katseilta suojassa.

VERKKOJÄRJESTELMÄ
Yksi vaakasuuntainen verkko 
ja kaksi pystysuuntaista 
verkkoa lisäävät tavaratilan 
monikäyttöisyyttä ja pitävät 
tavarat turvallisesti paikoillaan.

SIIRRETTÄVÄT KIINNIKKEET KULJETETTAVAN TAVARAN TUENTAAN
Siirreltävät kiinnikkeet estävät matkatavaroiden liikkumista tavaratilassa 
ajon aikana. Kun kiinnikkeitä ei tarvita, niille on paikkansa lokeroissa 
pyöränkoteloiden takapuolella.
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MONEEN 
MUKAUTUVAT 
TAKAISTUIMET

VarioFlex-takaistuinjärjestelmässä on kolme erillistä istuinta. Niistä 
jokaisen voi erikseen kääntää eteen tai irrottaa kokonaan. Jos kaikki 
takaistuimet käännetään eteen, tavaratilaa on 1#605 litraa. Takaistuimet 
autosta irrottamalla tavaratilan saa kasvamaan 1#810 litraan.

Yksi vaihtoehto on
kääntää alas sekä 
toisen reunapaikan että 
keskipaikan selkänojat.

Jos takana ei 
ole kolmatta 

matkustajaa, yhden 
takaselkänojan voi 

kääntää alas.

Yksi monista 
vaihtoehdoista on 
irrottaa keskimmäinen 
takaistuin. Se onnistuu 
yhdeltä henkilöltä 
kätevästi ilman mitään 
työkaluja.

Tavaratilan kokoa 
voi kasvattaa myös 

kääntämällä kaikkien 
takaistuimien selkänojat 

eteen etuistuimia 
vasten. Tästä asennosta 

ne ovat myös helposti 
irrotettavissa.





MUKAVUUS
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LÄMMITETTÄVÄ MONITOIMIOHJAUSPYÖRÄ 
Nahkaverhoillun monitoimiohjauspyörän näppäimillä käytetään radiota, 
puhelinta, avustinjärjestelmiä, digitaalista mittaristoa ja ohjauspyörän 
lämmitystä. DSG-vaihteistolla varustettuihin autoihin on saatavilla 
myös Tiptronic-vaihteenvalitsimet ohjauspyörän yhteyteen.

Pienen näppäimen taakse voi kätkeytyä hienostunut ja 
hyödyllinen järjestelmä. Edistyksellisen tekniikan myötä 
mukavuusvarusteet tekevät ajamisesta ja matkanteosta 
nautinnollisempaa ja turvallisempaa. 

KAIKKI 
SORMENPÄISSÄ
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VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN
Matka-ajossa vakionopeuden säädin 
säilyttää ajonopeuden vakiona, ja sillä voi 
myös kiihdyttää tai hidastaa nopeutta 
auton polkimia käyttämättä.

KOLMIALUESÄÄTÖINEN CLIMATRONIC-ILMASTOINTIAUTOMATIIKKA
Tässä huipputason ilmastointijärjestelmässä auton sisälämpötila voidaan 
säätää erikseen kuljettajalle, etumatkustajalle ja takana matkustaville. 
Järjestelmässä on myös valo- ja kosteustunnistimet, joiden avulla  
voidaan vähentää tuulilasin huurtumista.

AREA VIEW -YMPÄRISTÖNÄKYMÄ
Auton ohjaaminen ahtaissa paikoissa on helpompaa neljän kameran tuottaessa kuvan 
auton ympäristöstä. Ne on sijoitettu jäähdyttimen säleikköön, ulkopeilikoteloihin ja 
takaluukun kahvaan. Reaaliaikainen kuva näkyy tietoviihdejärjestelmän näytössä,  
joten tilanteisiin auton ympärillä pystyy reagoimaan nopeasti.

SÄHKÖSÄÄTÖINEN KULJETTAJAN ISTUIN MUISTILLA
Sähkösäätöisessä kuljettajan istuimessa on muistitoiminto, 
johon voidaan tallentaa istuimen ja ulkopeilien kolmet 
erilaiset säädöt.
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LED-MAAVALOT
Ledeillä toteutetut ovialuetta valaisevat 
maavalot sijaitsevat ulkopeilikoteloissa.

KORIA VASTEN KÄÄNTYVÄT ULKOPEILIT
Ulkopeilit kääntyvät automaattisesti koria vasten,  
kun auto lukitaan. Näin ulkopeilejä suojataan vaurioilta.

VALONPESIMET
Esiin nousevat valonpesimet 
puhdistavat ajovalot tehokkaasti liasta.
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JUMBO BOX -KYYNÄRNOJAN TAKAOSA
Jumbo Box -kyynärnojan takaosassa on 230 voltin pistorasia ja USB-C-liitäntä.  
Jos autoon valitaan kolmialuesäätöinen Climatronic-ilmastointiautomatiikka,  
takaistuinalueen lämmityksen/ilmastoinnin säätimet sijaitsevat myös tässä.



