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Jakmile jste ve svém životě došli do bodu, 
kdy už víte, co chcete, možná chcete právě tento 
vůz. S kompaktními rozměry a troufalým designovým 
jazykem spojuje ŠKODA KAMIQ nenucenou 
eleganci se spoustou sebedůvěry. Perfektní vůz, 
který naplní všechny Vaše potřeby ve městě  
– a přitom se vejde téměř kamkoliv.

To je Simply Clever. Taková je ŠKODA.

KDYŽ VÍTE,
CO VÁM SEDÍ



EXTERIÉR



D
es

ig
n

8

Nezapomenutelný vzhled – KAMIQ je perfektní kombinací 
robustnosti a dynamických tvarů definovaných designovým 
jazykem ŠKODA. Je to první crossover značky.

ROBUSTNOST A FUNKČNOST
Vyšší stavba karoserie s dvojitými světlomety podpořena větší světlou výškou tvoří kompaktní robustní 
celek. Maska vozu odkazuje na ostatní modely ŠKODA a vytváří nezaměnitelný designový prvek.

DESIGN, KTERÝ NENÁSLEDUJE, 
ALE VEDE

VNĚJŠÍ DESIGN
Zatímco design světlometů 

zvýrazňuje individualitu 
modelu KAMIQ, zvýšený 

podvozek a výrazné doplňky 
karoserie, například spoiler 

předního nárazníku v imitaci 
hliníku, zdůrazňují charakter 

tohoto crossoveru. 
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BOČNÍ POHLED
Ostré linie boků vozu podtrhují 

jeho dynamiku, tvarovanou 
designovým jazykem ŠKODA. 

Tento dojem ještě umocňuje 
Sunset (zatmavená zadní okna), 
který nejenže dodává exteriéru 

na atraktivitě, ale zároveň chrání 
cestující před slunečním svitem.

ZADNÍ POHLED 
KAMIQ je při pohledu zezadu

snadno rozpoznatelný.
S nezaměnitelným nápisem

ŠKODA na zádi dává jasně
najevo, do které rodiny patří.

Zadní nárazník s integrovaným 
difuzorem v imitaci hliníku 

propůjčuje vozu zvláště
robustní charakter.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Na přání dodávaná panoramatická střecha 
přináší větší potěšení z jízdy a pocit 
svobody pro všechny cestující. Její design 
navíc podtrhuje atraktivní vzhled vozu.



PROTOŽE CESTU  
 URČUJETE VY



SVĚTLA
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BI-LED SVĚTLOMETY
Dvojité světlomety dávají modelu KAMIQ nezaměnitelnou tvář. Vrcholná varianta využívá výhradně LED 
technologii včetně funkce přisvěcování do zatáčky, mlhovek a animovaných směrovek, které vozu
dodávají dynamiku.

ZŮSTAŇTE V ZÁŘI  
REFLEKTORŮ
Charakteristické zdvojené přední světlomety a štíhlá zadní světla 
dělají vůz jedinečný a snadno rozpoznatelný. Design světel kombinuje 
tradici českého křišťálu s nejmodernějšími LED technologiemi.

LED ZADNÍ SVĚTLA
KAMIQ je vybaven horizontálně uspořádanými

zadními svítilnami. Světelná plocha,
která je pro rodinu modelů ŠKODA typická, byla

inovována a propojena s tvarem zadních blatníků. 
Charakteristický světelný podpis je doplněn 

perfektní funkčností. Od výbavy Style je vůz 
vybaven Top LED zadními světly s animovanými 

ukazateli směru jízdy, které skvěle informují 
ostatní řidiče a podtrhují dynamický vzhled.



   INTERIÉR
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STYL A FUNKČNOST
Interiér modelu KAMIQ 

spojuje vysoce kvalitní
materiály s perfektním

zpracováním. Široká 
nabídka variant 

čalounění a dekoračních 
lišt Vám umožňuje 

dodat vlastnímu vozu 
jedinečnou podobu. 

Díky skvěle tvarovaným
a pohodlným sedadlům

se budete cítit svěže
i po dlouhé jízdě.

JISTOTA UVNITŘ Interiér navazuje na vnější design vozu a vyzařuje sebedůvěru  
i naprostou funkčnost. Nabízí výjimečný vnitřní prostor, kvalitní 
materiály včetně atraktivních barevných kombinací a špičkovou 
digitální technologii. KAMIQ je možné vybavit virtuálním kokpitem, 
který řidiči přehledně poskytuje celou řadu informací.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Udělejte si prostředí v kabině
útulnější a komfortnější 
s bílým, červeným nebo 
měděným ambientním LED 
osvětlením palubní desky.  
Ve vozech s virtuálním 
kokpitem je tomu 
přizpůsobeno také jeho 
podsvícení.

VIRTUÁLNÍ KOKPIT
Virtuální kokpit zobrazuje
údaje palubního počítače
spolu s dalšími informacemi,
jako jsou například mapové 
podklady navigace.
Můžete si vybrat rozvržení, 
mezi kterými lze volit 
tlačítkem „View“ na volantu. 
Virtuální kokpit modelu 
KAMIQ má displej 
o úhlopříčce 10,25“.



