ŠKODA KAMIQ
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija
6MAN

Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

19 100 €

20 200 €

22 200 €

23 400 €

5MAN

18 000 €

19 300 €

21 300 €

-

-

6MAN

19 000 €

20 100 €

22 100 €

23 300 €

23 500 €

7 DSG

20 700 €

21 800 €

23 700 €

24 900 €

25 200 €

6MAN

-

22 000 €

23 900 €

-

25 400 €

7 DSG

-

23 600 €

25 600 €

26 700 €

27 000 €

Transmisija

TSI – benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu (Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
TSI G-TEC - G-TEC CNG ir dzinējs, kas darbojas ar saspiestu dabas gāzi, kurai ir augstāks enerģijas saturs nekā benzīnam vai dīzeļdegvielai.
MAN - manuālā pārnesumkārba
DSG - divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva pārnesumu pārslēgšana (Direct -Shift Gearbox)

KĀDS IR TAVS SAPŅU KAMIQ?
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PAPILDAPRĪKOJUMS
DROŠĪBA UN VADĪTĀJA PALĪGSISTĒMAS

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari
Sānu drošības spilveni otrajā sēdekļu rindā sēdošajiem + CREW PROTECT ASSIST
(proaktīvā aizsardzības sistēma ar avārijas bremzēšanu, priekšējo drošības jostu
priekšlaicīgu spriegošanu, logu un lūkas automātisku aizvēršanu)
Vadītāja ceļgalu drošības spilvens
Trīspunktu drošības jostas priekšējiem sēdekļiem ar regulējumu augstumu
Trīspunktu drošības jostas aizmugurē
Vizuāls un akustisks brīdinājums par nepiesprādzētām drošības jostām
Galvas balsti ar regulējamu augstumu visiem sēdekļiem (integrēti galvas balsti sporta
sēdeklu gadījumā)
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja
bremzēšanas kontroli MSR, elektronisko bremžu spēka sadales sistēmu EBV,
pretbuksēšanas sistēmu ASR, elektronisko diferenciāļa bloķēšanu XDS+, hidraulisko
bremžu asistentu HBA, stūrēšanas palīgsistēmu DSR, bremžu žāvēšanas sistēmu RBS,
elektronisko bremzēšanas stabilitātes sistēmu ESBS, atkārtotas sadursmes novēršanas
sistēmu MKB, piekabes stabilitātes kontroli TSA
Riepu spiediena kontrole TPM+
Elektroniskais imobilaizers
HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju
atpakaļgaitā. Standartā ar DSG pārnesumkārbu
FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas
un bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju uzraudzības un aizsardzības
sistēma
LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents
DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma
EASY LIGHT ASSIST - Gaismas kontroles sistēma kopā ar gaismas sensoru uzrauga
dienasgaismas līmeni un automātiski ieslēdz tuvo gaismu vai dienas gaismu,
ja nepieciešams
Salona atpakaļskata spogulis ar automātisko aptumšošanos un lietus sensors
AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana
LED lukturi Basic: LED tuvās gaismas, LED tālās gaismas, LED dienas gaismas lukturi
Pilnie LED lukturi: tuvās gaismas, tālās gaismas un dienas gaitas gaismas, AFS (adaptīvā
priekšējo lukturu sistēma - gaismas automātiski pielāgojas ātrumam un apstākļiem)
Basic LED aizmugures lukturi, bremžu lukturi un aizmugures miglas lukturi
Pilnie LED aizmugurējie lukturi: LED gaismekļi virsbūves un bagāžas nodalījuma durvīm,
bremžu lukturi, atpakaļgaitas lukturi, dinamiskie virzienrādītāji, aizmugurējie virzienrādītāji
ar integrētu animētu graﬁku
ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Kods

480 €

480 €

480 €

480 €

80 €

80 €

80 €

80 €

PVA
EM1

50 €

50 €

50 €

50 €

4L6
PN4

200 €

PW7

940 €

PE4

4UP

9P9

UG1
PC4

PYA
8VM

3A2
Kods

Centrālā atslēga ar tālvadību
EASY START - dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogu
PD3
PD5
KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un
dzinēja iedarbināšanas sistēma
Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs
Elektriskie logu pacēlāji aizmugures durvīs
4R4
Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi ar integrētiem virzienrādītājiem