TURVALLISUUS



ALLISUUS
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Travel Assist -paketit kokoavat yhteen useita eri avustinjärjestelmiä ja toimintoja varmistaen erinomaisen turvallisuuden ja ajomukavuuden, 
missä ikinä ajatkin. Maksimaalisen turvallisuuden varmistamiseksi kuljettajan täytyy jatkuvasti valvoa Travel Assist -avustinkokonaisuuden 
toimintaa. Tätä varten autossa on kapasitiivinen ohjauspyörä. Ohjauspyörässä oleva kapasitiivinen kerros pystyy tunnistamaan kuljettajan 
otteen ohjauspyörästä toimien siten järjestelmän vuorovaikutteisena rajapintana. Jos kuljettaja ei ohjaa autoa, otetunnistuksellinen 
kapasitiivinen ohjauspyörä havaitsee sen ja auto kehottaa kuljettajaa ottamaan auton hallintaansa.

TRAVEL ASSIST 
-AJOAVUSTINKOKONAISUUS 

MUKAUTUVAN VAKIONOPEUDEN SÄÄTIMEN ENNAKOINTITOIMINTO
Mukautuvan vakionopeuden säätimen ennakointitoiminto pystyy tutkatunnistintekniikan, liikennemerkkien tunnistus- ja näyttötoiminnolla varustetun kameran, GPS-tekniikan 
ja navigoinnin tarkkojen karttatietojen perusteella ennakoimaan seuraavien 1–2 kilometrin tieosuuden. Näin järjestelmä pystyy tarpeen mukaan sovittamaan vakionopeuden 
säätimen nopeuden automaattisesti esimerkiksi lähestyttäessä kaarretta tai liikenneympyrää tai saavuttaessa alueelle, jossa on alhaisempi nopeusrajoitus. Mukautuvan 
vakionopeuden säätimen ennakointitoiminto lisää ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta ja auttaa samalla pienentämään auton polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöä.
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Tämä toiminto on suunniteltu avustamaan kuljettajaa ruuhkaliikenteessä ajettaessa. Avustin ohjaa moottorin, jarrujen ja ohjauksen toimintaa: järjestelmän 
ansiosta ruuhkaliikenteessä auto lähtee liikkeelle, jarruttaa ja ohjautuu ympärillä olevien ajoneuvojen mukaisesti (ajonopeuden ollessa enintään 60 km/h). 
Jos järjestelmä ei tunnista kaistamerkintöjä ajettaessa enintään nopeutta 30 km/h tai jos se havaitsee vain yhden kaistaviivan enintään nopeudella 60 km/h 
ajettaessa, auto ohjautuu edellä kulkevan ajoneuvon mukaan, kunnes kaistamerkinnät näkyvät jälleen normaalisti. 
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Mukautuva kaista-avustin auttaa pitämään auton omalla kaistalla ajettaessa 
nopeudella yli 60 km/h. Järjestelmä pystyy myös pitämään auton oikealla 
ajolinjalla esimerkiksi tietyömailla kaistaa vaihdettaessa.
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HÄTÄTILANNEAVUSTIN
Hätätilanneavustin pienentää 

onnettomuusvaaraa tilanteessa, 
jossa kuljettaja esimerkiksi saa 

sairauskohtauksen. Järjestelmä 
pysäyttää auton turvallisesti ja 

kytkee hätävilkut päälle.

LIIKENNEMERKKIEN 
TUNNISTUS JA NÄYTTÖ 

Järjestelmä käyttää 
taustapeiliin integroitua 

kameraa ja navigoinnin kartta-
aineiston tietoja tien varrella 

olevien liikennemerkkien 
tunnistukseen, minkä perusteella 

liikennemerkeistä ilmoitetaan 
kuljettajalle. Järjestelmä 

tunnistaa sekä tien sivuun 
vasemmalle ja oikealle että 

myös kaistan yläpuolelle 
sijoitetut liikennemerkit. 

Lisäksi se tunnistaa myös 
vaihtuvat liikennemerkit 

(esimerkiksi keliolosuhteiden 
mukaan muuttuvat 

nopeusrajoitusmerkit).
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Takapuskuriin asennettuja tutkatunnistimia käyttävä Side Assist -kaistanvaihtovaroitin valvoo autosi takana ja sivuilla 
olevia alueita. Se pystyy havaitsemaan takaviistosta lähestyvän ajoneuvon tai jopa pyöräilijän enimmillään 70#metrin päästä. 
Järjestelmä määrittää lähellä olevien ajoneuvojen etäisyyden ja ajonopeuden perusteella, onko kuljettajaa varoitettava.



Side Assist -kaistanvaihtovaroitin, peruutusvaroitin ja pysäköintiavustin sisältyvät Travel Assist -paketin High-versioon.
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PERUUTUSVAROITIN
Tunnistintietojen 

perusteella järjestelmä 
varoittaa kuljettajaa 
pysäköintiruudusta 

lähdettäessä muun liikenteen 
aiheuttamasta mahdollisesta 

vaarasta sekä optisesti 
(tietoviihdenäytössä / 

ajotietokoneen näytössä) 
että akustisesti. Tilanteen 

vaatiessa järjestelmä 
puuttuu tilanteeseen 
pysäyttämällä auton.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN
Pysäköintiavustin 

tekee pysäköimisestä 
todella helppoa. 

Avustin löytää autolle 
riittävän kokoisen 

pysäköintipaikan, ja 
ohjaa auton taskuun 

tai poikittaiseen 
pysäköintiruutuun.
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KAUKOVALOAVUSTIN
Kaukovaloavustin vaihtaa automaattisesti kaukovaloilta lähivaloille ja 
päinvastoin. Järjestelmä lisää ajamisen mukavuutta ja turvallisuutta.

