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Přehled: Nové městské SUV ŠKODA KAMIQ - ideální 
společník do džungle moderního velkoměsta 
 

› ŠKODA KAMIQ završuje nabídku vozů SUV značky ŠKODA 

› Nejnovější přírůstek modelové palety ŠKODA nabízí emocionální design, kompaktní vnější 

rozměry, větší světlou výšku a dobrý výhled z vozu 

› Městské SUV se zaměřuje především na lifestylově orientované zákazníky a zákazníky 

vyznávající aktivní životní styl 

› Devět airbagů a proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist jsou součástí standardní výbavy 

 

Vozem ŠKODA KAMIQ rozšiřuje ŠKODA úspěšnou nabídku evropských vozů SUV o třetí model 

a poprvé také doplňuje silně rostoucí segment městských SUV. KAMIQ v sobě spojuje klasické 

přednosti vozu SUV, jakými jsou větší světlá výška nebo zvýšená pozice sedadel, s agilitou 

kompaktního vozu a emocionálním designem typickým pro značku ŠKODA. Díky 

nejmodernějším asistenčním a infotainment systémům, velkorysému prostoru a mnoha prvkům 

Simply Clever splňuje nový vůz ŠKODA KAMIQ jako typický vůz ŠKODA nároky lifestylově 

orientovaných zákazníků i rodin.  

 

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier říká: „Vozem ŠKODA KAMIQ 

činíme další krok v SUV ofenzívě značky ŠKODA a skvěle tak završujeme nabídku vozů SUV na 

evropském trhu.“  

 

Nový KAMIQ pokračuje v úspěšném designovém jazyce vozů SUV KODIAQ a KAROQ. Dvoudílné 

přední světlomety se světly pro denní svícení umístěnými nahoře však vytvářejí nový, specifický 

designový prvek. Vůz ŠKODA KAMIQ, jehož délka činí 4 241 mm, je kompaktnější než oba větší 

modely SUV KAROQ a KODIAQ. Díky zvýšené pozici sedadel se tak skvěle hodí do džungle 

moderního velkoměsta. Zároveň stanovuje, jak je pro značku ŠKODA typické, měřítka v oblasti 

nabídky prostoru v segmentu městských SUV. 

 

„Název KAMIQ pochází z jazyka Inuitů, obývajících sever Kanady a Grónsko. Popisuje stav, kdy něco 

přirozeně „padne jako ulité“ za všech okolností. Název KAMIQ pokračuje v již zaběhlém názvosloví 

modelů SUV značky ŠKODA. Jeho název začíná rovněž písmenem K a končí písmenem Q“, říká 

Alain Favey, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast prodeje 

a marketingu, a dodává: „Jsem přesvědčen, že se vozu KAMIQ podaří skvělý nástup v dynamicky 

rostoucím segmentu městských SUV. Díky emocionálnímu designu, nejmodernějším asistenčním 

systémům a velkorysému prostoru nabízí vše pro to, abychom získali mnoho nových zákazníků.“ 

 

Vstup do rychle rostoucího segmentu 

KAMIQ je pokračováním úspěšné SUV ofenzívy značky ŠKODA. V budoucnu se stane jedním z pilířů 

modelové palety značky, který přinese růstový potenciál. Poptávka po vozech SUV neustále roste, 

jen v roce 2018 zaznamenala nárůst o 6,8 % oproti roku 2017. V současné době je minimálně každý 

třetí dodaný vůz po celém světě SUV. Stále oblíbenější segment městských SUV dokonce 

zaznamenal nárůst o 13 %. Hlavní cílovou skupinou jsou aktivní, lifestylově orientovaní 

zákazníci, pro které je důležitý komfort a moderní způsob cestování. Nevybírají si vůz pouze 

na základě praktických kritérií, ale chtějí se také bavit. KAMIQ proto přináší sportovní a zároveň 

emocionální design do nového segmentu vozů a kombinuje ho s dobrodružným charakterem 
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vozu SUV. Vůz nabízí zvýšenou pozici sedadel a větší světlou výšku, velkorysý prostor navzdory 

kompaktním rozměrům, vysokou funkčnost a skvělé možnosti konektivity. Vůz ŠKODA KAMIQ, který 

je nabízen výhradně s pohonem předních kol, je úsporný a šetrný k životnímu prostředí a nabízí skvělý 

poměr ceny a užitné hodnoty. 

 

Nový vůz ŠKODA KAMIQ – přehled novinek: 

 

Design 

Díky zvýšené světlé výšce, robustním prvkům karoserie a velkým kolům s průměrem od 16" 

do 18" působí vůz ŠKODA KAMIQ mohutně. Navzdory kompaktním vnějším rozměrům vzbuzuje nové 

SUV robustní a zároveň sportovní dojem. Skutečnost, že vůz KAMIQ patří mezi vozy SUV značky 

ŠKODA, je patrná na první pohled. Originální vzhled vozu charakterizují specifické prvky, například 

precizní tvar kapoty motoru, která vozu propůjčuje nezaměnitelný vzhled a zvýrazňuje vlastní 

identitu. Jako první model značky ŠKODA má dělené LED přední světlomety se světlem pro 

denní svícení umístěným nad hlavním světlometem. Ve full LED variantě světel je KAMIQ vybaven 

předními a zadními dynamickými směrovými světly. Panoramatická střecha je nabízena na přání. 

Na pátých dveřích má KAMIQ stejně jako všechny nové modely značky ŠKODA namísto loga nápis 

ŠKODA. 

 

Interiér 

KAMIQ je druhý model značky ŠKODA s novým konceptem interiéru. Vyšší pozice sedadel, 

velkorysá prostornost interiéru, pohodlné nastupování a vystupování z vozu, dobrý výhled 

z vozu a vysoká úroveň ergonomie jsou pro KAMIQ charakteristické. Prostor pro hlavu 

cestujících na zadních sedadlech 1 003 mm, šířka ve výšce loktů 1 425 mm a prostor před koleny 

73 mm patří k nejlepším hodnotám ve třídě. Základní objem zavazadlového prostoru má 400 l. 

Sklopením zadních sedadel (dělených v poměru 60:40) se středovou loketní opěrkou, která 

je nabízena na přání, jej lze zvětšit na 1 395 l. Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které 

je nabízeno na přání, umožňuje přepravu objemných předmětů až do délky 2 447 mm. 