standartaprīkojums

nav pieejams

80 €

220 €

220 €

APSKATIETIES AUTOMAŠĪNAS NOLIKTAVĀ:
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PAPILDAPRĪKOJUMS

Kods

KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisku aptumšošanos
6XK
Divspieķu ādas stūre
PLA
Multifunkcionāla stūre ar radio un telefona vadību
PLC
Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ar DSG pārnesumu
PLI
pārslēdzējiem. Tikai ar DSG pārnesumkārbu. Pieejams ar PHB
Divspieķu apsildāma multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību.
PLE
Pieejams ar PHB; Ambition PLE + PC5 pieejams ar PD5
Divspieķu apsildāma multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ar DSG
PLG
pārnesumu pārslēdzējiem. Tikai ar DSG pārnesumkārbu. Pieejams ar PHB; Ambition
PLG + PC5 pieejams ar PD5
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību
PLK
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ar DSG
PLN
pārnesumu pārslēdzējiem. Tikai ar DSG pārnesumkārbu
PLM
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību;
Ambition PLM + PC5 pieejams ar PD5
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, ar
PLP
DSG pārnesumu pārslēdzējiem. Tikai ar DSG pārnesumkārbu; Ambition PLP + PC5
pieejams ar PD5
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību;
PLR
PLR + PC5 pieejams ar PD5
Trīsspieķu sporta multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, radio
PLS
un telefona vadību. Pieejams tikai ar DSG pārnesumkārbu
Trīsspieķu apsildāma sporta multifunkcionāla ādas stūre ar DSG pārnesumu pārslēdzējiem, PLT
radio un telefona vadību. Pieejams tikai ar DSG pārnesumkārbu; PLR + PC5 pieejams ar
PD5
Gaisa kondicionieris
PHE
2-zonu automātiskā klimata kontrole (CLIMATRONIC)
PHB
Ātruma ierobežotājs: iespēja iestatīt ātruma ierobežojumu no 30 km/h līdz 210 km/h
8T9
Elektroniskā kruīza kontrole
8T6
Adaptīvā kruīza kontrole: ietur izvēlēto distanci no priekšā braucošā transportlīdzekļa,
PC5
atbilstoši paātrinoties vai samazinot ātrumu līdz pilnīgai apstāšanās, ar darbības diapazonu
līdz 210 km/h
Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori ar akustisku brīdinājuma signālu, informācija
7X1
tiek parādīta radio vai navigācijas ekrānā
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori ar akustisku brīdinājuma
7X2
signālu, informācija tiek parādīta radio vai navigācijas ekrānā
PKA
Atpakaļskata kamera ar apmazgāšanas sistēmu: aktivizējas, ieslēdzot atpakaļgaitas
pārnesumu, informācija tiek atainota radio vai navigācijas displejā ar virzienu norādījumiem
PGD
Tonēts panorāmas stikla jumts ar elektriski regulējamu saules sargu, melni salona griesti
PGE
Tonēts panorāmas stikla jumts ar elektriski regulējamu saules sargu + jumta reliņi
sudraba krāsā; melni salona griesti
3S2
Jumta reliņi melnā krāsā
3S7
Jumta reliņi sudraba krāsā
PZA
Jumta reliņi melnā krāsā, melni sānu logu ietvari
4GX
Apsildāms vējstikls. Pieejams ar PHB
Ziemas pakotne - priekšējo sēdekļu apsilde, apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas
PWP
PWR
Aizmugurējo sēdekļu apsilde. Nav pieejams ar 4GX
Siltumizolējoši sānu un aizmugurējie stikli ar un 5% tonētējumu
Aizmugurējo stiklu papildus 35% tonējums (SunSet)
4KF
Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs

standartaprīkojums

nav pieejams

200 €

200 €

200 €

200 €

100 €

100 €

100 €

140 €

140 €

140 €

240 €

240 €

240 €

130 €
220 €

130 €
220 €

130 €
220 €

140 €

140 €

140 €

360 €

360 €

360 €

140 €
100 €
240 €

540 €
190 €
410 €

410 €

410 €

410 €

370 €

370 €

690 €

690 €

330 €

330 €

330 €

280 €

280 €

280 €

280 €

920 €
1 030 €

920 €
1 030 €

160 €

160 €

210 €

210 €

210 €

0€
210 €

240 €

240 €

240 €

240 €

170 €

160 €

160 €

160 €

890 €
890 €
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PAPILDAPRĪKOJUMS
KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Kods

Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana.
Pieejams ar 7X1/7X2/7X5. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
Vadītāja sēdekļa manuāla augstuma regulācija
Abu priekšējo sēdekļu manuāla augstuma regulācija
Regulējams gurnu balsts priekšējiem sēdekļiem
Ražotāja signalizācija ar salona uzraudzību un pretaizdzīšanas aizsardzību, centrālā
atslēga (2 atslēgas)
2 lasīšanas lampas aizmugurē
Priekšējie saules sargi ar spogulīšiem
Izgaismots cimdu nodalījums
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs
Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku
Nolokāmas aizmugurējo sēdekļu atzveltnes ar dalījumu 60/40
Aizmugurējais rokubalsts ar diviem dzērienu turētājiem
Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne. Nav pieejams ar WBA,
PKT, WL0 un PWA

4E7
7

Bagāžas nodalījuma pakete: āķi iepirkuma maisiņiem, 4 stiprinājuma cilpas, bagāžas
nodalījuma apgaismojums
Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā.
Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
Integrēti priekšējie lukturu mazgātāji, vējstikla šķidruma līmeņa indikators
Iregulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni
2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem
USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa (tikai uzlādei)
Mutifunkcionālais displejs/ borta dators MAXI DOT
Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju
Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)
Bagāžas nodalījumu atdalošs siets
Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs
Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem un atkritumu tvertne durvju kabatā.
Nav pieejams ar WL0, PWA, PHI un WBA
12 V rozete bagāžas nodalījumā
Simply Clever pakotne: durvju malu aizsardzības sistēma, atvilktnes zem priekšējiem
sēdekļiem, 12 V rozete bagāžas nodalījumā. Tikai ar WBA
Simply Clever pakotne: durvju malu aizsardzības sistēma, atvilktnes zem priekšējiem
sēdekļiem, 12 V rozete bagāžas nodalījumā, planšetes turētājs aizmugurējiem pasažieriem.
Nav pieejams ar WBA
Family Package Ambition: durvju malu aizsardzības sistēma un divpusējais gumijas/tekstila
bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams ar HK/LI
Family Package Elegance: durvju malu aizsardzības sistēma un divpusējais gumijas/tekstila
bagāžas nodalījuma paklājs. Nav pieejams ar CB
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs viduskonsolē
Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks, piesmēķētājs un mobilās ierīces turētājs
viduskonsolē
Braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode Select): Normal, Sports, Eco un
Individual režīmi. Transportlīdzekļa dzinējs, DSG transmisija (ja ir aprīkojumā), stūres
pastiprinātājs, Start/Stop sistēma, adaptīvā priekšējo lukturu sistēma, klimata kontrole
un adaptīvā kruīza kontrole (ja ir aprīkojumā) tiek automātiski pārkonﬁgurētas atbilstoši
izvēlētajam režīmam
Sport Chassis Control pakotne + Braukšanas režīma izvēles sistēma (Driving Mode
Select): Normal, Sports, Eco un Individual režīmi. Transportlīdzekļa dzinējs,
DSG transmisija (ja ir aprīkojumā), stūres pastiprinātājs, Start/Stop sistēma, adaptīvā
priekšējo lukturu sistēma, klimata kontrole un adaptīvā kruīza kontrole (ja ir aprīkojumā)
tiek automātiski pārkonﬁgurētas atbilstoši izvēlētajam režīmam, sporta šasija ar pielāgojamu
balstiekārtu. Nav pieejams ar PZP un 66kW CNG dzinēju
Dzinēja un ātrumkārbas papildus plastikāta aizsargs. Nav pieejams ar CNG dzinēju.
Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
Sakabes āķa sagatave. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju

standartaprīkojums

nav pieejams

3L3
7P4
7AL

390 €

390 €

390 €

70 €
240 €

7N2
3KF
PHI

130 €
100 €

100 €

PKK

100 €

PK5
6E3
PKR
KN2
9S5
8M1

160 €

160 €

160 €

160 €

160 €

60 €

60 €
50 €

60 €
50 €

60 €
50 €

60 €
50 €

3CX
6SJ
PKT

120 €
50 €

120 €
50 €
110 €

120 €
50 €
110 €

120 €
50 €

120 €
50 €
110 €

PB2
WS0

25 €
180 €

180 €

180 €

WSA

200 €

200 €

WF0

200 €
200 €

WF2
30 €
30 €

30 €
30 €

30 €
30 €

30 €
30 €

PSR

110 €

110 €

110 €

110 €

PSP

540 €

540 €

540 €

70 €
160 €
190 €

70 €
160 €
190 €

160 €
190 €

9JC
9JH

PZS
3GD
PKZ

30 €

70 €
160 €
190 €

70 €
160 €
190 €
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KOMFORTS UN FUNKCIONALITĀTE

Kods

Nolokāms sakabes āķis. Nav pieejams ar 66kW CNG dzinēju
Start/Stop sistēma: apstājoties, dzinējs izslēdzas un automātiski ieslēdzas, ja tiek
nospiests sajūgs (vai akseleratora pedālis)
Tekstila grīdas paklāji salona priekšā un aizmugurē
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu
Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu
IZKLAIDES UN KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMAS

PK0
7L6

890 €

890 €

0TD
EA4
EA9
Kods

50 €

50 €

360 €

360 €

170 €

170 €

Radio SWING - 6.5" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB
pieslēgvietas un 4 skaļruņi priekšā
Radio BOLERO - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB
pieslēgvietas, 8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB. Tikai ar RA4 vai 9WJ
Navigācijas sistēma AMUNDSEN - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB, Online radio, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma.
Pieejams ar RA4/9WJ un YOY, nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
Navigācijas sistēma AMUNDSEN - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB, virtuālais displejs, Online radio, ceļa zīmju atpazīšanas
sistēma. Pieejams ar RA4/9WJ un YOY, nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
4 skaļruņu audio sistēma aizmugurē. Tikai ar radio SWING
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma
Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi (savienojums ar ārējo antenu ar LTE)
SmartLink funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, viedierīču ekrāna
satura dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā
Wireless Smart Link priekš Apple CarPlay, Apple viedtālrunis tiek savienots ar
automašīnas radio, izmantojot WiFi hotspot
DAB - digitālā radio uztvērējs
Ārkārtas zvana funkcija
Avārijas izsaukuma, avārijas palīdzības, apkopju un atbalsta dienesta pakalpojuma
(Care Connect) 10 gadu abonements
Tiešsaistes izklaides un informācijas pakotnes (Infotainment Online) 1 gada abonements:
nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, izmantojot lietotni Škoda Connect,
automašīnas tehniskā stāvokļa monitorings. Avārijas izsaukuma, avārijas palīdzības,
apkopju un atbalsta dienesta pakalpojuma (Care Connect) 10 gadu abonements.
Tikai ar RAK/RAN
DIZAINS UN INTERJERS
Metāliskais krāsojums
Speciālais krāsojums Steel Grey vai Candy White
Speciālais krāsojums Velvet Red / Phoenix Orange
Krāsojums Energy Blue
Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Sānu spoguļu korpusi melnā krāsā
Bamperi virsbūves krāsā ar dekoratīvām uzlikām melnā krāsā
Bamperi virsbūves krāsā ar dekoratīvām uzlikām pelēkā krāsā
Papildus dekoratīvas uzlikas sānos pēlēkā krāsā
Hromēts radiatora restes ietvars
Spīdīgi melns radiatora restes ietvars
Hroma detaļas un pārnesumu un rokas bremzes svirām un ap gaisa izvadiem
Hromēts sānu logu ietvars
Melni logu ietvari sānos
Monte Carlo dizaina priekšējais un aizmugurējais bamperi
Melns aizmugures difuzors
Melnas sliekšņu dekoratīvās uzlikas
Sudraba aizmugures difuzors
Sudraba sliekšņu dekoratīvās uzlikas
Sliekšņu dekoratīvās uzlikas ar modeļa nosaukumu
Alumīnija pedāļu uzlikas
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm
Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm
Interjers Active, sēdekļu apdare - melns audums
Interjers Ambition, sēdekļu apdare - melns audums
Interjers Elegance, sēdekļu apdare - Suedia/audums