KONEKTIVITA
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SLUŽBA VZDÁLENÝ PŘÍSTUP  
– ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ VOZU
Tato funkce umožňuje pomocí aplikace 
MyŠKODA odkudkoli zamknout nebo 
odemknout Váš vůz. Když jej například 
zapomenete zamknout, můžete to udělat 
pomocí svého mobilního telefonu, 
třeba z pohodlí pohovky.

SLUŽBA VZDÁLENÝ PŘÍSTUP  
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE
Nechte si na dálku zobrazit na svém 
mobilním telefonu, kde přesně 
stojí Váš vůz včetně toho, v jaké 
vzdálenosti se od Vás nachází.

ŠKODA CONNECT
Rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě kategorie služeb. 
Zatímco služba Infotainment online nabízí aktuální informace 
týkající se dopravy a další funkce, služba Vzdálený přístup umí 
zprostředkovat posádce pomoc na dálku a v případě potřeby 
zavolat i asistenční službu. Díky aplikaci MyŠKODA může uživatel 
na dálku ovládat vybrané funkce či zobrazit údaje o voze.

ŠKODA CONNECT:
VEZMĚTE SI ONLINE
SVĚT NA CESTY

Zůstaňte připojeni, ať už jste kdekoliv. Být plně a neustále 
online znamená mít přístup k zábavě a užitečným informacím. 
Zároveň Vám to přináší nonstop asistenční služby na cestách. 
ŠKODA Connect je Vaší branou do světa neomezených 
komunikačních možností.

APLIKACE INFOTAINMENTU
Služby konektivity dostupné ve voze dále vylepšují aplikace infotainmentu,  
které budou k dispozici ke stažení přes displej infotainment systému 
prostřednictvím online obchodu v automobilu. Například díky aplikaci Počasí  
můžete zjistit předpověď počasí pro svou aktuální pozici nebo pro jakékoli jiné 
místo. Aplikace infotainmentu budou pravidelně aktualizovány a jejich nabídka 
bude postupně rozšiřována.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – eCALL
V případě vážné dopravní nehody je automaticky vytočena linka tísňového volání. 
Pomoc lze přivolat i manuálně stisknutím červeného tlačítka umístěného
ve stropním panelu.

AKTUALIZACE MAPY ONLINE
Infrastruktura a tedy i mapy podléhají neustálým změnám (nové silnice, změny 
křižovatek), proto je nutné data aktualizovat. Nyní už však nejsou potřeba žádné 
další úkony řidiče, systém vozu si aktualizuje data sám online.

INFOTAINMENT ONLINE – DOPRAVNÍ INFORMACE
Aktuální informace o dopravní situaci mohou být rozhodující pro včasné  
a bezpečné dosažení cíle Vaší cesty. Díky informacím o opravách na silnicích,  
či případných nehodách a zácpách můžete včas reagovat na nastalou situaci  
a zvolit alternativní trasu, kterou Vám systém nabídne. Lokální informace  
o případném nebezpečí během cesty Vás také upozorní například na obtížně 
sjízdné silnice nebo na omezenou viditelnost.



SIMPLY CLEVER
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VŮZ PROMYŠLENÝ  
DO POSLEDNÍHO DETAILU

OCHRANA HRAN BOČNÍCH DVEŘÍ 
Jako první vůz ve své třídě nabízí KAMIQ na přání ochranu hrany dveří. 

Při jejich otevření se automaticky vysune plastová lišta, která ochrání 
Váš vůz i vozy v okolí před poškozením. V úzkých městských parkovacích 

zónách Vás tento doplněk zbaví stresu a starostí. 

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ VÍKO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Otevírá i zavírá se jediným stisknutím tlačítka
na dálkovém ovládání nebo na dveřích řidiče. 

Jeho ovládání tedy nevyžaduje žádnou námahu 
a je velmi pohodlné. Velmi vhod přijde také 

zákazníkům nižšího vzrůstu. Můžete také podle 
potřeby nastavit výšku otevření pátých dveří. 

Tlačítko pro zavírání je umístěno i přímo na nich.
KAMIQ je vybaven celou paletou Simply Clever detailů, které využijete 
jak při každodenním svezení, tak při specifických úkolech pro Váš vůz. 
Tyto chytré prvky oceníte při nakládání a upevňování zavazadel  
nebo třeba při sklopení tažného zařízení.

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Na přání má KAMIQ mechanicky
sklopné tažné zařízení s el. odjištěním. 
Ovládací tlačítko je umístěno
v zavazadlovém prostoru.
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DVOJITÁ PODLAHA
Díky dvojité podlaze je dno zavazadlového 

prostoru výše, takže usnadňuje nakládání 
zavazadel. Navíc vytváří diskrétní úložný prostor 

pro bezpečnou přepravu menších předmětů.

SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK
Ve dveřích řidiče je umístěna chytrá schránka s originálním ŠKODA deštníkem.
Je navržena tak, aby umožnila odtok vody ven z vozu a udržela interiér v suchu.