Promyšlené odkládací prostory v interiéru nabízí dalších 26 l. Měkčené materiály na přístrojové 

desce a ve výplních předních dveří, nový vzhled a čalounění sedadel, mimo jiné i z kvalitního 

mikrovlákna Suedia, dodávají interiéru příjemnou atmosféru. Na přání lze vůz KAMIQ dále vybavit 

ambientním osvětlením, dekoračními lištami, kontrastním prošitím a paketem Dynamic. O komfort 

se starají Virtuální Kokpit s 10,25" displejem, automatická klimatizace Climatronic a elektricky 

nastavitelné sedadlo řidiče, které jsou dodávané na přání. Na přání je dostupné také vyhřívané čelní 

sklo a vyhřívaný volant. Bezpečnost zvyšuje bezklíčový systém KESSY, který vypíná vysílaný signál 

automaticky po 15 minutách nečinnosti. 

 

Pohonné jednotky a podvozek 

Tři benzinové motory TSI o objemu 1,0 a 1,5 l a jeden motor 1,6 TDI pokrývají výkonové spektrum 

od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k). Motor 1,0 G-TEC o výkonu 66 kW (90 k) je první motor 

s provozem na ekologický zemní plyn (CNG) použitý ve voze SUV značky ŠKODA. Motory jsou 

dodávány s pěti- a šestistupňovou manuální převodovkou nebo automatickou sedmistupňovou 

převodovkou DSG. Všechny motory splňují emisní normu Euro 6d TEMP. Nově vyvinutý podvozek 

vozu ŠKODA KAMIQ nabízí o 39 mm větší světlou výšku v porovnání s vozem SCALA. KAMIQ může 

být na přání vybaven systémem Sport Chassis Control se sportovním, o 10 mm nižším podvozkem. 

Řidič může přepínat režimy Normal a Sport pomocí volby jízdního režimu Driving Mode Select. 
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Karoserie, bezpečnost a asistenční systémy 

KAMIQ, postavený na platformě MQB A0 koncernu Volkswagen, nabízí velmi vysokou úroveň 

bezpečnosti. Je standardně vybaven devíti airbagy včetně kolenního airbagu řidiče a zadních 

bočních airbagů. Nabízí také nejmodernější asistenční systémy a velkorysý prostor v interiéru. 

Délka vozu činí 4 241 mm, šířka 1 793 mm a výška 1 553 mm (včetně střešního nosiče). Téměř 

80 % karoserie je tvořeno vysokopevnostní a zatepla tvářenou ocelí. Přední světlomety 

a zadní svítilny s LED technologií jsou součástí výbavového stupně Ambition. Bi-LED varianta 

předních světlometů s funkcí adaptivního svícení a přední a zadní dynamická směrová světla 

jsou součástí výbavového stupně Style. Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu 

(Lane Assist), Front Assist včetně funkce nouzové brzdy a prediktivní ochrany chodců 

a multikolizní brzda jsou součástí standardní výbavy.  

 

Infotainment a konektivita 

Displeje infotainment systémů Swing, Bolero a Amundsen, které jsou založeny na třetí generaci 

modulární stavebnice infotainment systémů koncernu Volkswagen, mají displeje o velikosti 

od 6,5" do 9,2". Sound System ŠKODA, který je dostupný na přání, nabízí deset reproduktorů. 

Díky zabudované kartě eSIM s připojením LTE je vůz ŠKODA KAMIQ vždy online. 

Online podpora navigace probíhá bez toho, aby si toho řidič všiml. Online podporu nabízí i digitální 

asistentka Laura, která plní hlasové příkazy. Kromě jednoduchých pokynů rozumí i přirozené řeči 

a dialektům.  

 

Karta eSIM zajišťuje kromě standardně dodávané funkce eCall i přístup k mobilním online službám 

ŠKODA Connect. Služby ŠKODA Connect se dělí na oblast Infotainment Online, která je součástí 

navigace Amundsen. Služby Care Connect zahrnují služby vzdáleného přístupu k vozu, které jsou 

k dispozici na přání, a standardně dodávanou Proaktivní servisní službu. Řidič si může stáhnout 

aplikace infotainmentu přímo ve voze z online obchodu v automobilu (Shop). K dispozici je 

také technologie SmartLink, na přání také bezdrátová technologie SmartLink, která propojuje 

telefony pomocí Apple CarPlay, Android Auto nebo MirrorLink™. Dále vůz nabízí Wi-Fi hotspot, 

až dva USB-C konektory vpředu a vzadu a Phone Box, který umožňuje bezdrátové nabíjení 

mobilních telefonů. 

 

Prvky Simply Clever 

Každodenní používání nového vozu KAMIQ usnadňuje mnoho prvků Simply Clever, typických pro 

vozy značky ŠKODA. Poprvé je ve třídě městských SUV na přání nabízena ochrana hrany dveří, 

která se automaticky vysune po otevření dveří. Dostupné jsou také elektricky ovládané páté dveře 

s funkcí Tip-To-Close a mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení. Součástí 

standardní výbavy vozu je odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru. Dalšími 

Simply Clever prvky jsou integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla, 

škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu pneumatik 

a schránka na deštník ve dveřích řidiče (včetně deštníku).   

 
 V době vydání této tiskové zprávy nejsou tyto funkce oficiálně v České republice podporovány. 
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Design: Svěží vítr ve třídě městských SUV 
 

› Nové městské SUV přebírá mnoho prvků studie ŠKODA VISION X 

› Výrazné dvoudílné LED přední světlomety se světly pro denní svícení umístěnými nahoře 

› První model značky ŠKODA vybavený předními a zadními dynamickými směrovými světly 

 

Nový vůz ŠKODA KAMIQ přináší designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA poprvé do třídy 

městských SUV. Navzdory kompaktním rozměrům působí vůz robustním a sportovním 

dojmem.  

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „ŠKODA KAMIQ představuje další, 

vylepšený krok nezaměnitelného designového jazyka vozů SUV značky ŠKODA. Skutečnost, že nový 

vůz KAMIQ patří mezi vozy SUV značky ŠKODA, je patrná na první pohled. Specifický vzhled mu 

dodávají ostře řezané, dvoudílné přední světlomety nebo precizní tvar kapoty motoru.“ 

 

Masku chladiče vozu ŠKODA KAMIQ charakterizují svisle orientované, výrazné dvojité lamely. Ve 

střední části se kapota motoru zvedá po celé délce vozu nahoru a propůjčuje novému městskému 

SUV velmi působivý vzhled. Tento dojem posiluje nepřehlédnutelný přední spoiler a přídavné díly 

karoserie jako například zadní difuzor nebo snížené kryty nástupních prahů ve výbavovém stupni 

Style.  

 

LED diody působí jako drahokamy 

Typická maska chladiče je spojena s LED předními světlomety. Nad hlavními světlomety se nachází 

úzký pruh se světlem pro denní svícení a směrové světlo, který skvěle doplňuje linii masky chladiče. 