standartaprīkojums

nav pieejams

RAF

890 €

890 €

890 €

360 €

360 €

360 €

950 €

950 €

RAN

1 120 €

950 €

RAK

1 400 €

1 280 €

1 280 € 1 280 €

8RM
PT0
PT1
RA4

150 €

150 €

300 €
180 €

300 €
180 €

300 €

300 €

300 €

9WJ

230 €

230 €

60 €

60 €

60 €

0€

0€

0€

0€

460 €
300 €
820 €
0€

460 €
300 €
820 €
0€

460 €
300 €
820 €
0€

460 €
300 €
820 €
0€

0€

0€

0€

0€

QV3
NZ2
YOQ
YOY

Kods
MET
SPE
EXC

460 €
300 €
820 €
0€

6FF
PEA

4ZP

VF2
0NA
0PC

0€

0€
0€
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Kods

Interjers Monte Carlo: priekšējie sporta sēdekļi, melni,sarkani mākslīgās
ādas/tekstila sēdekļu pārvalki
Melni salona griesti. Piejams ar CB/CG
Interjers Scout, sēdekļu parvalki Suedia/audums
Dekoratīvie salona elementi Grained Black
Dekoratīvie salona elementi Copper Brushed
Dekoratīvie salona elementi Ashwood
Dekoratīvā paneļa apdare Beige Brushed + hromētas dekoratīvās līstes.
Pieejams ar QQ1/QQ4 + 6NC
Dekoratīvā paneļa apdare Latice Grey + vara dekoratīvās līstes +
balts interjera LED apgaismojums QQ1
Dekoratīvā paneļa apdare Carbon + hromētas dekoratīvās līstes
Dekoratīvā paneļa apdare Black Dots + dekoratīvās līstes Red
Interjera LED apgaismojums Ambiente Light - white
Interjera LED apgaismojums Ambiente Light - copper
Interjera LED apgaismojums Ambiente Light - red
Dizaina pakotne Scout: sudraba krāsas sānu spoguļu korpusi, īpašas formas
priekšējais un aizmugurējais bamperi
DISKI UN RIEPAS
16'' tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām TECTON un vasaras riepām 205/60 R16
16" vieglmetāla diski ORION ar vasaras riepām 205/60 R16,
aizstāj standartaprīkojuma diskus
16" vieglmetāla diski CASTOR ar vasaras riepām 205/60 R16,
aizstāj standartaprīkojuma diskus
16" vieglmetāla diski HOEDUS AERO BLACK ar vasaras riepām
205/60 R16, aizstāj standartaprīkojuma diskus
17" vieglmetāla diski BRAGA ar vasaras riepām 205/55 R17,
aizstāj standartaprīkojuma diskus
17" vieglmetāla diski VOLANS ar vasaras riepām 205/55 R17,
aizstāj standartaprīkojuma diskus
17" vieglmetāla diski VOLANS MONTE CARLO ar vasaras riepām 205/55 R17
17" vieglmetāla diski BRAGA ANTHRACITE ar vasaras riepām 205/55 R17
17" vieglmetāla diski PROPUS AERO ar vasaras riepām 205/50 R17, aizstāj
standartaprīkojuma diskus
17" vieglmetāla diski PROPUS AERO BLACK ar vasaras riepām 205/55 R17, aizstāj
standartaprīkojuma diskus
18" vieglmetāla diski CRATER ar vasaras riepām 215/45 R18, aizstāj standartaprīkojuma
diskus. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
18" vieglmetāla diski CRATER ANTHRACITE, ar vasaras riepām 215/45 R18; ,
aizstāj standartaprīkojuma diskus. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
18" vieglmetāla diski VEGA ar vasaras riepām 215/45 R18, aizstāj standartaprīkojuma
diskus. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
18" vieglmetāla diski VEGA AERO BLACK ar vasaras riepām 215/45 R18, aizstāj
standartaprīkojuma diskus. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
18" vieglmetāla diski VEGA Monte Carlo ar vasaras riepām 215/45 R18, aizstāj
standartaprīkojuma diskus. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju
Mazizmēra rezerves ritenis, kas marķēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma
plāksnīti, aizstāj riepu remontkomplektu. Nav pieejams ar CNG 66kW dzinēju

standartaprīkojums

nav pieejams

6NC

90 €

5ML
5TB
PMT

0€

PMV

220 €

PMJ
QQ 1
QQ2
QQ4

220 €
220 €
220 €

0€

0€

Kods

P06

630 €

P03

630 €

0€

P08

830 €

200 €

200 €

P12

1 130€

570 €

570 €

P14

1 130€

570 €

570 €

P18

1 130€

570 €

570 €

P16

1 320€

760 €

760 €

PJX

0€

1 110 €

PJZ

550 €

PJW

1 110 €

PJV

1 310 €

PJY

710 €

PJA

Monte Carlo - reģistrēta tirdzniecības marka Monaco Brands

ŠKODA KAMIQ TEHNISKIE PARAMETRI
Dzinējs
Degviela

1,0 TSI G-TEC CNG

benzīns

benzīns

benzīns

6-p. man.

5-p. man.

6-p. man. (7-p. aut. DSG)

7-p. aut. DSG

Jauda, kW/Zs
Cilindri / Darba tilpums, cm3
Maksimālais griezes moments, Nm / min-1
Pārnesumkārba
Maksimālais ātrums km/h
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš kombinētais WLTP,
l/100 km
Co2 izmeši kombinētie
WLTP, g/km
Pašmasa standarta versijā ar 75kg vadītāju
min – max, kg*
Kravnesība, ieskaitot vadītāju un
papildaprīkojumu, kg*
Pilnā masa, kg
Šķērsbāze priekšā/aizmugurē, mm
Maksimālais piekabes svars ar bremzēm /
bez bremzēm, kg
Garums / platums, mm
Augstums, mm

1527 (1554 ar navigāciju);
Monte Carlo 1533
(1559 ar navigāciju)

1531 (1559 ar navigāciju, 1521 ar sporta piekari,
1549 ar navigāciju un sporta piekari);
Monte Carlo 1534 (1562 ar navigāciju, 1524 ar sporta piekari,
1552 ar navigāciju un sporta piekari)