Tiellä voi tulla vastaan monenlaisia yllätyksiä. Nämä 
monipuolisia toimintoja sisältävät avustinjärjestelmät 
toimivat kuljettajan tukena tai ottavat tilanteen 
automaattisesti hallintaan varmistaen siten ajamisen 
turvallisuuden kaikissa olosuhteissa.

HUIPPUTASON 
ASIANTUNTEMUS
TURVANASI
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MULTI-COLLISION BRAKE 
-MONITÖRMÄYSJARRUTUS- 

JÄRJESTELMÄ 
Törmäyksen sattuessa Multi-Collision 

Brake -monitörmäysjarrutusjärjestelmä 
aloittaa jarruttamisen estääkseen auton 
hallitsemattoman liikkumisen, jotta auto 

ei törmää muihin ajoneuvoihin.

ENNAKOIVA 
TURVAJÄRJESTELMÄ CREW 

PROTECT ASSIST
Törmäys- tai ympäripyörähdys-

vaaran uhatessa tämän 
avustinjärjestelmän tehtävä 

on suojata kuljettajaa ja 
etumatkustajaa sulkemalla 

sivulasit lähes kokonaan kiinni, 
sulkemalla sähkötoimisen 

kattoikkunan ja kiristämällä 
etuturvavyöt.
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ETUTURVATYYNYT
Kuljettajan turvatyyny on integroitu ohjauspyörään, ja etumatkustajan turvatyyny sijaitsee kojelaudassa.  
Etumatkustajan turvatyynyn voi kytkeä pois käytöstä, jos etuistuimelle kiinnitetään lastenistuin.

Vaaratilanteissa, joiden lopputulokseen kuljettaja 
ei voi itse aktiivisesti vaikuttaa, tilanteen ottavat 
haltuun auton passiiviset turvajärjestelmät ja 
 varusteet, joita ovat esimerkiksi turvatyynyt. 
Autossa voi olla kaikkiaan yhdeksän turvatyynyä.

NAUTI 
"#$ ASTEEN SUOJASTA 
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ETU- JA TAKASIVUTURVATYYNYT 
Nämä neljä turvatyynyä suojaavat kuljettajan ja matkustajien lantiota ja rintakehää 
auton kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä.

IKKUNATURVATYYNYT
Ikkunaturvatyynyt muodostavat lauetessaan suojaverhon sivuikkunalinjan 
koko pituudelle ja suojaavat etu- ja takamatkustajia päävammoilta.

SÄHKÖTOIMISET LAPSILUKOT 
Pelkkä näppäimen painallus lisää takana matkustavien lasten turvallisuutta. Lapsilukot estävät 
takaovien avaamisen auton sisäpuolelta ja takaovien sähkötoimisten lasinnostimien käytön. 





SUORITUSKYKY
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Kaikilla moottoreillamme on paljon yhteistä.  
Ne ovat nykyaikaisia, dynaamisia ja taloudellisia.  
Tämän ansiosta KAROQ viihtyy yhtä hyvin  
kaupunkien kaduilla, maaseututeillä kuin maastossa.

MUKAUTUVA ALUSTAN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
Mukautuvan alustan säätöjärjestelmän (DCC) ohjainlaite valvoo jatkuvasti ajotilannetta 
ja reagoi muuttuviin ajotilanteisiin ( jarrutus, kiihdytys, kääntyminen) säätämällä 
iskunvaimennuksen ja ohjauksen toimintaa. DCC-järjestelmän myötä autossa on  
aina varusteena ajoasetuksen valinta, jossa valittavissa ovat asetukset Comfort, 
Normal ja Sport. Nelivetomalleissa valittavissa on myös erillinen Offroad-asetus.

PROGRESSIIVINEN OHJAUS
Välityssuhteeltaan muuttuva progressiivinen ohjaus 
parantaa entisestään auton erinomaista ajotuntumaa. 
Kuljettajan tarvitsee kääntää ohjauspyörää aiempaa 
vähemmän, joten ajoelämys on entistä dynaamisempi 
etenkin kaarteissa.

TINKIMÄTTÖMÄN 
SUORITUSKYKYINEN
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MOOTTORIT 
Bensiinimoottoreista valittavissa ovat 3-sylinterinen 81 kW:n moottori ja 4-sylinterinen 
110 kW:n tai 140 kW:n voimanpesä. 110 kW:n moottorissa on sylinterilepuutus 
(ACT, Active Cylinder Technology). Se kytkee 2 sylinteriä pois käytöstä silloin, kun 
niiden tehoa ei tarvita, minkä seurauksena säästyy merkittävästi polttoainetta. Myös 
dieselmoottoreista on saatavana kaksi eri tehoversiota: 85 kW ja 110 kW. 
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NELIVETO 
Neliveto (4x4) on toteutettu etu- ja taka-akselin väliin asennetulla elektronisesti ohjatulla 
monilevykytkimellä. Tarvittaessa monilevykytkin ohjaa voimaa automaattisesti myös takapyörille.  
Näin normaaleissa ajo-olosuhteissa voidaan hyödyntää etuvedon etuja ja haasteellisimmissa 
ajotilanteissa käyttää nelivedon erinomaista vetopitoa. Neliveto on saatavilla vain 7-vaihteisen  
DSG-automaattivaihteiston yhteyteen taaten näin ainutlaatuisen ajoelämyksen ja mukavuuden.