V Bi-LED variantě předních světel, která je součástí výbavového stupně Style, využívá směrové světlo 

také LED technologii. Po aktivaci směrového světla se čtyři LED diody, které působí jako svítící 

drahokamy, rozsvěcí postupně směrem od vnitřní po vnější.  

 

Velká světlá výška a čisté plochy 

Při pohledu zboku působí ŠKODA KAMIQ mohutným a dynamickým dojmem díky výrazné Tornado 

linii, precizním liniím a čistým plochám. Mohutný vzhled umocňuje standardně dodávaný střešní nosič. 

Na přání může být vůz KAMIQ vybaven panoramatickou střechou a střešním nosičem v černé lesklé 

barvě.  

 

Nová interpretace koncových světel ve tvaru písmene C 

Nově tvarovaná záď ukazuje novou interpretaci pro značku ŠKODA typického tvaru koncových světel 

ve tvaru písmene C. Již v základní verzi světel jsou koncová, brzdová světla a zadní mlhové světlo 

vybavena LED diodami. Full LED varianta zadních světel nabízí úspornou a moderní LED technologii 

také pro dynamické směrové světlo a couvací světlo. Na pátých dveřích má KAMIQ namísto loga nový 

nápis ŠKODA.  

 

Aerodynamická kola snižují spotřebu paliva 

ŠKODA KAMIQ je k dispozici se širokou škálou kol z lehkých slitin s průměry od 16" do 18". 

Šestnáctipalcová kola Hoedus Aero, sedmnáctipalcová kola Propus Aero a osmnáctipalcová kola 

Vega Aero jsou v černě lesklém provedení a mají aerodynamické plochy, které zajišťují hladší 

proudění vzduchu a snižují spotřebu.   
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Interiér: Velkorysý interiér s vysokou úrovní ergonomie 
 

› ŠKODA KAMIQ nabízí ve své třídě největší šířku ve výšce loktů, největší prostor před koleny 

a největší prostor pro hlavu 

› Zvýšená pozice sedadel umožňuje pohodlné nastupování a vystupování a dobrý výhled z vozu 

› Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které je nabízeno na přání, umožňuje přepravu velmi 

dlouhých předmětů  

 

KAMIQ je druhý model značky ŠKODA s novým konceptem interiéru. Nové městské SUV 

v sobě kombinuje emocionální a atraktivní design s ergonomií a praktičností. Zvýšená pozice 

sedadel zajišťuje dobrý výhled z vozu za všech okolností. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Náš nový koncept interiéru jsme použili i 

u modelu KAMIQ. Vzhled určuje samostatná obrazovka, která je umístěna pohodlně vysoko 

v přístrojové desce v zorném poli řidiče. Příjemnou atmosféru interiéru dodávají kvalitní materiály.“  

 

Výrazným prvkem interiéru je samostatná obrazovka, která je umístěna vysoko v přístrojové desce 

v zorném poli řidiče a která má velikost displeje až 9,2". Charakteristická linie kolem samostatného 

displeje kopíruje tvar kapoty motoru a vytváří také opěrku ruky, která ovládá dotykovou obrazovku. 

Na přání dodávaný Virtuální Kokpit s 10,25" displejem je jedním z největších ve své třídě. Kvalitní, 

měkčené materiály na přístrojové desce a ve výplni předních dveří dodávají interiéru exkluzivní vzhled.  

 

Výhody díky zvýšené pozici sedadel 

ŠKODA KAMIQ nabízí zvýšenou pozici sedadel, která je oblíbená ve třídě městských SUV a která 

zvyšuje komfort a bezpečnost. Pozice sedadel vozu KAMIQ je vyšší o 40 mm ve srovnání s polohou 

sedadel v novém voze ŠKODA SCALA. Díky tomu má posádka za všech okolností velmi dobrý výhled 

z vozu. Řidič tak dříve rozpozná chodce a cyklisty, ale také překážky a obrubníky při parkování. Volný 

výhled přes výraznou kapotu motoru ulehčuje také odhad velikosti vozu. Zvýšená pozice sedadel také 

ulehčuje nastupování a vystupování z vozu.  

 

Dostatek místa pro cestující a zavazadla 

ŠKODA KAMIQ nabízí velmi prostorný interiér. Prostor pro hlavu vpředu činí 1 051 mm, šířka ve výšce 

loktů činí 1 439 mm. Jak je pro značku ŠKODA typické, nabízí vůz největší prostor pro cestující 

na zadních sedadlech ve své třídě díky prostoru pro hlavu, který činí 1 003 mm, šířce ve výšce loktů  

1 425 mm a prostoru před koleny 73 mm. Základní objem zavazadlového prostoru činí 400 l. 

Sklopením dělených zadních sedadel v poměru 60:40 jej lze zvýšit na 1 395 l. V kombinaci 

s mezipodlahou v zavazadlovém prostoru, která je dostupná na přání, vznikne po sklopení opěradel 

rovná plocha. Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které je nabízeno na přání, umožňuje pohodlnou 

přepravu objemných předmětů až do délky 2 447 mm. Dodatečný komfort přináší cestujícím 

na zadních sedadlech sklopná středová loketní opěra vzadu s držáky nápojů, která je nabízena 

na přání. 

 

Promyšlený systém úložných prostor o objemu 26 l 

Promyšlený systém různých odkládacích prostor vytváří v interiéru vozu ŠKODA KAMIQ dalších 26 l 

úložných prostor pro předměty využívané při každodenním používání vozu. V odkládací schránce před 

spolujezdcem, která je čalouněná, se nachází držák na kartu a mince. Vlevo pod volantem je výklopná 
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schránka. Držák nápojů je kromě loketní opěry vzadu, která je nabízena na přání, také ve středové 

konzoli. Do Jumbo Boxu, který je umístěn na spodní straně přední loketní opěry, lze uložit drobné 

předměty. Odkládací přihrádky ve dveřích mají prostor pro výstražnou vestu, v předních dveřích je 

také prostor pro 1,5l lahev, v zadních dveřích je prostor pro 0,5l lahev. Pod předními sedadly se 

nachází odkládací přihrádky. Na zadní straně opěradel předních sedadel se nachází odkládací kapsy.  

 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce jsou součástí výbavového stupně Style. 

Nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech a odkládací přihrádky pod předními sedadly jsou 

součástí standardní výbavy vozu. Vyhřívání předních sedadel je součástí výbavového stupně Style. 

Vyhřívání obou vnějších zadních sedadel je dostupné na přání.  

 

Možnosti individualizace a Dynamic paket 

Díky mnoha možnostem individualizace si lze vůz ŠKODA KAMIQ přizpůsobit dle vlastních preferencí. 