Apgriešanās diametrs, m
Garenbāze, mm
Klīrenss, mm
Klīrenss ar sporta piekari, mm
Klīrenss ar slikto ceļu pakotni, mm
Klīrenss ar slikto ceļu pakotni un
sporta piekari, mm
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves riteņa,
ar paceltām aizmugurējo sēdekļu atzveltnēm, l
Bagāžas nodalījuma tilpums bez rezerves
riteņa, ar nolaistām aizmugurējo sēdekļu
atzveltnēm, l
Degvielas tvertnes tilpums (l)

ŠKODA KAMIQ TEHNISKIE PARAMETRI

2651 / 2639
(ar sporta piekari 2650 / 2639)

KAD ZINĀT,
KAS JUMS PIESTĀV
Kad esat nonākusi tādā savas dzīves posmā, kad zināt,
ko vēlaties, jūs iespējams vēlēsieties šo automašīnu.
Tās kompaktie izmēri apvienojumā ar izteiksmīgo dizaina
valodu piešķir ŠKODA KAMIQ neatkārtojamu pieticības
un pašpārliecinātības kombināciju. Tā ir perfekta
automašīna, kas apmierinās visas jūsu vajadzības pilsētā un lielākajā daļā stāvvietu.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

DIZAINS, KAS VADA
NEVIS SEKO
Tam ir vajadzīgais izskats: KAMIQ ir perfekta spēcīgu un
dinamisku formu kombinācija, ko deﬁnē ŠKODA dizaina valoda.
Tas ir pirmais ŠKODA krosovers.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Ar savu dizainu KAMIQ apliecina, ka tas pieder pie ŠKODA saimes, taču tajā pašā laikā parāda savu individualitāti.
Automašīnai ir bezceļu auto īpašības, piemēram, augstāka šasija un stipra auto izskats, kas apvienoti ar kompakta
pilsētas auto praktiskumu.

SKATS NO
PRIEKŠAS
KAMIQ ir plats
radiatora režģis un
dalīti priekšējie
lukturi, kas piešķir
priekšpusei unikālu
izskatu. Papildu
elements uz
priekšējā bufera,
kas pieejams
sudraba vai melnā
krāsā, uzsver SUV
raksturu.

PANORĀMAS LŪKA
Lai personalizētu ikdienas braucienus, KAMIQ var aprīkot ar papildu melnu panorāmas lūku.

SĀNA SKATS
Raksturīgās automašīnas sānu līnijas pastiprina tā
dinamismu atbilstoši ŠKODA dizaina valodai. Iespaidu vēl
vairāk paspilgtina SunSet tonētie stikli, kas ne tikai uzsver
dizaina pievilcību, bet arī aizsargā aizmugurē sēdošos no
apžilbināšanas.

SKATS NO AIZMUGURES
Ar nepārprotamo ŠKODA uzrakstu auto lepni apliecina savu
apņemšanos ievērot ģimenes vērtības. Papildu elements uz
aizmugurējā bufera ar integrētu difuzoru sudraba vai melnā
krāsā, kas izceļ lielisko klīrensu, piešķir automašīnas
aizmugurei īpaši stipro izskatu.

SKAISTUMS, KAS NEPADODAS
MODES KLIEDZIENIEM
Gaisma ne tikai izgaismo. Tā iedvesmo.
Unikālie priekšējie lukturi un plānie, garie aizmugurējie
lukturi padara automašīnu momentā atpazīstamu,
parādot perfekto čehu kristāla tradīciju un
moderno tehnoloģiju kombināciju.

PILNIE LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
KAMIQ horizontālajos aizmugurējos lukturos ŠKODA
gammai raksturīgā C formas gaismu izvietojums ir atjaunināts
mūsdienīgā stilā. Šiem oriģinālajiem lukturiem ir pievienota
nevainojama funkcionalitāte. Augstākā līmeņa versijā tie ir
aprīkoti ar pilnu LED tehnoloģiju, kas ietver dinamiskos
pagriezienu rādītājus.

PILNIE LED PRIEKŠĒJIE
LUKTURI
Augstākās klases versijā ir
ietverta pilna LED tehnoloģija,
tostarp līkumu gaismas, miglas
lukturi un animēti pagriezienu
rādītāji, kas piešķir automašīnai
dinamiku.

ŠĪ VIETA PAREDZĒTA TIEŠI JUMS
KAMIQ salonā jūs jutīsities kā mājās. Salons, kas atbilst ārējam dizainam, ar pašpārliecinātību
un pilnu funkcionalitāti piedāvā izcilu plašumu, kvalitatīvus materiālus, tostarp pievilcīgu dekoru
un jaunākās digitālās tehnoloģijas.

VIRTUĀLAIS INSTRUMENTU PANELIS
Virtuālais instrumentu panelis parāda borta datora datus kopā ar citu
informāciju, piemēram, navigāciju. Jūs varat izvēlēties kādu no
pieciem izkārtojumiem (parādīts skats Modern), ko var pārslēgt ar
pogu View uz stūres. KAMIQ virtuālajam instrumentu panelim ir
10,25 collu ekrāns.

VIDES APGAISMOJUMS
Padariet savu telpu pievilcīgāku un ērtāku, izmantojot baltu,
sarkanu vai jauno kapara krāsas vides apgaismojumu uz
priekšējā paneļa.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
KAMIQ salons izceļas ar kvalitatīviem materiāliem un izcilu kvalitāti.
Daudzas apdares un dekoru kombinācijas nozīmē, ka varat piešķirt
savai automašīnai unikālu personību. Pateicoties skaistajai formai un
ērtajiem sēdekļiem, jūs jutīsieties mundri pat pēc gara ceļojuma.

ŠKODA CONNECT:
PAŅEMIET PASAULI LĪDZI
TIEŠSAISTĒ
Saglabājiet savienojumu, lai kur jūs atrastos. Būt pilnā un pastāvīgā tiešsaistē nozīmē vienmēr piekļūt izklaidei
un noderīgai informācijai. Šī funkcija piedāvā arī diennakts palīdzību ceļā septiņas dienas nedēļā.
ŠKODA Connect ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.