OFFROAD-AJOASETUS
Nelivetoisessa autossa on käytettävissä Offroad-ajoasetus, 

jonka valitsemalla autolla selviytyy myös haastavammissa 
olosuhteissa. Se on suunniteltu mukauttamaan moottorin, 

elektronisten avustinjärjestelmien ja ajonvakautuksen 
toiminta vaativiin olosuhteisiin. 

PITOA PIDON 
RAJALLA

Mutkaisilla maanteillä, kiemurtelevilla vuoristoteillä ja 
kaupunkiliikenteen vilinässä KAROQ etenee kuin juna. 
Sinun tarvitsee vain kiinnittää turvavyöt, valita 
ajoasetus ja lähteä matkaan.





  SCOUT
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TYYLIKKYYS JA TOIMIVUUS
KAROQ Scoutin päättäväisyyttä huokuvan olemuksen 
viimeistelevät tyylikkäät hopeanväriset elementit, kuten 
helmasuojukset ovien alareunoissa, etu- ja takapuskurin 
lisäosat, diffuusori, kattokaiteet, ulkopeilikotelot ja 
sivuikkunoita ympäröivät krominväriset listat. Huomiota 
herättävää ulkonäköä korostavat 18-tuumaiset, antra-
siitinväriset Braga-kevytmetallivanteet tai saatavilla 
olevat 19-tuumaiset Crater-kevytmetallivanteet 
(kuvassa), joiden värinä on antrasiitti. Scout-malli on 
aina nelivetoinen. Nelivedon yhteydessä erinomaisen 
suorituskyvyn ja maastoajokelpoisuuden takaa 
110 kW tehoinen dieselmoottori.

MALLIMERKINTÄ
Auton molemmissa 
etulokasuojissa on tyylikäs 
Scout-mallimerkintä.

KAROQ SCOUT on valmis kaikille teille ja 
haastavampiinkin olosuhteisiin. Tämän mahdollistaa 
erityinen huonon tien paketti, joka sisältää esimerkiksi 
moottorin ja vaihteiston suojalevyn. Sen ansiosta voit 
suunnata huolettomasti myös huonokuntoisille teille.

EI MINKÄÄNLAISTA 
AKILLEENKANTAPÄÄTÄ



SISÄTILAT
Sisätilojen hienostuneen ilmeen 

takaa musta-ruskea kangasverhoilu. 
Halutessasi voit valita autoosi 

myös mustan nahkan/keinonahkan 
yhdistelmäverhoilun. Scout-logot on 
brodeerattu selkänojiin. Etuistuimien 
tarjoaman erinomaisen sivuttaistuen 

ansiosta nautit maksimaalisesta 
ajomukavuudesta kaikilla 

tienpinnoilla. 



SPORTLINE



SPORTLINE
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MALLIMERKINTÄ
Auton molemmissa 
etulokasuojissa on tyylikäs 
SportLine-mallimerkintä.

Urheilullisen ulkonäön ja luonteen sulauma. 
Huomiota herättävän ulkonäkönsä ja tyylikkään 
tumman sisustuksensa lisäksi KAROQ SPORTLINE 
tekee vaikutuksen tarjoamalla erityisen urheilullisen 
ajoelämyksen. 

TYYLIKKYYS JA TOIMIVUUS
Tyylikkäät ulkopuolen elementit, kuten mustat 
ulkopeilikotelot, musta jäähdyttimen säleikön kehys 
ja takadiffuusori, sekä eksklusiiviset 18-tuumaiset, 
mustat Mytikas-kevytmetallivanteet tai saatavilla olevat 
19-tuumaiset Vega-kevytmetallivanteet (kuvassa), joiden 
värinä on musta, antavat autolle erityisen, urheilullisen 
ilmeen, jossa Karoqin monikäyttöisyyttä henkivä muotoilu 
kohtaa dynaamisen tyylin. Moottorivalikoimaan kuuluu 
kaksi bensiinimoottoria (etuvetoisena ja nelivetoisena) 
sekä yksi dieselmoottori (nelivetoisena), joiden kaikkien 
yhteydessä on DSG-kaksoiskytkinvaihteisto. Erinomaisen 
suorituskyvyn takaa 140 kW:n tehon tuottava 2.0 TSI 
-bensiinimoottori, jonka yhteydessäon aina neliveto.

MOOTTORIURHEILUGEENIEN 
MÄÄRITTÄMÄ



SISÄTILAT
Auton Sport-etuistuimissa 

on integroidut pääntuet 
ja ristiseläntuen säätö. 

Erinomaisen hengittävyyden 
takaava musta ThermoFlux-

kangasverhoilu varmistaa 
maksimaalisen mukavuuden 

kaikissa lämpötiloissa. 
Halutessasi voit valita autoosi 

myös mustan nahkan/
keinonahkan yhdistelmäverhoilun. 

Hiilikuitujäljitelmälliset koristeosat 
oviverhouksissa ja musta 

kattoverhous korostavat sisätilan 
sporttista tyyliä.



YKSILÖINTI
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AMBITION 
BUSINESSLINE

AMBITION - SPORT-ISTUIMET 
MUSTA-VALKOINEN SISUSTUS
Tummanharmaa koristelista kojelaudassa / vaalea harjatun metallin värinen koristelista ovissa
Kangasverhoilu*
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AMBITION - MUSTA SUEDIA-SISUSTUS
Tummanharmaa koristelista kojelaudassa /  
vaalea harjatun metallin värinen koristelista ovissa
Suedia-mikrokuitukangas-/nahka-/keinonahkaverhoilu

AMBITION - SPORT-ISTUIMET 
MUSTA-PUNAINEN SISUSTUS 
Tumma harjatun metallin värinen koristelista 
kojelaudassa ja ovissa 
Kangasverhoilu*

* Sport-istuimet saatavilla myös Style-varusteluversioon.