Kromě na přání dostupného ambientního osvětlení v bílé, červené nebo měděné barvě nabízí ŠKODA 

různé dekorační lišty pro přístrojovou desku nebo potahy sedadel v různých barvách, kontrastní prošití 

nebo čalounění z mikrovlákna Suedia. Velmi sportovní vzhled zajišťuje Dynamic paket, který je 

nabízen na přání ve výbavovém stupni Style. V novém městském SUV se tak objevují sportovní 

sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a čalouněním z kvalitního mikrovlákna Suedia, sportovní 

kožený multifunkční volant, kryty pedálů z ušlechtilé oceli, černý strop, speciální dekorační lišty 

a ambientní osvětlení. 

 

Komfortní prvky nového vozu ŠKODA KAMIQ 

ŠKODA KAMIQ nabízí cestujícím kromě velkorysého prostoru interiéru také velkou míru komfortu. 

Virtuální Kokpit, na přání dodávaný konfigurovatelný displej o velikosti 10,25", umožňuje několik 

režimů zobrazení. Součástí standardní výbavy vozu je Maxi DOT s 3,5" displejem. O dobrý výhled 

v zimních měsících se stará vyhřívané čelní sklo. Při nízkých teplotách zvyšuje komfort ve voze 

vyhřívaný volant. Sportovní multifunkční volant je dostupný na přání. Automatickou převodovku DSG 

lze také ovládat řazením pod volantem. Na přání je nabízeno elektrické nastavení sedadla řidiče 

a také sportovních sedadel v rámci Dynamic paketu. O správnou teplotu ve voze se stará manuální 

klimatizace, která je součástí výbavového stupně Ambition. Součástí výbavového stupně Style 

je automatická dvouzónová klimatizace Climatronic se senzorem vlhkosti. Klimatizace Climatronic 

je ovládána tlačítky na ovládacím panelu. Další funkce lze aktivovat na dotykové obrazovce 

infotainment systému. Bezklíčový systém KESSY automaticky vypíná vysílaný signál, pokud nedojde 

k pohybu klíče po dobu 15 minut. Snižuje se tak nebezpečí krádeže nebo vloupání do vozu a zároveň 

se šetří baterie. Pokud vysílač zaregistruje pohyb klíče, vysílaný signál se opět automaticky zapne. 
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Pohonné jednotky a podvozek: První motor s pohonem 
na zemní plyn použitý ve voze SUV značky ŠKODA 
 

› Paleta pohonných jednotek ŠKODA KAMIQ zahrnuje pět motorů, které pokrývají výkonové 

spektrum od 66 kW (90 k) do 110 kW (150 k) 

› Nový podvozek s větší světlou výškou a tlumiči přizpůsobenými městskému SUV 

› Na přání je nabízen systém Sport Chassis Control s přepínáním dvou nastavení podvozku 

 

ŠKODA KAMIQ nabízí pět motorů, které pokrývají výkonové spektrum od 66 kW (90 k) do 

110 kW (150 k). Kromě tří benzinových motorů a jednoho naftového motoru je novinkou 

ve voze SUV značky ŠKODA motor 1,0 G-TEC. Tento úsporný a ekologický motor s pohonem 

na zemní plyn bude k dispozici ve čtvrtém čtvrtletí 2019. Pro vůz KAMIQ byl vyvinut speciální 

podvozek se zvětšenou světlou výškou. Na přání je také dostupný systém Sport Chassis 

Control. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického 

vývoje, říká: „Benzinové a naftové motory vozu ŠKODA KAMIQ mají skvělou spotřebu. Přesto jsme se 

rozhodli nabídnout ještě ekologičtější motor 1,0 G-TEC. Budeme tak vyrábět první SUV značky 

ŠKODA s úsporným pohonem na zemní plyn.“  

 
Motor Převodovka Max. výkon Max. točivý 

moment [Nm] 
Max. rychlost 
[km/h] 

Zrychlení  
0-100 km/h 
[s] 

Kombinovaná 
spotřeba* 
[l/100 km] 

Emise CO2*  
[g CO2/km] [kW] [k] 

Benzinový 

1,0 TSI 5 M 70 95 175 181 11,1 5,1–6,3 116–143 

1,0 TSI 6 M 85 115 200 194 9,9 5,3–6,6 120–150 

1,0 TSI 7 DSG 85 115 200 193 10,0 5,5–6,8 125–154 

1,5 TSI 6 M 110 150 250 ** ** ** ** 

1,5 TSI 7 DSG 110 150 250 ** ** ** ** 

Naftový 

1,6 TDI 6 M 85 115 250 193 10,2 4,8–5,5 126–144 

1,6 TDI 7 DSG 85 115 250 192 10,4 5,0–5,8 132–153 

CNG 

1,0 G-
TEC 

6 M 66 90 160 ** ** ** ** 

 
* Hodnoty získané podle měřicího cyklu WLTP  
** Údaje nejsou k dispozici z důvodu pozdějšího náběhu motoru   

 

ŠKODA KAMIQ nabízí pět moderních a úsporných motorů. Všechny mají přímé vstřikování, 

turbodmychadlo, rekuperaci brzdné energie, Start-Stop systém a splňují emisní normu Euro-6d-TEMP. 

Vrcholný motor nového vozu KAMIQ, čtyřválec 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k), má funkci Aktivního 

řízení válců (ACT), která v případě malé zátěže automaticky vypíná oba prostřední válce a snižuje tak 

spotřebu. Motor 1,5 TSI i oba tříválcové motory 1,0 TSI jsou vybaveny filtrem pevných částic. 

Tříválcový motor 1,0 G-TEC s pohonem na zemní plyn má výkon 66 kW (90 k). Jedná se o první 

motor s pohonem na zemní plyn, který byl použit ve voze SUV značky ŠKODA. V porovnání 

s konvenčními motory produkuje méně emisí. V nabídce je také čtyřválcový naftový motor 1,6 TDI 

o výkonu 85 kW (115 k), který je standardně vybaven systémem SCR se vstřikováním AdBlue a filtrem 

pevných částic. Všechny motory jsou standardně dodávány s manuální šestistupňovou převodovkou. 
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Pětistupňová manuální převodovka je dodávána s motorem 1,0 TSI o výkonu 70 kW (95 k). Na přání 

je u všech motorů od 85 kW (115 k) nabízena automatická sedmistupňová převodovka DSG. 

 

Nově vyvinutý podvozek s největší světlou výškou ve své třídě 

Společnost ŠKODA AUTO vyvinula pro své první městské SUV postavené na bázi platformy MQB A0 

koncernu Volkswagen nový podvozek, který v sobě spojuje přednosti vozu SUV s agilitou 

kompaktního vozu. V porovnání s vozem ŠKODA SCALA, který je postaven na stejné platformě, má 

vůz KAMIQ mimo jiné delší pružiny a tlumiče, tužší stabilizátor na přední nápravě, zadní náprava má 

větší pevnost. Vůz také nabízí větší kola a jiné naladění parametrů posilovače řízení. Světlá výška 

vozu KAMIQ tak oproti vozu SCALA vzrostla celkem o 39 mm, z toho 10 mm připadá na pneumatiky 

s vyšším profilem a zbytek na novou geometrii náprav. Celková světlá výška nového vozu 

ŠKODA KAMIQ – 188 mm - je tak nejlepší hodnotou ve třídě městských SUV. 