ATRAŠANĀS VIETA
Atrodiet precīzu savas automašīnas
atrašanās vietu no jebkuras vietas pasaulē.
ŠKODA Connect tālrunī parāda automašīnas
stāvvietas adresi, laiku un datumu.

ŠKODA CONNECT
Šis piedāvājums ietver divu veidu pakalpojumus. Infotainment Online nodrošina operatīvu satiksmes
informāciju un daudz ko citu, Care Connect koncentrējas uz palīdzību un drošību, nodrošinot attālināto
piekļuvi un automašīnas vadību. Tā arī piedāvā palīdzību jebkurā situācijā, kad vien tā ir nepieciešama.
Care Connect pakotne ir iekļauta standartā visos aprīkojuma līmeņos.

ĀRKĀRTAS ZVANS
SOS zvans tiek veikts
automātiski, ja rodas
ārkārtas situācija uz ceļa.
Sistēmu var aktivizēt arī
manuāli, nospiežot
sarkano pogu uz jumta
konsoles. Avārijas
izsaukuma funkcija ir
iekļauta standartā visos
aprīkojuma līmeņos.

LOCK & UNLOCK
Šī funkcija ļauj ērti aizslēgt un atslēgt
automašīnu, izmantojot lietotni ŠKODA
Connect, lai arī kur jūs atrastos. Piemēram, ja
esat aizmirsis aizslēgt automašīnu, varat to
viegli izdarīt ar viedtālruni no jebkuras vietas
pasaulē.

VEIKALS
Pateicoties veikalam, kuram var piekļūt,
izmantojot izklaides sistēmu, jūs varat
iegādāties datu plānus, lejupielādēt
informācijas un izklaides aplikācijas
(piemēram, laika ziņas vai ziņas) un
atjaunot ŠKODA Connect licenci tieši
no savas automašīnas.

TIEŠSAISTES SATIKSMES INFORMĀCIJA
Aktuālā informācija sniedz jums perfektu
pārskatu par katru ceļojumu. Tas arī ļauj
reaģēt uz jauniem notikumiem,
piemēram, ceļu remontdarbiem,
avārijām un sastrēgumiem. Turklāt
vietējās bīstamības informācija jūs
brīdinās, ja jūsu ceļā radīsies kādas
neērtības, piemēram, sarežģīti
braukšanas apstākļi vai ierobežota
redzamība.

IZKLAIDES UN INFORMĀCIJAS LIETOTNES
Informācijas un izklaides lietotnes
uzlabo savienojamību automašīnā.
Šīs lietotnes ir pieejamas lejupielādei
veikalā, izmantojot izklaides sistēmu.
Piemēram, izmantojot lietotni Weather,
varat iegūt detalizētu laikapstākļu
informāciju savai atrašanās vietai vai
jebkur citur. Informācijas un izklaides
lietotnes tiek regulāri atjauninātas, un
laika gaitā būs pieejamas jaunas
lietotnes.

TIEŠSAISTES KARŠU ATJAUNINĀŠANA
Jums ne tikai nav jākopē savi dati, lai
atjauninātu kartes, bet arī atjaunināšana
notiek pilnīgi nepamanāmi. Jums par to
nevajadzēs domāt, jo jums vienmēr būs
jaunākās kartes.

NO LIELĀM IDEJĀM LĪDZ
MAZĀKAJĀM DETAĻĀM
Domājiet vērienīgi. Katra jūsu automašīnas detaļa ir izstrādāta tā, lai padarītu jūsu braucienu
pēc iespējas bezrūpīgāku – no bagāžas iekraušanas un salona iekārtošanas līdz mantu
uzglabāšanas vietas atrašanai.

DURVJU KANŠU
AIZSARDZĪBA
Atverot sānu durvis,
izbīdās plastmasas
sloksnes, kas nosedz
durvju kantes.Tādā veidā
KAMIQ pasargā sevi no
bojājumiem, un vienlaikus
rūpējas arī par citām
automašīnām. Tas ir ideāls
risinājums šaurām
stāvvietām.

SAKABES
IEKĀRTA
Augstākās klases
versijā ir ietverta
pilna LED tehnoloģija,
tostarp līkumu
gaismas, miglas
lukturi un animēti
pagriezienu rādītāji,
kas piešķir
automašīnai
dinamiku.

NODALĪJUMS LIETUSSARGAM
Oriģinālais nodalījums ar oriģinālo ŠKODA lietussargu vadītāja
durvīs. Tas ir paredzēts ūdens izvadīšanai no automašīnas un
sausuma saglabāšanai salonā.

ELEKTRISKI VADĀMS BAGĀŽNIEKA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši nospiežot pogu uz tālvadības pults vai vadītāja durvīs, kas ir īpaši ērti sliktos laikapstākļos. Durvju atvēršanās
augstāko pozīciju var pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Bagāžnieka vāka aizvēršanas poga atrodas arī uz paša vāka.

LED LUKTURĪTIS
Praktiskais noņemamais LED lukturītis atrodas bagāžas
nodalījuma kreisajā pusē. Tas automātiski uzlādējas, kad dzinējs
darbojas.

MAZGĀŠANAS ŠĶIDRUMA REZERVUĀRS
Uzpildot mazgāšanas šķidrumu, jūs nekad neizšļakstīsit nevienu
pilienu. Šķidruma rezervuārs ir ne tikai viegli pieejams, bet tajā
ir arī iebūvēta piltuve.

NOLOKĀMIE GALDIŅI
Praktiski nolokāmie galdiņi ar glāžu
turētājiem atrodami priekšējo sēdekļu
atzveltnēs.

DUBULTĀ GRĪDA
Dubultā grīda izlīdzina
nodalījuma grīdu ar bagāžnieka
sliekšņa līmeni, atvieglojot
bagāžas iekraušanu. Turklāt zem
tās ir atsevišķa uzglabāšanas
vieta.