AMBITION - SPORT-ISTUIMET 
MUSTA-VALKOINEN SISUSTUS
Tummanharmaa koristelista kojelaudassa / vaalea harjatun metallin värinen koristelista ovissa
Kangasverhoilu*

AMBITION - MUSTA KANGAS-/NAHKASISUSTUS
Tumma harjatun metallin värinen koristelista  
kojelaudassa ja ovissa
Kangas-/nahka-/keinonahkaverhoilu
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STYLE 
BUSINESSLINE

STYLE - MUSTA NAHKASISUSTUS
Tumma harjatun metallin värinen koristelista kojelaudassa ja ovissa
Nahka-/keinonahkaverhoilu
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STYLE - MUSTA  NAHKASISUSTUS
Tumma harjatun metallin värinen koristelista kojelaudassa ja ovissa 
Nahka-/keinonahkaverhoilu*

STYLE- MUSTA KANGAS-/NAHKASISUSTUS
Tumma harjatun metallin värinen koristelista 
kojelaudassa ja ovissa
Kangas-/nahka-/keinonahkaverhoilu

STYLE - MUSTA SUEDIA-SISUSTUS
Tumma harjatun metallin värinen koristelista 
kojelaudassa ja ovissa
Suedia-mikrokuitukangas-/nahka-/keinonahkaverhoilu

STYLE - BEIGE NAHKASISUSTUS
Piano Black -koristelista kojelaudassa /  
Dark Waves -koristelista ovissa
Nahka-/keinonahkaverhoilu, musta kattoverhous

* Musta nahka-/keinonahkaverhoilu saatavilla myös Ambition-varusteluversioon.
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SCOUT 
BUSINESSLINE

MUSTA SCOUT-SISUSTUS
Piano Black -koristelista kojelaudassa / ruskea puukuvioitu koristelista ovissa
Kangasverhoilu
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Piano Black -koristelista kojelaudassa / ruskea puukuvioitu koristelista ovissa 
Kangasverhoilu
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Piano Black -koristelista kojelaudassa / hiilikuitujäljitelmä-koristelista ovissa
ThermoFlux-kangasverhoilu, musta kattoverhous

SPORTLINE
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Piano Black -koristelista kojelaudassa / hiilikuitujäljitelmä-koristelista ovissa
ThermoFlux-kangasverhoilu, musta kattoverhous
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VERHOILU

Musta kangas/nahka/keinonahka – Ambition, Style

Musta kangas valkoisin raidoin / musta kangas,  
Sport-istuimet – Ambition*, Style*
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Musta kangas punaisin raidoin / musta kangas,  
Sport-istuimet – Ambition*, Style*
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Beige nahka/keinonahka – Style*
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VANTEET

19" VEGA-kevytmetallivanteet, mustat 
kiillotetut*

19" CRATER-kevytmetallivanteet 19" CRATER-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset kiillotetut**

18" BRAGA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset kiillotetut**

18" TRINITY-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset kiillotetut

18" PROCYON-kevytmetallivanteet ja 
Aero-kapselit, antrasiitti
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18" MYTIKAS-kevytmetallivanteet 18" MYTIKAS-kevytmetallivanteet, 
mustat*

17" RATIKON-kevytmetallivanteet

18" BRAGA-kevytmetallivanteet

17" TRITON-kevytmetallivanteet 16" CASTOR-kevytmetallivanteet 

 *  Saatavilla vain SportLine-malliin.
 **  Saatavilla vain Scout-malliin.



LISÄVARUSTEET





9
2

Li
sä

va
ru

st
ee

t

LISÄÄ KÄTEVYYTTÄ 
KAROQIIN
Harrastukset ja kuljetustarpeet vaativat autolta soveltuvia varusteita. 
Alkuperäiset "KODA-lisävarusteet ovat paras ratkaisu auton 
turvallisuuden, käytännöllisyyden ja viehättävyyden lisäämiseen. 

KOIRAN TURVAVALJAAT / TAKAISTUIMEN SUOJAPEITE
Koira matkustaa autossa turvallisesti, kun sille hankitaan erityiset turvavyöhön 
kiinnitettävät turvavaljaat (saatavissa koot S–XL). Arvostat tällöin varmasti myös 
takaistuimen suojapeitettä.
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tSMART HOLDER -MULTIMEDIALAITETELINE 
Tämä kannettavalle mobiililaitteelle tarkoitettu teline kiinnitetään 
etuistuimen pääntuen jalkoihin. Telineessä esimerkiksi tabletti on 
mainiosti katseltavissa.

SMART HOLDER -RIPUSTUSKOUKKU
Käsilaukkua tai reppua ei enää tarvitse pitää irrallaan takaistuimella. 
Ne voi ripustaa kätevään Smart Holder -ripustuskoukkuun, joka 
kiinnitetään etuistuimen pääntuen jalkoihin.

SMART HOLDER -VAATERIPUSTIN
Käytännöllisen vaateripustimen voi kiinnittää helposti 
etuistuimen pääntukeen. Vaateripustimessa takkisi 
säilyy aina siistin rypyttömänä.