 

ŠKODA KAMIQ využívá přední nápravu MacPherson. Kromě delších pružin jsou použity také nové, 

delší hydraulické tlumiče, které dobře tlumí rázy při vyvěšení kola. Na přední nápravě jsou použity 

hlavy kol s větší únosností a jinou geometrií. Zadní kliková náprava s vlečnými rameny využívá 

hydraulické tlumiče vibrací, delší pružiny a tlumiče. Zadní náprava má nižší bod uchycení v karoserii 

a je silněji dimenzovaná kvůli větší kolům.  

 

KAMIQ používá kola o minimálním průměru 16" a širší pneumatiky s vyšším profilem než SCALA. 

Rozměry pneumatik nového vozu KAMIQ jsou 205/60 R16, 205/55 R17 a u 18" kol z lehké slitiny 

215/45 R18. Podvozek a řízení zajišťují, že KAMIQ i přes vyšší polohu těžiště nabízí agilní jízdní 

vlastnosti, velmi dobré chování při průjezdu zatáčkou a vysoký komfort. Zadní náprava má vyšší 

torzní tuhost kvůli potlačení bočních náklonů vozu. 

 

Sport Chassis Control s dvěma nastaveními podvozku  

Ještě sportovnější jízdu umožňuje na přání dostupný systém Sport Chassis Control. 

Sportovní podvozek, který je o 10 mm nižší, nabízí kromě režimu Normal také režim Sport s tužší 

charakteristikou elektronicky ovládaných tlumičů. Řidič může přepínat obě nastavení v menu 

Volby jízdního režimu (Driving Mode Select), která je dodávána se systémem Sport Chassis Control. 

Volba jízdního režimu (Driving Mode Select) umožňuje přepínání čtyř režimů Normal, Sport, Eco 

a Individual. Zvolený režim má vliv na citlivost odezvy elektromechanického posilovače řízení, 

na motor a převodovku.  

 

Pro větší bezpečí při jízdě na nezpevněném povrchu může být vůz ŠKODA KAMIQ na přání vybaven 

ochranou podvozku. Ochrana podvozku se skládá z termoplastů vyztužených skleněnými vlákny, které 

chrání motor a převodovku před mechanickým poškozením, např. při styku s nerovnostmi vozovky 

nebo při jízdě v terénu. Standardně je již motorový prostor opatřen krytem, který zlepšuje 

aerodynamické vlastnosti.   
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Karoserie a asistenční systémy: Vysoká úroveň bezpečnosti 
díky vysoce pevné karoserii a mnoha asistenčním systémům 
 

› Vysoká torzní tuhost karoserie díky vysokému podílu vysokopevnostní oceli tvářené zatepla 

› Vysoká úroveň bezpečnosti díky devíti airbagům a proaktivní ochraně cestujících 

Crew Protect Assist v základní výbavě 

› Největší rozvor ve své třídě a první model ŠKODA s dynamickými předními a zadními 

směrovými světly 

 

U nového městského SUV KAMIQ kladla společnost ŠKODA AUTO velký důraz na pro tuto třídu 

neobvykle vysokou úroveň bezpečnosti. ŠKODA toho dosáhla mimo jiné díky mnoha 

inovativním asistenčním systémům a vysokému podílu vysokopevnostní oceli, které zaručují 

velmi dobrou úroveň pasivní bezpečnosti. Jako první model má KAMIQ výrazné dvoudílné LED 

přední světlomety se světly pro denní svícení umístěnými nahoře. Ve full LED variantě světel je 

KAMIQ jako první vůz značky ŠKODA vybaven předními a zadními dynamickými směrovými 

světly. 

 

Matthias Michniacki, vedoucí vývoje exteriéru a interiéru a bezpečnosti společnosti ŠKODA AUTO, 

říká: „Karoserie vozu KAMIQ se skládá z téměř 80 % z vysokopevnostní nebo zatepla tvářené oceli. 

Výsledkem je velmi vysoká torzní tuhost karoserie, která zvyšuje bezpečnost, zlepšuje jízdní vlastnosti 

vozu a také zajišťuje velmi dlouhou životnost.“  

 

KAMIQ je velmi robustní a velmi prostorný vůz SUV, který je díky své kompaktní délce 4 241 mm 

předurčen pro jízdu ve městě. Výška činí se střešním nosičem 1 553 mm. Rozvor 2 651 mm a šířka 

1 793 mm mají nejlepší hodnoty ve třídě městských SUV. Cestující tak mají k dispozici velkorysý 

interiér, typický pro značku ŠKODA. KAMIQ je první SUV značky ŠKODA postavené na modulární 

platformě MQB A0 koncernu Volkswagen.  

 

Zvýšená pozice sedadel poskytuje výborný výhled z vozu 

Důležitým bezpečnostním prvkem je zvýšená pozice sedadel, která zaručuje řidiči skvělý přehled 

o dění na silnici a také umožňuje všem cestujícím velmi pohodlné nastupování a vystupování z vozu. 

Vysokou úroveň bezpečnosti zaručuje také velmi tuhá karoserie díky vysokému, téměř 80% podílu 

moderní vysokopevnostní nebo zatepla tvářené oceli. Tyto prvky byly použity na důležitých místech 

z hlediska bezpečnosti, zejména v oblasti A a B sloupků, na příčce oddělující motorový prostor 

od prostoru pro cestující a na středovém tunelu. 

 

Devět airbagů a proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist součástí standardní výbavy 

Mnoho prvků aktivní a pasivní bezpečnosti použitých ve voze ŠKODA KAMIQ chrání cestující 

v případě nehody a minimalizují její následky. Mezi prvky pasivní bezpečnosti patří například devět 

airbagů. Součástí standardní výbavy vozu KAMIQ jsou čelní airbagy pro řidiče a spolujezdce, hlavové 

airbagy, boční airbag vpředu, kolenní airbag řidiče a boční airbagy vzadu. V případě hrozící nehody 

uzavře proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist, která je dostupná ve standardu vozu, 

automaticky boční okna a předepne bezpečnostní pásy na předních sedadlech. Multikolizní brzda 

zabraňuje nekontrolovanému pohybu vozidla po srážce. O ochranu dětí se postará ISOFIX 

a TopTether na zadních sedadlech a také na sedadle spolujezdce. 
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LED světlomety a dynamická směrová světla 

Kromě mnoha možností uspořádání zvyšují bezpečnost LED světlomety díky svítivosti a barvě světla, 

která je velice podobná dennímu světlu. LED světlomety mají také mnohem delší životnost než 

halogenová světla. ŠKODA KAMIQ využívá LED prvky již ve standardní výbavě jako jediný vůz ve své 

třídě pro potkávací světla, dálková světla, světla denního svícení, koncová, brzdová světla a zadní 

mlhové světlo. Součástí výbavového stupně Style je Bi-LED varianta předních světlometů, která má 

jeden LED modul pro potkávací a dálkové světlo, další LED moduly tvoří zdroj s přisvěcováním do 

zatáček a mlhové světlomety s funkcí Corner. Úzká lišta skládající se ze čtyř LED prvků má funkci 

denního svícení a dynamického směrového světla.  