INTEGROVANÝ TRYCHTÝŘ 
Nový skládací trychtýř, který je zároveň uzávěrem nádržky ostřikovačů, 
usnadňuje každé doplňování kapaliny.



 ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR
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VYUŽÍT POTENCIÁL 
NAPLNO

Už nemusíte přemýšlet, co si s sebou vzít a co ne. Velkorysý zavazadlový 
prostor o objemu 400 litrů nebo 1 395 litrů se sklopenými zadními 
opěradly řadí model KAMIQ na špičku své třídy. Najdete tu mnoho 
možností, jak zajistit, aby Vaše věci zůstaly na svém místě. 

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Když nepřevážíte nic, co by Vaše vozidlo mohlo ušpinit, 
můžete použít koberec s elegantním látkovým povrchem. 
Nebo ho v případě potřeby snadno otočíte, abyste mohli 
využít jeho omyvatelnou stranu.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Sada sítí zvyšuje flexibilitu zavazadlového 
prostoru a pevně uchytí přepravované 
předměty.



KOMFORT
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Pro řidiče je důležité, aby se cítil pohodlně i na dlouhých cestách. 
KAMIQ patří mezi chytré automobily, které Vám jízdu zpříjemní širokou 
nabídkou komfortních a funkčních technologií.

V OBJETÍ 
TECHNOLOGIÍ

ONLINE PERSONALIZACE
Tuto službu oceníte zejména tehdy, pokud Váš vůz využívá více osob. Vaše osobní nastavení 
jízdního režimu, digitálního rozhraní či klimatizace bude uloženo do Vašeho ŠKODA 
účtu. Při příští jízdě vozem ŠKODA se jednoduše přihlásíte a veškeré nastavení bude 
synchronizováno. Je jedno, kolik dalších lidí změnilo nastavení vozu mezitím. A nejlepší je, 
že takto můžete postupovat v jakémkoliv vozidle ŠKODA, které tuto funkci podporuje.

INFOTAINMENT AMUNDSEN 9,2“
Nová generace infotainmentu je vybavena displejem umístěným vysoko na palubní desce, přímo ve výhledu řidiče. Pod displejem se nachází ergonomická opěrka zápěstí pro chvíle,  
kdy systém ovládáte. Zařízení nabízí nejen pohodlné dotykové ovládání, ale dokáže také rozpoznávat gesta. Navigaci, infotainment a telefonování lze ovládat pomocí digitální hlasové 
asistentky Laury, která rozumí i plynulým větám. S integrovanou kartou eSIM jsou vozy vždy online. Díky tomu je systém Amundsen doplněn o Web rádio, které Vám umožní poslouchat 
více stanic, podcasty či zprávy. 

VYHŘÍVÁNÍ ČELNÍHO SKLA, VOLANTU A OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Vyhřívání rychle zbaví čelní sklo námrazy nebo zamlžení, vyhřívání 
multifunkčního volantu zpříjemní usednutí za volant v zimních měsících. 
Vyhřívání čelního skla, volantu, sedadel i klimatizace jsou ovládány 
prostřednictvím infotainmentu. Klimatizace a vyhřívání předních sedadel 
mohou být také ovládány samostatnými tlačítky na středovém panelu.



NABÍJECÍ BOX PRO SMARTPHONE
KAMIQ je vybaven nabíjecím boxem pro smartphone, který zesiluje signál
pro Vaše mobilní zařízení a zároveň ho za jízdy bezdrátově dobíjí. Tato přihrádka 
je nejen snadno po ruce, ale navíc se do ní vejdou i zařízení s větším displejem. 
Dva konektory USB-C ve středové konzole vpředu Vám umožní připojit Vaše 
externí zařízení bez nutnosti používat dongle nebo adaptéry.
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ELEKTRICKY SKLOPNÁ ZRCÁTKA
Automaticky sklopná boční zpětná zrcátka  
se přiklopí ke karoserii, kdykoliv vůz zamknete.  
To je chrání před poškozením.

VYHŘÍVANÉ SEDAČKY / USB KONEKTIVITA
Za chladného počasí Vaši přátelé či rodina ocení vyhřívaná 
přední i zadní sedadla, která se ovládají samostatnými tlačítky 
vpředu na středovém panelu a na zadní straně loketní opěrky. 
Dva další konektory USB-C vzadu umožňují univerzální nabíjení 
mobilních telefonů cestujících na zadních sedadlech.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Ve standardní výbavě je k dispozici klasický tempomat nebo je možné 
na přání objednat adaptivní tempomat funkční až do rychlosti 210 km/h, 
který reaguje na okolní provoz (viz kapitola Bezpečnost).

KESSY
Vozidla mohou být vybavena systémem bezklíčového 
zamykání a startování KESSY nebo jeho jednodušší variantou 
startování tlačítkem, které je umístěno na sloupku řízení.

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ SEDADLO ŘIDIČE
Pro maximální pohodlí za volantem je možné sedadlo 
řidiče elektricky nastavit v osmi směrech. Bederní opěrku 
lze nastavit v dalších čtyřech směrech.