ASTINLAUDAT 
Voit korostaa KAROQ-autosi yksilöllisyyttä ja 
käytännöllisyyttä entisestään astinlaudoilla, 
jotka on valmistettu jaloteräksestä ja 
kiillotetusta alumiinista. Ne helpottavat autoon 
kulkua ja autosta poistumista sekä tavaroiden 
kuormaamista auton katolle. Liukastumisvaaran 
minimoimiseksi astinlaudoissa on pintakuvioidut 
muoviset liukuesteet.
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tVERKKOJÄRJESTELMÄ
Tavaratilassa on koukut verkkojärjestelmän verkkojen kiinnittämistä 
varten. Verkot pitävät tavarat siististi paikoillaan, eikä sekasotkua 
synny ajon aikana. Verkot ovat saatavilla myös mustina.

SUKSIPUSSI
Käytännöllinen suksipussi sopii autoon, jossa on vakiotakaistuimien 
keskellä kääntyvä kyynärnoja. Se estää suksia naarmuuntumasta sekä 
suojaa samalla auton verhoilua ja matkatavaroita lialta ja kosteudelta. 
Siihen mahtuu jopa neljät sukset (suksien sidetyypin mukaan).

TAVARATILAN POIKITTAINEN VÄLIVERKKO
Tavaratilan väliverkko on suunniteltu erityisesti tilanteisiin, 
joissa autossa kuljetetaan painavia tai isoja tavaroita. Väliverkko 
kiinnitetään suoraan takaistuimen pääntukien taakse, ja se estää 
tavaroita sinkoutumasta tavaratilasta matkustamoon.

TAVARATILAN KAKSIPUOLINEN MATTO
Tämä klassinen esimerkki monikäyttöisestä 
lisävarusteesta auttaa pitämään tavaratilan 
siistinä.
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VANTEET

19" VEGA-kevytmetallivanteet, mustat 
harjatut

18" BRAGA-kevytmetallivanteet,  
antrasiitinväriset harjatut

18" TRINITY-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset harjatut

17" TRITON-kevytmetallivanteet, 
mattapalatinanväriset

19" CRATER-kevytmetallivanteet, 
hopeanväriset harjatut

18" MYTIKAS-kevytmetallivanteet, 
mustat
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PYÖRÄNPULTTISUOJUKSET
Pyöränpulttisuojukset 
vanteisiin joissa lukkopultit ja 
joissa ei lukkopultteja.

WHEEL CARE & STYLE 
-PAKETTI
Auton vanteet ovat kuin kengät. "KODA-autosi "kengät" 
voivat olla tyylikkäät, urheilulliset tai rennon käytännölliset. 
WHEEL CARE & STYLE -paketti (pyörien säilytyspussit, 
venttiilihatut, lukkopultit) tarjoaa kattavan valikoiman 
vaihtoehtoja, joiden avulla voit muokata niistä entistä 
houkuttelevammat ja juuri omien mieltymystesi mukaiset!
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!KODA CARE 
-TUOTTEET

!KODA Care -tuotteet kehitettiin siksi, että !KODA voi olla tukenasi vielä pitkään 
auton ostamisen jälkeenkin. Näin !KODA voi auttaa sinua kaikissa tilanteissa 
auton koko käyttöiän ajan. !KODA Care -tuotteet varmistavat, että autosi pysyy 
asianmukaisessa kunnossa, takaavat maksimaalisen mukavuuden ja turvallisuuden 
sekä tarjoavat hyvän vastineen rahoillesi.

*KODA HUOLENPITOSOPIMUS

!KODA Huolenpitosopimuksella varmistat parhaan 
jälleenmyyntiarvon uudelle autollesi. Laadukkaasti 
huollettu auto on aikanaan käytetyn auton ostajallekin 
luotettavin vaihtoehto. !KODA Huolenpitosopimuksen 
idea on yksinkertainen: saat kuukausimaksuja vastaan 
oikeuden huollattaa ja korjauttaa autoasi missä 
tahansa !KODA-huoltopisteessä Suomessa ilman 
erillistä korvausta. Näin tiedät tarkalleen autosi 
huoltokustannukset ja varmistat, että autosi huolletaan 
ja korjataan parhaalla ammattitaidolla ja alkuperäisillä 
!KODA-varaosilla. Myös valmistajan suosittelemat 
lisätyöt normaalin huolto-ohjelman ulkopuolella, 
esimerkiksi ilmastointihuolto ja jarruhuolto kahden 
vuoden välein, ovat osa Huolenpitosopimusta. 
Katsastustarkastus sisältyy myös palveluun. Lisäksi 
voit liittää Huolenpitosopimukseen myös lisäpalveluita, 
kuten sijaisauton käytön huoltojen ajaksi, renkaiden 
kausisäilytyksen ja renkaiden kausivaihdot.

