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ŠKODA KAROQ: een steunpilaar van het modellengamma 
 

› Meer dan een half miljoen exemplaren geproduceerd sinds de introductie van de SUV in 

2017 

› ŠKODA's bestverkochte SUV en het op één na populairste model van het merk na de 

OCTAVIA in 2020 en in de eerste helft van 2021 

› Tweede model van de ŠKODA SUV-campagne heeft talrijke prijzen gewonnen 

› De opgefriste ŠKODA KAROQ maakt zijn debuut tijdens een digitale mediapresentatie op 

30 november 

 

Sinds zijn introductie in het voorjaar van 2017 heeft de ŠKODA KAROQ substantieel 

bijgedragen aan het succes van de Tsjechische autofabrikant. Samen met zijn ‘grote broer’, 

de KODIAQ, heeft deze compacte SUV wereldwijd talloze klanten en autotijdschriften voor 

zich gewonnen en een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het merk ŠKODA in 

de afgelopen jaren. Meer dan 500.000 exemplaren van de KAROQ zijn sinds 2017 van de 

productielijnen gerold. In 2020 en in de eerste helft van 2021 was het de bestverkochte SUV 

van ŠKODA en het op een na populairste model van het merk in het algemeen, na de 

OCTAVIA. De opgefriste ŠKODA KAROQ maakt zijn debuut tijdens een digitale 

mediapresentatie op 30 november. 

 

Martin Jahn, lid van de raad van bestuur van ŠKODA AUTO voor Sales en Marketing, zegt: "Met 

zijn royale ruimte en typische ŠKODA-functionaliteit heeft de KAROQ onze klanten vanaf het begin 

weten te bekoren. Het was ons populairste SUV-model in het afgelopen jaar en de eerste helft van 

2021 – wat zijn belang binnen de modelportfolio illustreert. Ik ben ervan overtuigd dat we met de 

nieuwe editie van de KAROQ op dit succesverhaal zullen voortbouwen en nieuwe klanten voor het 

merk zullen winnen." 

 

De ŠKODA KAROQ, die in 2017 werd geïntroduceerd, vertegenwoordigde de tweede fase van de 

ŠKODA SUV-campagne, waardoor deze modelserie een belangrijk onderdeel is geworden van wat 

een echt succesverhaal is geworden – in 2020 was dit voertuigsegment al goed voor bijna 40 

procent van ŠKODA's wereldwijde verkoopcijfers. In 2020 en de eerste helft van 2021 was de 

KAROQ inderdaad ŠKODA's populairste SUV en het op een na best verkochte model van de 

Tsjechische autofabrikant in het algemeen, na de OCTAVIA. Meer dan 500.000 exemplaren van de 

KAROQ zijn sinds 2017 van de productielijnen gerold, en hij is momenteel wereldwijd verkrijgbaar 

in 60 landen. ŠKODA produceert dit model in Tsjechië en Slowakije, alsook in Rusland en China. 

 

Een opwindend design en typische ŠKODA-kwaliteiten 

De KAROQ werd gelanceerd met dezelfde opwindende designtaal als de KODIAQ, compleet met 

kristallijne elementen, dynamische vormen en scherp gedefinieerde lijnen. Hij zet ook de ŠKODA-

afspraak voort om de namen van SUV-modellen te laten beginnen met een K en eindigen met een 

Q. De naam grijpt terug naar de taal van de oorspronkelijke bewoners van Alaska, de Alutiiq. Zijn 

compacte afmetingen maken van de KAROQ de perfecte auto voor stedelijke omgevingen, terwijl 

zijn off-roadmodus en grote bodemvrijheid, evenals een optionele vierwielaandrijving ervoor zorgen 

dat hij net zo goed uitblinkt op uitdagender terrein. Met zijn uitzonderlijke ruimte en grote 

bagageruimte is het de ideale auto voor gezinnen en lifestyle-gerichte klanten. De optionele 

VarioFlex-achterbank is slechts een van de vele Simply Clever-functies van de functionele KAROQ. 
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Hij biedt ook superieure actieve en passieve veiligheid, talrijke rijhulpsystemen, nog meer comfort 

en een schat aan geavanceerde connectiviteitsvoorzieningen. 

 

Talrijke onderscheidingen van de internationale automobielmedia 

Naast zijn grote populariteit bij klanten staat de ŠKODA KAROQ zeer hoog aangeschreven bij de 

internationale automobielpers, zoals blijkt uit de vele prijzen die hij sinds zijn debuut in 2017 in de 

wacht heeft gesleept. In zijn eerste verkoopjaar werd de KAROQ onmiddellijk bekroond door de 

meest prominente automagazines in Duitsland, de grootste afzonderlijke markt voor ŠKODA 

wereldwijd. Auto Bild bekroonde hem met het Gouden Stuurwiel als beste kleine SUV, terwijl Auto 

Motor und Sport hem onderscheidde met de AUTONIS-prijs voor het beste nieuwe compacte SUV-

design. De KAROQ versloeg ook de concurrentie om de Auto Trophy van Auto Zeitung te winnen 

als de beste import-SUV in de prijsklasse tot 25.000 euro in 2017, 2018 en 2019. In 2018 won hij 

de titel als beste importvoertuig in de categorie compacte SUV's en terreinauto's in de auto motor 

und sport Best Cars-lezersverkiezing; dat werd aangevuld met de Tsjechische en Griekse Auto van 

het Jaar-awards en de SUV van het Jaar-award in Bulgarije en bij The Fleet News Awards in het 

Verenigd Koninkrijk. Het Duitse bedrijfswagenmagazine firmenauto heeft de ŠKODA KAROQ voor 

drie opeenvolgende jaren, van 2019 tot 2021, bekroond met de prijs Bedrijfswagen van het Jaar in 

de categorie compacte SUV en crossover. In 2021 won de KAROQ niet alleen de titel Best Family 

SUV in het Britse tijdschrift What Car?, maar sleepte hij ook twee prijzen in de wacht in Rusland, 

waar hij werd uitgeroepen tot Autoreview Auto van het Jaar en Beste compacte 4×4 Crossover bij 

de Za Rulyom Grand Prix-awards. 
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ŠKODA AUTO 
› is successfully steering through the new decade with the NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.  
› aims to be one of the five best-selling brands in Europe by 2030 with an attractive line-up in the entry-level segments 

and additional e-models. 
› is emerging as the leading European brand in India, Russia and North Africa. 
› currently offers its customers ten passenger-car series: the FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and SUPERB as well 

as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV and KUSHAQ. 
› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020. 
› has been a member of the Volkswagen Group for 30 years. The Volkswagen Group is one of the most successful 

vehicle manufacturers in the world.  
› independently manufactures and develops not only vehicles but also components such as engines and 

transmissions in association with the Group. 
› operates at three sites in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India primarily through 

Group partnerships, as well as in Ukraine with a local partner. 
› employs more than 43,000 people globally and is active in over 100 markets. 
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