RADOŠS IEPAKOJUMS
KAMIQ radošais dizains redzams pat bagāžas nodalījumā. Bagāžas nodalījums ir aprīkots ar funkcijām, kas
nodrošina, ka jūsu mantas paliek vietā un automašīna paliek tīra. Vēl vairāk: 400 litru un 1395 litru, kad aizmugurējie
sēdekļi ir nolocīti, ietilpība ierindo šo automašīnu pirmajā vietā savā klasē.

ABPUSĒJS PAKLĀJS
Jūs varat izmantot paklājiņu ar eleganto
tekstila pusi uz augšu, kad nevadājat līdzi neko
tādu, kas varētu notraipīt automašīnu, vai arī
varat to viegli apgriezt, lai vajadzības gadījumā
izmantotu mazgājamo gumijas pusi.

ĀĶI
Izturīgie āķi bagāžas nodalījuma sānos atvieglo
somu un maisu transportēšanu un palielina
jūsu mantu drošību.

TĪKLU SISTĒMA
Viens horizontāls un divi vertikāli tīkli palielina
bagāžas nodalījuma daudzpusību, droši
nostiprinot mantas.

IEKŠĒJA PĀRLIECĪBA
Ar pārdomātām funkcijām un izsmalcinātām palīgsistēmām automašīna nodrošinās jums absolūtu komfortu un
braukšanas pārliecību. Neatkarīgi no tā, ko jums nozīmē komforts, jūs to atradīsit KAMIQ salonā.

TELEFONA NODALĪJUMS / USB
KAMIQ ir aprīkots ar palielinātu tālruņa
nodalījumu, kas rada spēcīgāku signālu
jūsu mobilajai ierīcei un tajā pašā laikā
bezvadu režīmā uzlādē to, kamēr jūs
braucat. Šis nodalījums ir ne tikai viegli
pieejams, bet arī piemērots ierīcēm ar
lielu ekrānu. Divas USB-C pieslēgvietas,
kas atrodas viduskonsolē, ļauj ērti
pievienot ārējās ierīces, neizmantojot
pārejas vai adapterus.

SĒDEKĻU APSILDE / USB
Virtuālais instrumentu panelis parāda borta
datora datus kopā ar citu informāciju,
piemēram, navigāciju. Jūs varat izvēlēties
kādu no pieciem izkārtojumiem
(parādīts skats Modern), ko var pārslēgt ar
pogu View uz stūres. KAMIQ virtuālajam
instrumentu panelim ir 10,25 collu ekrāns.

KESSY BEZATSLĒGAS PIEEJAS SISTĒMA
Transportlīdzeklis, kas aprīkots ar KESSY (bezatslēgas
iekāpšanas/izkāpšanas sistēmu) vai vienkāršāku EasyStart
versiju ar Start/Stop pogu uz stūres statņa.

KRUĪZA KONTROLE
Ir pieejama praktiskā kruīza kontrole vai uzlabotā adaptīvā
kruīza kontrole līdz 210 km/h (skatiet nodaļu "Drošība").

PIELOKĀMI SPOGUĻI
Automātiski pielokāmie ārējie spoguļi pielokas, kad
automašīna tiek aizslēgta, lai tos pasargātu no bojājumiem.

ŠKODA SOUND SYSTEM AUDIO SISTĒMA
Pateicoties audio sistēmai, izbaudiet absolūtu tīru skaņu
neatkarīgi no tā, vai tā ir mūzika vai sarunas. Sistēma ir aprīkota
ar desmit skaļruņiem, tostarp centrālo skaļruni instrumentu
panelī un zemfrekvences skaļruni bagāžas nodalījumā. Citu
funkciju vidū ir spēja pielāgot skaņu atkarībā no tā, cik cilvēku
atrodas automašīnā un kur tie sēž, izmantojot proﬁlus All, Front
un Driver (Visi, Priekšējā rinda un Vadītājs). Iekārta nodrošina
405 W kopējo izejas jaudu.

IZKLAIDES SISTĒMA AMUNDSEN 9,2"
Pievilcīgu dizainu papildina nevainojama funkcionalitāte. Nākamās paaudzes izklaides sistēmai ir ekrāns, kas atrodas augstu uz priekšējā
paneļa, vadītāja tuvumā. Zem displeja ir arī ergonomisks plaukstas balsts, kas noderēs, strādājot ar ekrānu. Ierīce piedāvā ne tikai ērtu
skārienvadību, bet arī žestu vadību.

APSILDES FUNKCIJA
Apsildāmais priekšējais
vējstikls, kas ātri attīra
vējstiklu no ledus vai
aizsvīduma, un apsildāmā
multifunkciju stūre tiek
kontrolēta, izmantojot izklaides
sistēmu.

ELEKTRISKI REGULĒJAMS
VADĪTĀJA SĒDEKLIS
Lielākam braukšanas
komfortam piedāvājam
elektriski regulējamu vadītāja
sēdekli.

MĒS JŪS PIESEGSIM
Dodieties jebkurā piedzīvojumā ar pilnīgu pārliecību. KAMIQ ir aprīkots
ar plašu drošības sistēmu klāstu, lai saglabātu jūsu braukšanas prasmes
uz ceļa, palīdzētu jums novietot automašīnu un pat izvairītos no
sadursmēm.

ATPAKAĻGAITAS BRĪDINĀJUMA
SISTĒMA REAR TRAFFIC ALERT
Šī palīgsistēma, kas ir daļa no Side
Assist sistēmas, palīdz droši
izbraukt atpakaļgaitā no slikti
pārskatāmas stāvvietas. Tā var pat
automātiski iedarbināt bremzes, ja
konstatē draudošas briesmas.

