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Videoprezentace: Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 
 
› ŠKODA KAMIQ je jako první SUV automobilky k dispozici ve variantě SCOUTLINE 

› Nová výbavová verze městského SUV s robustním offroadovým vzhledem 

› Video představuje hlavní novinky modelu ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE  

 

Mladá Boleslav, 13. května 2020 – Posaďte se, film o novém modelu ŠKODA KAMIQ 

SCOUTLINE začíná: česká automobilka pomocí videa představuje nejnovější verzi svého 

kompaktního městského SUV. Nový KAMIQ SCOUTLINE mimo jiné sází na matně černé lemy 

podběhů, robustní karosářské aplikace stříbrné barvy, velká hliníková kola o průměru 17 nebo 

18 palců a Top LED zadní světla. Na první trhy bude ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE uvedena v 

červenci 2020.  

 

ŠKODA KAMIQ je první SUV značky ŠKODA, které bude k dispozici ve variantě SCOUTLINE. KAMIQ 

SCOUTLINE bude vycházet z výbavového stupně Ambition a bude nabízen s vybranými motory 

modelové řady KAMIQ. Nabídka motorů zahrnuje tři benzinové motory, jeden naftový motor. Motory 

pokrývají výkonové spektrum od 70 kW (95 k) do 110 kW (150 k). ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE bude 

v nabídce ve třinácti barvách, dvě jsou nemetalické a jedenáct metalických. 

 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE má specifický přední spoiler s ochranou podvozku a zadní difuzor ve 

stejném stříbrném odstínu, jako mají kryty prahů, kryty vnějších zpětných zrcátek a střešní nosič. 

KAMIQ SCOUTLINE také nabízí ve standardní Top LED zadní světla s animovaným ukazatel směru 

jízdy a plaketu s označením modelu na předním blatníku. 

 

Interiér nabízí sedadla ThermoFlux a specifické dekorační lišty 

Interiér vozu ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE se vyznačuje velkorysým prostorem a specifickými 

dekoračními lištami, které mají ve standardní výbavě dekor jasanového dřeva nebo jsou na přání 

nabízeny v broušeném dekoru Dark Brushed. Výdechy ventilace, ozdobná lišta na přístrojové desce a 

sportovní kryty pedálů jsou v chromovaném provedení. Výškově nastavitelná přední sedadla mají 

speciální potah SCOUTLINE z prodyšné látky ThermoFlux a mikrovlákna Suedia. Volant, madlo ruční 

brzdy a hlavice řadicí páky jsou potaženy kůží. V interiéru je nový multifunkční volant se dvěma 

rameny, na kterých jsou tlačítka a nové otočné ovladače usnadňující ovládání. Přístrojová deska je 

podsvícena ambientním LED osvětlením v měděné, nebo bílé barvě. Středová konzole, odkládací 

schránky ve dveřích, vnitřní kliky dveří a prostor pro nohy jsou podsvícené bílým světlem. KAMIQ 

SCOUTLINE je také vybaven čtecími LED lampičkami.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
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Video, footage a fotografie k tématu: 

 

 

Video: Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

Aleš Petrus, který je produktovým manažerem v 

produktovém marketingu značky ŠKODA, je odpovědný za 

model KAMIQ, a Martin Preusker, odpovědný tiskový 

mluvčí v Komunikaci produktu, představují blíže model 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Footage: Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

Posaďte se, film o novém modelu ŠKODA KAMIQ 

SCOUTLINE začíná: česká automobilka představuje 

nejnovější verzi svého kompaktního městského SUV. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

Robustní karosářské aplikace a velká kola propůjčují nové 

verzi ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE robustní a lifestylový 

vzhled. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

Zvláštní akcenty v interiéru nové výbavové verze tohoto 

městského SUV vytvářejí specifické detaily a kvalitní 

materiály. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE má specifický přední spoiler s 

ochranou podvozku a zadní difuzor ve stejném stříbrném 

odstínu, jako mají kryty prahů, kryty vnějších zpětných 

zrcátek a střešní nosič. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/1-ŠKODA-KAMIQ-SCOUTLINE-CZ.mp4
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Skoda-Kamiq-Scoutline-_-Footage.mp4
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Kamiq-Scoutline-21.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Scoutline_Dashboard.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Kamiq-Scoutline-23.jpg
https://vimeo.com/417562762
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Skoda-Kamiq-Scoutline-_-Footage.mp4
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Kamiq-Scoutline-21.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Scoutline_Dashboard.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/05/Kamiq-Scoutline-23.jpg


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 3 ze 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

KAMIQ SCOUTLINE také nabízí ve standardní výbavě Top 

LED zadní světla a plaketu s označením modelu na 

předním blatníku. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE 

ŠKODA KAMIQ je první SUV značky ŠKODA, které bude k 

dispozici ve variantě SCOUTLINE. KAMIQ SCOUTLINE 

bude vycházet z výbavového stupně Ambition a bude 

nabízen se všemi motory modelové řady KAMIQ. Nabídka 

motorů zahrnuje tři benzinové motory, jeden naftový motor 

a motor G-TEC s pohonem na zemní plyn (CNG). 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z 

nejstarších dosud aktivních automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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“. 
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