 

Mnoho asistenčních systémů součástí standardní výbavy 

ŠKODA KAMIQ může být vybaven nejmodernějšími asistenčními systémy. Již v základní výbavě 

nabízí asistenta pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist), Front Assist včetně funkce 

nouzové brzdy a asistenta rozjezdu do kopce. Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu 

(Lane Assist) rozpozná pomocí kamery jízdní pruhy na silnici a pomáhá řidiči držet se ve zvoleném 

jízdním pruhu. V nepřehledném městském provozu pomáhá Front Assist s funkcí nouzové brzdy 

předcházet nehodám s chodci nebo cyklisty nebo alespoň zmírnit jejich následky. Hlídá prostor před 

vozem a v případě nutnosti i automaticky zabrzdí.  

 

Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist) rozpozná blížící se vozidla až do vzdálenosti 70 m 

Bezpečnému předjíždění na dálnicích a rychlostních silnicích pomáhá na přání dostupný asistent 

změny jízdního pruhu (Side Assist). Pomocí dvou radarů na zádi rozpozná, když se zezadu blíží 

vozidla a upozorní na to včas řidiče. Součástí asistenta změny jízdního pruhu (Side Assist) je i asistent 

vyparkování (Rear Traffic Alert), který při vycouvání z parkovacího místa upozorňuje na pohybující se 

objekty, které se nachází za vozidlem. Systém funguje do rychlosti 15 km/h a registruje pohybující se 

objekty do rychlosti až 70 km/h. První upozornění systému je optické, druhé zvukové, a pokud ani poté 

řidič nereaguje, vůz zcela samočinně zabrzdí. 

 

Na přání dostupné asistenční systémy zvyšující komfort 

ŠKODA KAMIQ nabízí mnoho asistenčních systémů, které jsou známé z vozů vyšších tříd a které 

kromě vyšší bezpečnosti přináší do třídy městských SUV i více komfortu. Mezi tyto systémy patří na 

přání dostupný parkovací asistent (Park Assist), který vůz automaticky zaparkuje do podélných nebo 

příčných parkovacích míst a také z nich dokáže vyjet.  

 

Na dlouhých cestách po dálnici až do rychlosti 210 km/h pomáhá řidiči také adaptivní tempomat 

(ACC), který je dostupný na přání. Adaptivní tempomat (ACC) udržuje nastavenou rychlost, případně 

upravuje automaticky rychlost podle pomalejšího vozidla jedoucího vpředu. Pokud je vůz vybaven 

automatickou převodovkou DSG, dokáže vůz dokonce samočinně zastavit, např. při zastavení 

v koloně. Do tří sekund zajistí také automatický rozjezd vozidla, jakmile se kolona rozjede. Asistent 

rozpoznání únavy (Driver Alert), který je dostupný na přání, varuje v případě poklesu koncentrace 

řidiče a navrhne přestávku. 

 

Trakce předních kol je řízena standardně dodávanou elektronickou uzávěrkou diferenciálu XDS+. 

Systém TPM+ hlídá tlak v pneumatikách. Standardně dodávaný asistent rozjezdu do kopce zabraňuje 

rozjetí vozu dozadu nebo zhasnutí motoru ve stoupání přesahujícím pět stupňů. 

   



TISKOVÁ MAPA 
Strana 12 z 18 

 
 

 
 
Tisková mapa ŠKODA KAMIQ || Obsah || Přehled || Design || Interiér || Pohonné jednotky a podvozek || Karoserie a asistenční 
systémy || Konektivita || Simply Clever || Kontakty 
 
  
 
 
 
 

 

Konektivita: Největší displej ve své třídě a nová digitální 
asistentka Laura 
 

› Nová digitální asistentka Laura rozumí přirozené řeči 

› Infotainment systém Amundsen má největší displej ve své třídě 

› Standardně dodávaná integrovaná karta eSIM nabízí zdarma eCall a Proaktivní servisní službu 

 

Mladá Boleslav / Alsasko, 19. srpna 2019 - V oblasti infotainmentu a konektivity patří 

ŠKODA KAMIQ k průkopníkům ve třídě městských SUV. Nabízí nejnovější technologie, 

inovativní aplikace a mobilní služby. Díky integrované kartě eSIM je stále online. Navigaci, 

telefon a infotainment je možné ovládat dotykově, gesty a nově i pomocí nové 

ŠKODA digitální asistentky Laury, která rozumí přirozené řeči. Vrcholný infotainment systém 

Amundsen má největší displej ve své třídě. Také displej Virtuálního Kokpitu patří k největším v 

segmentu. 

 

Reiner Katzwinkel, vedoucí Vývoje elektrických a elektronických systémů, říká: „ŠKODA KAMIQ je 

jako jeden z prvních vozů vybaven poslední generací infotainment systémů koncernu Volkswagen 

a díky integrované kartě eSIM nabízí zcela novou úroveň mobilních online služeb ŠKODA Connect. 

Vůz je stále online, nabízí volně stáhnutelné aplikace a pohodlnou aktualizaci mapových podkladů 

navigace „vzduchem“.“  

 

ŠKODA KAMIQ nabízí jako jeden z prvních vozů koncernu Volkswagen infotainment systémy, které 

jsou postaveny na nejnovější, třetí generaci modulární stavebnice infotainmentu MIB. Vrcholný systém 

Amundsen s celoskleněným čelem a 9,2" dotykovou obrazovkou, která je největší ve své třídě, nabízí 

3D navigaci s online podporou a SSD disk s kapacitou 64 GB pro ukládání mapových podkladů. 