BEZPEČNOST
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PARKOVACÍ SENZORY 
KAMIQ parkuje snáze

a bezpečněji díky parkovacím 
senzorům integrovaným  

v předním a zadním nárazníku, 
které kontrolují vzdálenost vozu 

od veškerých překážek. V případě 
detekce překážky systém na 

základě vyhodnocení vzdálenosti 
a rychlosti vůz sám zabrzdí.

ASISTENT DÁLKOVÝCH 
SVĚTEL S DEŠŤOVÝM 

SENZOREM
Asistent dálkových světel 
automaticky přepíná mezi 

dálkovými a potkávacími světly, 
čímž přispívá jak ke komfortu, 

tak i k bezpečnosti provozu. 
Dešťový senzor zajišťuje 

automatickou regulaci stěračů 
podle intenzity deště. 

FRONT ASSIST S PREDIKTIVNÍ OCHRANOU CHODCŮ
Systém Front Assist, který využívá radaru v přední masce, je navržen tak, aby monitoroval vzdálenost od vozidla vpředu, 
a nabízí i funkci nouzového brzdění. KAMIQ je vybaven systémem Front Assist, rozšířeným o prediktivní ochranu chodců,  
který varuje řidiče zvukovým nebo vizuálním signálem a jemným přibrzděním při hrozící kolizi s chodci nebo cyklisty.

ASISTENTI
PO RUCE

Udělali jsme vše pro to, abyste se vždy dostali bezpečně do cíle. KAMIQ přichází  
s mnoha asistenčními systémy, které Vám umožní předcházet nebezpečným 
situacím. Některé ze systémů dokonce dokážou samy zabránit hrozící nehodě.
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AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ
Minimalizujte starosti s parkováním do stísněných prostorů pomocí 
systému automatického parkování. Ten zvolí vhodné místo v řadě příčně 
nebo podélně zaparkovaných vozů a sám zaparkuje.

ASISTOVANÁ 
JÍZDA 2.0

Asistovaná jízda 2.0 spojuje funkce několika asistentů a přináší Vám pocit bezpečí 
a pohodlí bez ohledu na to, kam jedete. V kombinaci s automatickou převodovkou 
DSG umožňuje také automatizovanou pomalou jízdu v koloně, takže se nemusíte  
o nic starat. Kvůli zajištění maximální bezpečnosti se však řidič musí neustále 
věnovat řízení, proto je vůz vybaven volantem, který snímá dotyk řidiče. Jestliže se 
řidič nevěnuje řízení, je volant schopen tuto situaci během 15 sekund rozpoznat.

ADAPTIVNÍ VEDENÍ V JÍZDNÍM PRUHU
Nová generace adaptivního vedení v jízdním pruhu využívá multifunkční kameru umístěnou 
pod zpětným zrcátkem na čelním skle. Slouží k udržení vozidla v jízdním pruhu a případnému 
zabránění neúmyslnému vyjetí z pruhu.
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ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO PRUHU 
Díky radarovým senzorům v nárazníku dokáže asistent změny jízdního pruhu, který monitoruje prostor po stranách vozu 
a za ním, rozpoznat jiná vozidla a dokonce i těžko rozpoznatelné objekty, jako jsou například cyklisté, až do vzdálenosti 
70 metrů. Na základě vzdálenosti a rychlosti vozidel v okolí se potom rozhodne, jestli má varovat řidiče.

ASISTENT VYPARKOVÁNÍ 
Tento asistent, který je součástí

asistentu změny jízdního 
pruhu, Vám pomůže bezpečně 
vycouvat z parkovacího místa,
odkud je špatně vidět. Dokáže 

dokonce automaticky zabrzdit, 
pokud rozpozná nebezpečně se 

blížící vozidlo.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Za pomoci radaru umístěného  

v přední masce je tento asistenční 
systém, který funguje v rychlostech 

až do 210 km/h, schopen kromě 
standardní funkce tempomatu také 

udržovat bezpečnou vzdálenost  
od vozidel před Vámi.
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BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU A VZADU
Tyto čtyři airbagy chrání pánev a hrudník řidiče i ostatních  
cestujících v případě bočního nárazu.

KOLENNÍ AIRBAG
Tento airbag umístěný pod sloupkem
řízení chrání řidičova kolena a holeně.

SKRYTÍ, ALE VŽDY 
PŘIPRAVENÍ STRÁŽCI

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvoří hlavové airbagy stěnu, která chrání 
cestující vpředu i vzadu před zraněním hlavy.

PŘEDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag řidiče je ukrytý ve volantu, airbag spolujezdce se 
nachází v palubní desce. V případě potřeby je možné ho deaktivovat, 
pokud je na předním sedadle instalována dětská sedačka.

V extrémních případech, kdy už řidič nemůže aktivně 
ovlivnit následky nehody, přicházejí na řadu prvky 
pasivní bezpečnosti – například airbagy.  
KAMIQ jich má devět.



VÝKON
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Všechny motory, které vůz ŠKODA KAMIQ nabízí,  
mají přímé vstřikování, jsou vybaveny turbodmychadlem  
a Start-Stop systémem. K dispozici je také ekologická 
varianta G-TEC na stlačený zemní plyn (CNG).