*KODA YKSITYISLEASING

!KODA Yksityisleasing huolehtii puolestasi 
muun muassa auton huolto-, katsastus- ja 
rengaskustannuksista sekä halutessasi myös 
vakuutuskuluista. Valitse vain tarpeisiisi sopiva 
auto laajasta !KODA-mallistosta. Palveleva 
jälleenmyyjäverkostomme auttaa sinua löytämään  
juuri omaan tilanteeseesi sopivan vaihtoehdon.
!KODA Yksityisleasing tuo käyttöösi upouuden 
!kodan kuukausimaksulla. Kätevä ja huoleton 
Yksityisleasing tarkoittaa autoilua sinun ehdoillasi, 
ilman auton omistamiseen liittyviä kustannuksia 
ja riskejä. Sinun ei tarvitse miettiä, onko sinulla 
rahaa ostaa uusi auto. Mieti vain, paljonko haluat 
kuukaudessa satsata uudella autolla ajamiseen.
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*KODA AJOTURVA

Toisinaan eteen voi tulla 
yllättäviä tilanteita, ja jos auto 
jättää tien päälle, apua on hyvä 
olla lähellä. !KODA Ajoturvan 
ansiosta voit luottaa siihen, 
että pääset määränpäähän 
aina, vaikka autoosi tulisi vika.
Jos auto jättää tielle, voit 
soittaa !KODA Ajoturvan 
päivystyskeskukseen. Sieltä 
saat tärkeitä neuvoja ja 
kulloisenkin tilanteen vaatimaa 
asiantuntevaa apua. Palvelu 
on käytettävissäsi 24 tuntia 
vuorokaudessa vuoden 
jokaisena päivänä.

"KODA Ajoturva tarjoaa 
seuraavat palvelut*:

 Opastus puhelimessa
 Apu paikan päällä
 Jos vikaa ei voida korjata 
paikan päällä, auton 
hinaaminen lähimpään 
!KODA-huoltopisteeseen 
sekä auton kuljettajan ja 
matkustajien kuljettaminen 
vikapaikalta

 !KODA Ajoturvan 
mukainen kohtelu !KODA-
huoltokumppaniliikkeessä

 Jos vikaa ei voida korjata 
vianilmenemispäivänä, 
!KODA-huoltokumppaniliike 
tai !KODA Ajoturvan 
päivystyspalvelu tarjoaa 
seuraavat vaihtoehdot:
a) Sijaisauto enintään  

kolmen työpäivän ajaksi
b) Yhden yön majoitus 

kaikille matkustajille
c) Vaihtoehtoinen kuljetus-

ratkaisu ( juna tai linja-
auto, kaupunkialueella 
myös taksi)

*  Kaikki nämä palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.Lue tarkemmat  
!KODA Ajoturva -ehdot ja sisältö kotisivuiltamme www.skoda.fi
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1.0 TSI / 81!kW 1.5 TSI / 110 kW (DSG) 2.0 TSI / 140!kW 4x4 DSG 2.0 TDI / 85 kW (DSG) 2.0 TDI / 110!kW [4x4 DSG]

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori

Pakokaasuahdettu  
dieselmoottori

Pakokaasuahdettu  
dieselmoottori

MOOTTORI

Moottorin sylinteriluku / iskutilavuus (cm!) 3"/"999 4"/"1"498 4"/"1"984 4"/"1 968 4"/"1"968

Suurin teho / kierrosluku (kW / 1/min) 81"/"5"500 110"/"5"000–6"000 140"/"4"200–6"000 85 / 2 750–4 250 (85 / 3 250–4 250) 110 / 3 250–4 200 [110 / 3 000–4 200]

Suurin vääntö / kierrosluku (Nm / 1/min) 200"/"2"000–3"000 250"/"1"500–3"500 320"/"1"500–4"100 300 / 1 600-2 500 (250 / 1 500–3 250) 340 / 1 600–3 000 [360 / 1 600–2 750]

Päästöstandardi EU6AP EU6AP EU6DG EU6AP EU6AP

Polttoaine
Bensiini, oktaaniluku  
vähintään RON 95

Bensiini, oktaaniluku  
vähintään RON 95

Bensiini, oktaaniluku  
vähintään RON 95 Diesel Diesel

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 187 207 (206) 217 190 (189) 207 [199]

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) 11,1 8,9 (9,0) 7,3 10,6 (11,0) 8,8 [8,7]

Polttoaineen kulutus WLTP (l / 100 km)*

– Yhdistetty alkaen 5,8 6,2 (6,3) 8,4 4,8 (5,0) 5,4 [5,7]

CO2-päästö WLTP (g/km)*

– Yhdistetty alkaen 133 141 (143) 191 126 (130) 141 [150]

VOIMANSIIRTO

Tyyppi Etuveto Etuveto Neliveto Etuveto Etuveto [neliveto]

Kytkin 
Hydraulisesti ohjattu
kuiva yksilevykytkin 

Hydraulisesti ohjattu  
kuiva yksilevykytkin  
(kaksi sähköhydraulisesti ohjattua  
kuivaa monilevykytkintä)

Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua 
märkää monilevylevykytkintä
ja sähköhydraulisesti ohjattu kytkin 
etu- ja taka-akselin välillä

Hydraulisesti ohjattu  
kuiva yksilevykytkin
(Kaksi sähköhydraulisesti ohjattua  
kuivaa monilevykytkintä)

Hydraulisesti ohjattu kuiva yksilevykytkin  
[kaksi sähköhydraulisesti ohjattua märkää
monilevylevykytkintä ja sähköhydraulisesti
ohjattu kytkin etu- ja taka-akselin välillä]

Vaihteisto
6-vaihteinen  
käsivalintainen 

6-vaihteinen käsivalintainen
(7-vaihteinen DSG-automaatti,
Tiptronic-toiminto)

7-vaihteinen
DSG-automaatti,
Tiptronic-toiminto

6-vaihteinen käsivalintainen
(7-vaihteinen DSG-automaatti,
Tiptronic-toiminto)

6-vaihteinen käsivalintainen  
[7-vaihteinen DSG-automaatti,
Tiptronic-toiminto]