Na přání je dostupný Wi-Fi hotspot. Součástí systému Amundsen je také Bluetooth telefonování 

a připojení a technologie SmartLink. Amundsen je vždy dodáván v kombinaci s digitálním 

Virtuálním Kokpitem, který lze konfigurovat dle osobních preferencí. 10,25" displej Virtuálního Kokpitu, 

který je jedním z největších ve své třídě, nabízí pět režimů zobrazení, mezi které patří zobrazení 

Classic s velkým tachometrem a otáčkoměrem, zobrazení Basic, Modern, Sport a Extended, který 

zobrazuje mapu navigace přes celou šířku displeje. 

 

Ovládání přes dotykovou obrazovku, gesty nebo s pomocí rozšířeného hlasového ovládání 

Kromě tlačítek na multifunkčním volantu lze ovládat infotainment systém Amundsen i třemi dalšími 

moderními způsoby. Funkce systému Amundsen lze ovládat přes dotykovou obrazovku, gesty nebo 

hlasově. Jednoduchým oslovením „Ok, Lauro“ se aktivuje nové rozšířené hlasové ovládání. Stisk 

tlačítka nebo jiná akce není třeba. Rozšířené hlasové ovládání rozumí také přirozené řeči, dokáže 

dotazy nebo pokyny přiřadit k tematickým celkům a splnit zadání. Na požádání nastaví navigaci 

na určené místo, vyhledá oblíbenou hudbu nebo zapíše nadiktovanou SMS zprávu. Rozšířené hlasové 

ovládání rozumí šesti jazykům – češtině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a italštině 

a porozumí i žádostem vysloveným v dialektu. Zpracování příkazů probíhá s online podporou.  

 

Řidič může rozhovor kdykoliv přerušit a položit novou otázku, aniž by musel čekat, až systém dokončí 

odpověď. To značně urychluje konverzaci. Aby se dosáhlo přirozené atmosféry během rozhovoru, 

rádio nebo hudba se nevypíná zcela, ale jen se zeslabuje.  
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Dovednosti ŠKODA digitální asistentky Laury se budou neustále vylepšovat a rozšiřovat.  

V budoucnu může například převzít některé funkce řidiče, bude flexibilněji reagovat na celé věty 

nebo bude dokonce schopná vést drobné zdvořilostní rozhovory. Do budoucna automobilka zvažuje 

zavedení rozšířeného hlasového ovládání nejen ve vozech ŠKODA, ale i například v mobilních 

a webových aplikacích nebo v online konfigurátoru. Laura se tak postupně stane univerzální 

průvodkyní na cestách.  

 

Díky zabudované kartě eSIM s připojením LTE je vůz KAMIQ vždy online 

Základem online podpory rozšířeného hlasového ovládání a funkcí navigace je standardně dodávaná 

zabudovaná karta eSIM s vysokorychlostním připojením LTE, díky které je vůz ŠKODA KAMIQ vždy 

online. Dodatečný nákup datové SIM karty nebo sdílené připojení chytrého telefonu již není pro 

využívání služeb Infotainment Online potřeba. eSIM podporuje také funkce eCall a 

Proaktivní servisní službu, které jsou dodávány standardně. V Evropské unii povinný systém eCall při 

nehodě automaticky uskuteční tísňové volání. Tísňové volání může být aktivováno i manuálně.  

 

Proaktivní servisní služba Plánování návštěvy servisu umí navázat kontakt s vybraným autorizovaným 

servisním partnerem pro předání servisního hlášení na základě svítících kontrolek ve voze nebo 

pevně definovaných intervalů pro výměnu oleje nebo servisní prohlídku. Servisní partner zahájí 

proaktivní kontakt pro domluvu termínu. Servisní intervaly vozu tak není potřeba hlídat. Tlačítkem ve 

stropním panelu lze přímo z vozidla kontaktovat asistenční službu nebo Infolinku ŠKODA AUTO ČR 

s nepřetržitým provozem. Zdravotní karta vozu se nyní ukládá automaticky při každém vypnutí 

zapalování. Služby vzdáleného přístupu k vozu, které jsou dostupné na přání, umožňují zobrazovat 

aktuální data vozu přímo v mobilní aplikaci ŠKODA Connect a také na dálku ovládat vybrané funkce 

vozu. Stav vozu je kdykoliv k dispozici v aplikaci ŠKODA Connect.  

 

Online a offline funkce oblasti služeb Infotainment Online, které jsou součástí navigace Amundsen, se 

navzájem plynule prolínají, aniž by si toho cestující všimli, a cestující je nemusí manuálně přepínat. 

Integrace služby Dopravní informace online umožňuje navigačnímu systému Amundsen výpočet 

přesnější a spolehlivější trasy s dobou jízdy v reálném čase, který je navíc rychlejší než u infotainment 

systému předchozí generace. V reálném čase jsou vypočítávány a upravovány možné objížďky 

v případě dopravní zácpy. Online podporu mají i funkce Parkovací místa a Čerpací stanice, které 

na displeji zobrazují volná parkovací místa a aktuální ceny paliv. Je také možné automaticky 

aktualizovat mapové podklady navigace „vzduchem“. Návštěva prodejce vozů již není nutná. V online 

obchodě v automobilu (Shop) je možné si zakoupit datové balíčky. Díky nim mají pak cestující ve voze 

KAMIQ k dispozici objem dat dostupný přes Wi-Fi hotspot, který lze využít pro budoucí streamovací 

služby.  

 

Služby vzdáleného přístupu k vozu pomocí aplikace ŠKODA Connect, webového portálu nebo 

aplikace ŠKODA Connect Alexa Skill 

Součástí mobilních online služeb ŠKODA Connect jsou vedle Proaktivní servisní služby a oblasti 

Infotainment Online také Služby vzdáleného přístupu k vozu. Aplikace ŠKODA Connect určená 

pro mobilní telefony a chytré hodinky nabízí díky velké aktualizaci, která proběhla v dubnu 2019, nové 

možnosti personalizace. Uživatel může například nakonfigurovat klávesové zkratky. Pomocí této 

aplikace a webového portálu ŠKODA Connect může každý uživatel vůz na dálku pomocí funkce 

Lock & Unlock otevřít i zavřít a ubezpečit se, že jsou zavřena všechna okna. Pomocí aplikace 

ŠKODA Connect Alexa Skill nabízí ŠKODA KAMIQ svým zákazníkům pohodlnější způsob komunikace 

s vozem. Komunikace je možná z pohodlí domova přes reproduktor Amazon Echo nebo na dálku díky 
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aplikaci Alexa na chytrém telefonu. Alexa se aktivuje pomocí jednoduchých dotazů a následně 

informuje o celkovém počtu ujetých kilometrů, obsahu paliva v nádrži, termínu výměny oleje, informaci 

o tom, zda jsou okna a dveře zavřené, zda je vozidlo zamčeno nebo kde se nachází. V současné době 

nepodporuje Alexa český jazyk. 