VÝKONNÝ  
A VŠESTRANNÝ

MOTORY
KAMIQ je možné osadit benzinovými motory s výkonem 70 kW, 81 kW 
a 110 kW. Varianta s výkonem 70 kW je vybavena 5stupňovou manuální 
převodovkou, zatímco ostatní motorizace jsou k dispozici s 6stupňovou 
manuální převodovkou nebo 7stupňovou automatickou převodovkou DSG. 
Ekologickou alternativou je verze G-TEC s 66kW motorem na CNG.

VOLBA JÍZDNÍHO REŽIMU
Tlačítkem na středové konzole 

je možné volit jízdní režimy Eco, 
Normal, Komfort, Sport  

a Individual. 

ŘAZENÍ DSG 
Automatickou 

sedmistupňovou 
převodovku DSG je 

možné pohodlně ovládat 
prostřednictvím pádel 

pod multifunkčním 
volantem.





SCOUTLINE



ROBUSTNÍ NAVENEK, 
ÚTULNÝ UVNITŘ 
Interiér modelu Scoutline je laděn do teplejších tónů. Nechybí dekor 
jasanového dřeva na palubní desce s chromovaným orámováním 
nebo odolnější hliníkové pedály. Atmosféru interiéru podkresluje  
také bílé nebo měděné ambientní osvětlení a černý strop.  
Prodyšná sedadla z materiálu Thermoflux zajistí komfort  
i na delších cestách za dobrodružstvím.
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PŘÍĎ VOZU
Výrazný spoiler v imitaci hliníku zvýrazňuje robustní stavbu modelu KAMIQ  
a dodává mu offroadový vzhled. Verze Scoutline je standardně vybavena Bi-LED 
předními světlomety s přisvěcováním při odbočování. Na blatnících předních kol 
po stranách vozu jsou pak umístěny plaketky Scoutline.

ZADNÍ POHLED
Zadnímu nárazníku vévodí difuzor v imitaci hliníku, který podtrhuje 

světlou výšku modelu KAMIQ. V základní výbavě modelu Scoutline 
nechybí ani Top LED zadní světla, Sunset anebo elektricky ovládané 

víko zavazadlového prostoru.

Robustní ochranné prvky, výrazný spoiler a difuzor, střešní nosič  
a kryty zrcátek ve stříbrné barvě – to vše přináší vozu jedinečný vzhled, 
který nejen vystupuje z řady, ale je také funkční. ŠKODA KAMIQ prošla 
outdoorovou kúrou a výsledkem je jedinečná verze Scoutline.

DO MĚSTA I ZA 
DOBRODRUŽSTVÍM 



Monte Carlo je registrovaná ochranná známka společnosti Monaco Brands.

MONTE CARLO



Monte Carlo je registrovaná ochranná známka společnosti Monaco Brands.

VYŠŠÍ AMBICE
Představte si kombinaci elegantního designu, komfortu a chytrých 
technologií – to je ŠKODA KAMIQ Monte Carlo. Je vybavena 
sportovními sedadly s charakteristickým červeno-černým čalouněním 
a přístrojovou deskou v designu typickém pro Monte Carlo. V interiéru 
najdete také kožené prvky. Multifunkční sportovní volant je opatřen 
perforovaným koženým potahem s výrazným červeným prošíváním. 
Standardní výbava zahrnuje rovněž černý strop, sportovní kryty  
pedálů a červené nebo bílé ambientní LED osvětlení.
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Robustnost a dynamický tvar prvního crossoveru 
ŠKODA se skvěle snoubí s designem Monte Carlo.
Černé prvky karoserie přidávají vozu jedinečné 
charizma a podtrhují jeho sportovního ducha.

VYSTOUPIT 
Z ŘADY

ČERNÉ DOPLŇKY
Černě lakované 
orámování masky 
propůjčuje verzi Monte 
Carlo dynamický výraz. 
Vůz je rozpoznatelný 
podle dalších černě 
lakovaných prvků, jako 
je spoiler předního 
nárazníku, boční prahové 
lišty a kryty vnějších 
zpětných zrcátek.  
Ve standardní výbavě 
jsou černě lakovaná  
17“ kola z lehké slitiny 
(na obrázku volitelná  
18“ kola VEGA).

STYL A KOMFORT
Verze Monte Carlo
je vybavena mimo

jiné panoramatickou 
střechou, zatmavenými 

bočními skly (Sunset)
a černě lakovaným zadním 

difuzorem.

Monte Carlo je registrovaná ochranná známka společnosti Monaco Brands.



G-TEC
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NIŽŠÍ EMISE, 
NIŽŠÍ SPOTŘEBA

PŘEPÍNÁNÍ MEZI CNG A BENZINEM
Po nastartování spaluje motor CNG. Při vyčerání nádrže na CNG 
motor přepne na spalování benzinu. 

Receptem na efetivnější provoz vozu je spojení nízkých emisí s nižšími 
provozními náklady při jízdě na stlačený zemní plyn – CNG. ŠKODA KAMIQ 
G-TEC doplňuje nabídku motorizací o mimořádně účinnou a ekologicky 
přívětivou variantu. 