PAINO
Omamassa – sis. vakiovarustelu ja  
75 kg:n painoinen kuljettaja (kg)** 1 340–1 580 1 380–1 620 (1 387–1 627) 1 555–1 784 1 458–1 698 (1 465–1 705) 1 459–1 699 [1 586–1 826]

Kantavuus – sis. kuljettaja ja  
lisävarusteet (kg)** 375–609 375–615 (378–618) 485–675 375–615 376–616 [489–675]

Kokonaismassa (kg)** 1 866–1 880 1 920 (1 930) 2 093–2 218 1 998 (2 005) 2 000 [2 133–2 240]

Jarruttoman perävaunun 
massa (maks. kg) 670 690 750 720 (730) 720 [750]

Jarrullisen perävaunun massa  
12 %:n nousuihin (maks. kg) 1"200 1"500 1"900 1"500 1 800 [2 100]

 ( )  Koskee autoja, joissa on automaattivaihteisto
 [ ]  Koskee nelivedolla varustettuja autoja
 *  Kulutus voi vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton CO$-arvo hinnastosta
 ** Vaihteluväli auton varustelusta riippuen

Kaikissa dieselmoottoreissa käytetään selektiivistä katalyyttistä pelkistystä (SCR). Siinä AdBlue®-lisäaineen ruiskutuksella pienennetään typen oksidien (NOx) päästöä.  
AdBlue®-säiliön tilavuus on 12 litraa, tämän lisäaineen kulutus riippuu ajotyylistä. 

TEKNISET TIEDOT 
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MUUT TIEDOT  

Kori  Ulkomitat  

Malli Viisipaikkainen, viisiovinen, kaksilohkoinen Pituus/leveys/korkeus (mm) – riippuen varustelusta 4#382#/#1#841#/#1#603; 1#607

Ilmanvastuskerroin Cw 0,317–0,331 riippuen varustelusta Akseliväli (mm) – riippuen varustelusta 2 638 [2 630]

Kääntöympyrän halkaisija (m) 10,2/10,9 [10,2/10,8] Raideleveys edessä/takana (mm) – riippuen varustelusta 1 576 / 1 541 [1 576 / 1 547]

Alusta  Maavara (mm) – riippuen varustelusta 163-172 / 160-164# / 158## / 155 ###

Etuakseli McPherson-joustintuet, kolmioalatukivarret ja kallistuksenvakain Sisätilan mitat

Taka-akseli Yhdystukitaka-akseli / 2.0 TSI ja 2.0 TDI 150: monitukivartinen taka-akseli ja kallistuksenvakain Leveys edessä/takana (mm) 1#486#/#1#445

Jarrut
Hydraulisesti tehostetut, ristikkäin jaetut kaksipiirijarrut, alipainejarrutehostin ja  
Dual Rate -hätäjarrutustehostin Pääntila edessä/takana (mm)

1#058#/#1#020;  
VarioFlex-takaistuinjärjestelmä: 993

– Jarrut edessä Sisäpuolisesti jäähdytetyt levyjarrut, yksimäntäiset liikkuvarunkoiset jarrusatulat Tavaratilan tilavuus (maks. l)

– Jarrut takana Levyjarrut Ilman varapyörää ja takaistuimien selkänojat

Ohjaus Sähkötoimisesti tehostettu ohjaus – pystyssä / alas käännettyinä 521#/ #1#630

Vanteet Ambition 6Jx16", Style 7Jx17", Sportline, Scout ja Exclusive 7Jx18"
VarioFlex-takaistuinjärjestelmä:  
pystyssä / alas käännettyinä tai istuimet irrotettuna 588#/#1#605–1#810

Renkaat
Ambition 215/60R16 [225/60R16], Style 215/55R17 [225/55R17], Sportline,  
Scout ja Exclusive 215/50R18 [225/55R18] Polttoainesäiliön tilavuus (l) 50 [55] 
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PERUSVERSIO  
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VARIOFLEX-VERSIO  

[ ] Koskee nelivetoisia malleja
# Huonon tien paketilla varustetut mallit
## DCC-alustalla varustetut mallit
### Huonon tien paketilla ja DCC-alustalla varustetut mallit
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"KODA-jälleenmyyjäsi:

KUVIA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSILMOITUS
Tämän esitteen kuvia on käytetty ainoastaan havainnollistamiseen, eivätkä 
ne ole osa mitään tarjousta tai takuuta. Niissä on käytetty sarjatuotannon 
esisarja-autoja, ja tietyt kuvat, ominaisuudet, osat ja varusteet voivat poiketa 
varsinaisista sarjatuotantoautoista, minkä lisäksi myös maakohtaisia eroja 
voi esiintyä. Tarkat ominaisuudet, osat ja varusteet voit varmistaa ottamalla 
yhteyttä lähimpään !KODA-jälleenmyyjään.

JOS JO PELKKÄ LUKEMINEN HERÄTTI KIINNOSTUKSEN     

–  KUVITTELE NYT, MILTÄ AJAMINEN TUNTUISI

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA KOEAJO

*KODA Connect -sovellus
Nauti autostasi täysillä. Lataa käyttöösi !KODA Connect ja 
pääset käsiksi kaikkiin toimintoihin milloin tahansa. Saat tietoa 
ajoajasta ja polttoaineen riittävyydestä, voit suunnitella ajoreitin 
valmiiksi ja näet, minne olet autosi pysäköinyt.
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