 

Moderní připojení v modelu KAMIQ umožňuje zasílání tzv. push notifikací, v případě, že je vůz 

odcizen, opustí předem definovanou oblast nebo překročí nastavenou maximální rychlost jízdy. 

Služby vzdáleného přístupu k vozu (Remote Access) informují také o tom, kde je vozidlo zaparkováno. 

Stisknutím tlačítka lze spustit směrová světla a klakson, aby řidič rychleji našel vůz na nepřehledném 

parkovišti. Funkce Trip Planner v případě předem naplánované cesty nebo schůzky umí upozornit, že 

je třeba vyjet dříve kvůli aktuální dopravní informaci. V případě nedostatku paliva dokáže systém také 

zohlednit nutnou zastávku na natankování.  

 

Nejnovější generace infotainment systémů, moderní možnosti konektivity 

Infotainment systém Amundsen stejně jako systémy Swing a Bolero jsou postaveny na poslední 

generaci modulární stavebnice infotainmentu MIB. Bolero s 8" displejem a celoskleněným čelem 

nabízí Bluetooth a SmartLink technologii. Swing s 6,5" displejem nabízí SmartLink technologii 

na přání. Součástí standardní výbavy systému Swing je technologie Bluetooth a čtyři reproduktory 

v předních dveřích. Systémy Bolero a Amundsen mají celkem osm reproduktorů, čtyři jsou v zadních 

dveřích. Tyto systémy lze vylepšit Sound Systemem ŠKODA s výkonem 405 W, který je dodáván 

na přání a obsahuje také centrální reproduktor umístěný na palubní desce a subwoofer 

v zavazadlovém prostoru. Na přání dodávaný Phone Box umožňuje bezdrátové nabíjení 

mobilního telefonu a jeho připojení k vnější anténě automobilu. O klasické připojení chytrého telefonu 

a podobných zařízení se starají dva USB-C konektory vpředu, na přání také dva USB-C konektory 

vzadu. Technologie SmartLink umožňuje ovládat a zobrazovat aplikace chytrého telefonu na displeji 

infotainment systému skrze Apple CarPlay*, Android Auto* a MirrorLink™. Nová bezdrátová verze 

SmartLink, která je nabízena na přání, funguje po připojení mobilního telefonu přes Bluetooth 

i bezdrátově a automaticky po nastoupení do vozu.** 

  

 
* V době vydání této tiskové zprávy nejsou tyto funkce oficiálně v České republice podporovány. 
 
** V době vydání této tiskové zprávy nejsou Wi-Fi připojení pro Android Auto a Apple CarPlay v České 

republice oficiálně podporovány. 
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Simply Clever: Promyšlené prvky ulehčují každodenní 
používání vozu 
 

› KAMIQ nabízí jako první vůz ve své třídě automaticky výsuvnou ochranu hrany dveří 

› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru součástí standardní výbavy vozu 

› Elektricky ovládané páté dveře a mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení 

 

KAMIQ nabízí mnoho promyšlených řešení, která ulehčují řidičům každodenní používání vozu. 

Jako první vůz ve třídě městských SUV nabízí KAMIQ ochranu hrany dveří, která po otevření 

dveří zabraňuje poškrábání a deformacím na vlastním i ostatních zaparkovaných vozech. Vůz 

KAMIQ je standardně vybaven odnímatelnou LED svítilnou v zavazadlovém prostoru. Na přání 

je dostupné mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení. 

 

ŠKODA KAMIQ nabízí jako první vůz ve své třídě inteligentní ochranu hrany dveří, která je nabízena 

na přání a která se vysune automaticky po otevření dveří a chrání tak vlastní vůz i okolní zaparkované 

vozy. Tento prvek, který je znám z vozů vyšších tříd, se nachází na všech čtyřech dveřích nového 

vozu KAMIQ a chrání nejen samotný vůz v úzkých parkovacích místech, ale i nervy rodičů. 

Elektricky ovládané páté dveře, které jsou nabízeny na přání, usnadňují nakládání zavazadel. 

Stisknutím tlačítka na pátých dveřích nebo tlačítka ve dveřích řidiče se páté dveře automaticky 

otevírají a zavírají. Zašpiněné prsty nebo oblečení jsou tak minulostí. Kromě toho se intuitivně zavírají 

díky funkci Tip-To-Close lehkým zatažením otevřeného víka.  

 

KAMIQ nabízí také odnímatelnou LED svítilnu v zavazadlovém prostoru. Tento prvek je součástí 

standardní výbavy vozu. Na přání je dostupné mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné 

zařízení, které se vyklopí po stisknutí tlačítka v zavazadlovém prostoru.  

 

Nový integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla výrazně ulehčuje doplňování 

kapaliny do ostřikovačů. Při doplňování tak nehrozí, že by se kapalina rozlila vedle. Pro značku 

ŠKODA typická škrabka na led ve víčku palivové nádrže je nově vybavena měřítkem pro měření 

hloubky dezénu pneumatik.  

 

Vybrané prvky Simply Clever 

› Ochrana hrany dveří 

› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru 

› Mechanicky sklopné, elektricky odjistitelné tažné zařízení 

› Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close 

› Integrovaný trychtýř v uzávěru nádržky ostřikovačů čelního skla 

› Škrabka na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolní měření hloubky dezénu 

pneumatik 

› Ochrana proti natankování nesprávného paliva 

› Dva USB-C konektory vpředu a vzadu 

› Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče 

› Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce  
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› Sklopné stolky na zadní straně opěradel předních sedadel  

› Sklopná středová loketní opěra vzadu s držáky nápojů  

› Pohotovostní poloha bezpečnostního pásu na zadních sedadlech  

› Schránka na brýle 

› Držák na multimediální přístroje (včetně slotu na klíče a mince)  

› Schránka na deštník ve dveřích řidiče (včetně deštníku)  

› Držák reflexní vesty ve všech dveřích  

› Odpadkový koš ve výplni dveří 

› Háčky na sloupku B 

› Cargo elementy pod podlahou zavazadlového prostoru 

› Síť na krytu zavazadlového prostoru 

› Háčky na zavěšení tašek v zavazadlovém prostoru 

› Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru  

› Síťový program  

› Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru  

› 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru 

› Dělicí síť v zavazadlovém prostoru  

› Kryt zavazadlového prostoru v poloze za opěrou zadních sedadel 

› TopTether  

› Držák nápojů vpředu se systémem Easy Open  

› Držák lahví o objemu 1,5 l v předních dveřích 

› Držák 0,5l lahví ve schránce zadních dveří 

› Držák karet v Jumbo Boxu 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services app 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozu ŠKODA KAMIQ získáte pod hashtagem #SkodaKamiq. 

   

mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/SkodaKamiq
https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-media-services-application/
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ŠKODA AUTO  
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 