MOTOR A NÁDRŽE
Vůz je dodáván s tříválcovým motorem G-TEC (1,0 TGI / 66 kW).  
V režimu CNG dochází ke snížení emisí CO2 (ve srovnání  
s pohonem na benzin) až o 25 %. Díky spalování zemního  
plynu jsou emise pevných částic nulové a jsou také nižší 
emise oxidů dusíku (NOx). Tři ocelové nádrže na CNG  
s kapacitou 13,8 kg poskytují dojezd přibližně 410 km. 
V kombinaci s devítilitrovou benzinovou nádrží činí 
celkový dojezd přibližně 630 km. Díky chytré 
zástavbě nádrží na CNG nabízí zavazadlový 
prostor základní objem 278 litrů.



INDIVIDUALIZACE
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Základní výbava verze Ambition zahrnuje LED přední světlomety s denním svícením, 
Front Assist včetně nouzového brzdění, asistent udržování jízdního pruhu, světelný senzor, 
tempomat s omezovačem rychlosti, elektrické ovládání oken vpředu, manuální klimatizaci, 
infotainment Swing 6,5“, bluetooth, 9 airbagů (kolenní u řidiče, 2 čelní, 4 boční vpředu  
a vzadu, 2 hlavové), proaktivní ochranu cestujících, přední sedadla s bederními opěrkami,  
16“ ocelová kola s kryty TECTON a další.

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ*
Dekor Ambition s černým lesklým orámováním
Látka

INTERIÉR AMBITION, ČERNÝ*
Dekor Ambition s černým lesklým orámováním
Látka

*  Vyobrazení obsahuje prvky mimořádné výbavy jako infotainment 
Bolero 8“, multifunkční kožený volant a další.

DEKOR AMBITION S ČERNÝM 
LESKLÝM ORÁMOVÁNÍM
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K základní výbavě verze Style patří Bi-LED přední světlomety s animovanými ukazateli 
směru jízdy, funkcí adaptivního svícení a přisvěcováním při odbočování, Top LED zadní světla 
s animovanými ukazateli směru jízdy, KESSY – bezklíčové zamykání a startování, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce, multifunkční volant, Climatronic – dvouzónová 
automatická klimatizace, vyhřívání předních sedadel, parkovací senzory vzadu, infotainent 
Bolero 8“ a další.

STYLE

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ*
Dekor béžová Brushed s chromovaným orámováním
Kůže / Suedia

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ*
Dekor šedá Latice s měděným orámováním
Kůže / Suedia

MĚDĚNÁ BRUSHED 
S CHROMOVANÝM ORÁMOVÁNÍM

ŠEDÁ LATICE 
S MĚDĚNÝM ORÁMOVÁNÍM

BÉŽOVÁ BRUSHED
S CHROMOVANÝM ORÁMOVÁNÍM

*  Vyobrazení obsahuje prvky mimořádné výbavy 
jako virtuální kokpit a další.



DEKOR CARBON
S CHROMOVANÝM ORÁMOVÁNÍM

INTERIÉR MONTE CARLO S PANORAMATICKOU STŘECHOU 
Látka

DEKOR BLACK DOTS
S ČERVENÝM ORÁMOVÁNÍM
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Verze Monte Carlo je charakteristická také provedením interiéru. Nejvýraznějším prvkem 
jsou sportovní sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a speciálním potahem Monte Carlo. 
Sportovní multifunkční volant je potažený perforovanou kůží a zdobí ho červené obšití.  
Stejné naleznete také na kožené hlavici řadicí páky a na madle ruční brzdy. Celkový vzhled 
interiéru dále zdobí dekor Carbon či Black Dots podkreslený ambientním osvětlením.

MONTE CARLO

INTERIÉR MONTE CARLO
Dekor Carbon s chromovaným orámováním 
Látka



DEKOR TMAVÁ BRUSHED 
S CHROMOVANÝM ORÁMOVÁNÍM
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V interiéru se ŠKODA KAMIQ Scoutline vyznačuje pohodlím a specifickými materiály. 
Výškově nastavitelná přední sedadla mají speciální potah Scoutline z prodyšného materiálu 
Thermoflux a mikrovlákna Suedia. Naproti tomu volant, madlo ruční brzdy a hlavice řadicí 
páky jsou potaženy kůží. Celkovou atmosféru interiéru dokresluje černý strop a dekor 
jasanového dřeva Ash Wood či tmavý dekor Brushed. Útulný interiér je podpořen teplými 
odstíny a ambientním LED osvětlením.

SCOUTLINE

DEKOR ASH WOOD
S CHROMOVANÝM ORÁMOVÁNÍM

INTERIÉR SCOUTLINE S ČERNÝM STROPEM
Látka / Thermoflux / Suedia

SEDADLA SCOUTLINE
Látka / Thermoflux / Suedia
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POTAHY
Interiér Monte Carlo, červený / černý (látka) Interiér Scoutline, černý (látka / Suedia)
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Interiér Ambition, šedý (látka) Interiér Style, béžový (látka / Suedia)
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Kola z lehké slitiny 18“ VEGA
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)
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KOLA

Kola z lehké slitiny 18“ VEGA Aero
černá, leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 18“ VEGA
černá, leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 18“ CRATER
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 17“ PROPUS Aero
černá, leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 18“ CRATER
antracitová, leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 17“ VOLANS
černá, leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17) 

Kola z lehké slitiny 17“ VOLANS
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ PROPUS Aero
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ BRAGA
antracitová, leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ BRAGA
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 16“ HOEDUS Aero
černá, leštěná
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 60 R16)

Kola z lehké slitiny 16“ ORION
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 60 R16)

Kola z lehké slitiny 16“ CASTOR
(disk: 6J × 16“ ET38, pneu: 205 / 60 R16)

Ocelová kola 16“ TECTON 
(disk: 6J × 16“ ET35, pneu: 205 / 60 R16)



PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VY JSTE NAVRHLI, 
ŠKODA VYROBILA

Příslušenství není jen o módních trendech. Pomocí ŠKODA 
Originálního příslušenství můžete proměnit svůj vůz  
a rozšířit jeho praktičnost, bezpečnost a účelnost. 
Přizpůsobte ho svým specifickým potřebám.

SMART HOLDER – HÁČEK 
Kabelky nebo batohy už nemusí zabírat místo
na zadních sedadlech. Pověste je na háček Smart 
Holder upevněný k předním hlavovým opěrkám.

SMART HOLDER – DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Tento držák na externí zařízení, který lze také upevnit
na přední hlavové opěrky, cestující vzadu určitě ocení.

SMART HOLDER – RAMÍNKO
Ramínko, které může být upevněno na hlavové opěrky
předních sedadel, je neobyčejně praktickým příslušenstvím 
zvláště pro ty, kteří cestují za prací v obleku.

PODLOŽKA POD DĚTSKOU SEDAČKU
Podložka zabraňuje klouzání sedačky po čalounění. Tím poskytuje maximální 
bezpečí malým cestovatelům a také chrání sedadla vozu před ušpiněním  
či poškozením. Navíc má praktické kapsy vhodné k uložení hraček.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Slouží k zajištění převážených předmětů, aby nemohlo 
dojít během jízdy k jejich posunu. Obsahuje 4 sítě  
a můžete volit mezi několika barvami.

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL  
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Převážejte až 3 jízdní kola 
snadno a bezpečně.  
Bicykly nemusíte obtížně 
zvedat na střechu vozidla 
a výrazně méně narušují 
aerodynamiku vozu. Nehrozí 
také, že jimi zavadíte o strop 
garáže či překážku nad silnicí.  
Nosič je uzamykatelný,  
což pomůže ochránit  
kola před odcizením.  
A protože je sklopný,  
tak i v naloženém stavu  
umožňuje pohodlný přístup 
do zavazadlového prostoru.

ORIGINÁLNÍ STŘEŠNÍ BOX ŠKODA – 380 LITRŮ
Do střešního boxu o objemu 380 litrů lze uložit 5 párů lyží nebo 4 snowboardy. 
Box je vyroben z odolného plastu a jeho povrch má speciální UV ochranu,  
aby stále vypadal jako nový. Je vybaven bezpečnostním centrálním zámkem, 
který ovládá několik zamykacích bodů. 

UZAMYKATELNÝ NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
Upevnění na střešní nosič je možné ve 2 polohách – klasické a zvýšené. 
Je uzamykatelný, čímž znemožňuje odcizení převáženého vybavení. 
Umožňuje přepravu 4 párů lyží nebo 2 snowboardů, splňuje zátěžové  
i bezpečnostní testy ŠKODA. 



KRYTY NA ŠROUBY
Naše nabídka zahrnuje dekorativní kryty šroubů, 
ať již standardních nebo bezpečnostních.

KOMPLETNÍ OBALY NA KOLA
Tyto vysoce kvalitní polyesterové obaly na kola
umožňují snadný transport a přenášení kol.

DEKORATIVNÍ KRYTY VENTILKŮ
S dekorativními kryty ventilků s logem ŠKODA 
bude Váš vůz stylový do posledního detailu.

BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBY KOL
Sada čtyř uzamykatelných šroubů, s jejichž 
pomocí můžete zajistit kola Vašeho vozu proti 
krádeži. Stačí vyměnit jeden standardní šroub 
na každém kole za tento jistící šroub a kolo 
nepůjde bez speciálního nástavce sundat. 
Nástavec dodáváme společně se šrouby. 
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KOLA BALÍČEK
PÉČE O KOLA

Kola automobilu jsou jako boty. Ať už jsou „boty“ Vašeho vozu ŠKODA 
stylové, sportovní nebo čistě funkční, náš BALÍČEK PÉČE O KOLA nabízí 
celou řadu produktů, díky kterým budou Vaše kola ještě atraktivnější  
a zcela jedinečná.Kola z lehké slitiny 18“ VEGA

černá, leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 18“ CRATER
antracitová, leštěná
(disk: 7J × 18“ ET39, pneu: 215 / 45 R18)

Kola z lehké slitiny 17“ BRAGA
antracitová, leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ STRATOS
matná platina
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 17“ VOLANS
černá, leštěná
(disk: 6,5J × 17“ ET40, pneu: 205 / 55 R17)

Kola z lehké slitiny 16“ NANUQ
(disk: 6J × 16“ ET35, pneu: 195 / 60 R16)
Lze kombinovat se sněhovými řetězy.
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1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 81 kW 1,5 TSI / 110 kW 1,0 TGI / 66 kW G-TEC

zážehový, přeplňovaný s přímým vstřikem zážehový, přeplňovaný s přímým vstřikem zážehový, přeplňovaný s přímým vstřikem zážehový, přeplňovaný s přímým vstřikem

MOTOR

Počet válců / objem (cm3) 3 / 999 3 / 999 4 / 1 498 3 / 999

Maximální výkon / otáčky (kW/min-1) 70 / 5 000 – 5 500 81 / 5 500 110 / 5 000 – 6 000 66 / 4 000 – 5 500

Maximální točivý moment (Nm/min-1) 175 / 1 600 – 3 500 200 / 2 000 – 3 000 250 / 1 500 – 3 500 160 / 1 800 – 3 800

Emisní norma EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Palivo Benzin, okt. č. 95 Benzin, okt. č. 95 Benzin, okt. č. 95 CNG / Benzin, okt. č. 95

JÍZDNÍ VÝKONY

Maximální rychlost (km/h) 189 199 220 183

Zrychlení 0 – 100 km/h (s) 11,1 10,1 8,0 12,2

Spotřeba paliva (l/100 km) 5,5 – 5,9 5,3 – 6,2 5,5 – 6,3 3,48 – 3,70

Emise CO2 (g/km) 125,4 – 135,1 120,5 – 140,5 124,9 – 143,2 99,4 – 102,4

PŘENOS VÝKONU

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka – manuální převodovka hydraulicky ovládaná jednokotoučová hydraulicky ovládaná jednokotoučová hydraulicky ovládaná jednokotoučová hydraulicky ovládaná jednokotoučová 

Spojka – automatická převodovka – dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané –

Převodovka – manuální manuální 5stupňová manuální 6stupňová manuální 6stupňová manuální 6stupňová 

Převodovka – automatická – automatická 7stupňová DSG automatická 7stupňová DSG –

HMOTNOST
Pohotovostní hmotnost (kg)
– základní verze vozu se 75 kg řidičem 1 215 – 1 383 1 228 – 1 416 1 257 – 1 443 1 327 – 1 437
Užitečná hmotnost (kg)* 
– včetně řidiče a mimořádných výbav 433 – 566 439 – 562 431 – 566 375 – 472

Celková hmotnost (kg)* 1 697 – 1 750 1 703 – 1 780 1 737 – 1 800 1 720 – 1 737

Nebržděný přívěs (max. kg) 600 – 620 610 – 630 620 – 650 –

Bržděný přívěs (max. kg) 1 000 1 200 1 250 –

TECHNICKÉ DATA
TECHNICKÁ DATA  

Karoserie  Vnější rozměry  

Typ 5místná, 5dveřová, 2prostorová Délka / šířka (mm) 4 241 / 1 793

Součinitel odporu vzduchu CW 0,324 – 0,333 Výška (mm) 1 556

Poloměr otáčení (m) 10,8 Rozvor (mm) 2 651

Podvozek  Rozchod vpředu / vzadu (mm) 1 531 / 1 516

Přední náprava zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Světlá výška 188; G-TEC: 186

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Vnitřní rozměry  

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm) 1 439 / 1 425

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu (mm) 1 051 / 1 003

– vzadu kotoučové Objem zavazadlového prostoru (max. l)  

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Zadní sedadla nesklopená  400 (G-TEC: 278)

Kola 6J × 16“ Zadní sedadla sklopená 1 395; (G-TEC: 1 273)

Pneumatiky 205 / 55 R16 Objem nádrže (l) 50; G-TEC: 9 + CNG 13,8 kg

* V závislosti na výbavě

Pro více informací kontaktujte autorizovaného ŠKODA partnera.

Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a systémem 
rekuperace brzdné energie.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light
Duty Vehicles Test Procedure).

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek
stanovených právními či technickými předpisy pro určování
provozních a technických údajů motorových vozidel.
Platí pro základní model bez mimořádných výbav.



Váš ŠKODA partner:

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE JI  ŘÍDÍTE

Obrázky použité v této brožuře mají pouze ilustrativní charakter a nejsou 
předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V brožuře jsou zobrazeny 
předváděcí vozy, přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit  
do výbavy na přání nebo se mohou od dodávaných automobilů lišit v závislosti 
na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a. s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit
specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů zobrazených v této brožuře. 
Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení, kontaktujte, 
prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA APP
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka. 
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou 
interaktivním asistentem Paulem, jehož prostřednictvím 
nejen získáte přístup k návodu na obsluhu svého vozu,  
Paul Vám navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.
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