MANEVRĒŠANAS PALĪGSISTĒMA
MANOEUVRE ASSIST
Izmantojot Park Assist sensorus, šī
sistēma nodrošina aizsardzību pret
šķēršļiem automašīnas braukšanas
trajektorijā (pie ātruma līdz 8 km/h).
Kad tiek konstatēts šķērslis,
sistēma iedarbina avārijas bremzes,
ņemot vērā attālumu līdz šķērslim
un automašīnas ātrumu.

JOSLU DROŠĪBAS SISTĒMA
SIDE ASSIST
Izmantojot radara sensorus aizmugurējā buferī,
Side Assist, kas var noteikt citus
transportlīdzekļus un pat grūti pamanāmus
objektus, piemēram, velosipēdistus līdz pat
70 m attālumam, uzrauga zonas aiz un blakus
jūsu automašīnai. Ņemot vērā apkārtējo
transportlīdzekļu attālumu un ātrumu, tā
izlemj, vai brīdināt vadītāju.

ATTĀLUMA KONTROLE
STĀVVIETĀS
KAMIQ novietošana stāvvietā ir
vienkāršāka un drošāka, pateicoties
iebūvētajiem parkošanās sensoriem
priekšējā un aizmugurējā buferī, kas
kontrolē attālumu no automašīnas līdz
jebkuram šķērslim.

STĀVVIETĀ NOVIETOŠANAS
PALĪGSISTĒMA PARK ASSIST
Izmantojot Park Assist, jūs varat
samazināt stresu, novietojot
automašīnu grūti pieejamās vietās.
Tā automātiski izvēlas piemērotu
stāvvietu paralēli vai perpendikulāri
brauktuvei.

DISTANCES KONTROLES SISTĒMA FRONT ASSIST AR PROGNOZĒJOŠO GĀJĒJU AIZSARDZĪBU PREDICTIVE
PEDESTRIAN PROTECTION
Front Assist sistēma, kas izmanto radara ierīci priekšējā restē, ir paredzēta, lai kontrolētu attālumu līdz priekšā braucošajam
transportlīdzeklim, tostarp avārijas bremzēšanas funkcijai. KAMIQ ir aprīkots ar Front Assist, uzlaboto prognozējošo gājēju aizsardzību
Predictive Pedestrian Protection, kas brīdina vadītāju ar audiovizuālu signālu, kā arī maigu bremžu aktivizēšanu. Priekšējās zonas radara
uzraudzības sistēma Front Assist ir standartaprīkojums visos aprīkojuma līmeņos.

AUTOMĀTISKA TĀLO GASMU VADĪBA
LIGHT ASSIST
Jūsu Light Assist sistēma automātiski
pārslēdzas uz tālajām gaismām un atpakaļ,
lai palielinātu komfortu un drošību uz ceļa.
Easy Light Assistant gaismas vadības
sistēma ir standarta aprīkojums visos
aprīkojuma līmeņos.

ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Ar radaru priekšējā režģī, papildus pamata
kruīza kontroles funkcijai šī palīgsistēma,
kas darbojas līdz 210 km/h ātrumam,
saglabā drošu distanci no priekšā
braucošajiem transportlīdzekļiem.

JOSLU PALĪGSISTĒMA LANE ASSIST
Darbojoties pie ātruma virs 65 km/h,
šī sistēma palīdzēs noturēt
automašīnu pareizajā joslā.
Lane Assist ir standartaprīkojums visos
aprīkojuma līmeņos.

VISS SĀKAS UN
BEIDZAS AR
DROŠĪBU
Ekstremālās situācijās, kad vadītājs nevar aktīvi ietekmēt rezultātu,
iedarbojas pasīvie automašīnas drošības elementi, piemēram, gaisa
spilveni. Jūsu automašīnā var būt līdz pat deviņiem gaisa spilveniem.

PRIEKŠĒJIE GAISA SPILVENI
Ja vadītāja drošības spilvens atrodas stūrē,
tad blakussēdētāja drošības spilvens
atrodas priekšējā panelī. Ja priekšējā sēdeklī
ir uzstādīts bērnu sēdeklītis, to var atslēgt.
Priekšējie gaisa spilveni ir
standartaprīkojums visos aprīkojuma
līmeņos.

GALVAS GAISA SPILVENI
Kad galvas gaisa spilveni ir piepūsti, tie izveido sienu, kas pasargā priekšējos un aizmugurējos pasažierus no galvas traumām. Galvas gaisa
spilveni ir standartaprīkojumā visos aprīkojuma līmeņos.

VADĪTĀJA
CEĻGALU GAISA
SPILVENS
Šis gaisa spilvens,
kas atrodas zem
stūres statņa,
aizsargā vadītāja
ceļgalus un
apakšstilbus.
Vadītāja ceļgalu
gaisa spilvens
ietilpst visu
aprīkojuma līmeņu
standarta
aprīkojumā.

PRIEKŠĒJIE UN
AIZMUGURĒJIE
SĀNU GAISA
SPILVENI
Šie četri drošības
spilveni sānu trieciena
gadījumā aizsargā
vadītāja un citu
pasažieru iegurni un
krūšu zonu.

LIELISKS SNIEGUMS LIELISKĀS
PILSĒTĀS!
KAMIQ dzinēji nodrošina izcilu braukšanas komfortu gan pilsētā, gan uz šosejas. Nav svarīgi, vai izvēlaties GTEC CNG vai benzīna dzinēju. KAMIQ salons būs kluss, automašīnas gaita būs vienmērīga, un dzinējs
darbosies uzticami un ekonomiski.

DZINĒJI
Mūsu piedāvājumā ir 70kW, 81kW un 110kW benzīna dzinēji ar
priekšzīmīgu paātrinājumu un griezes momentu, kā arī 66kW G-TEC CNG
dzinējs ar ārkārtīgi zemu degvielas patēriņu. Atkarībā no izvēlētā dzinēja
jūsu automašīna var tikt komplektēta ar 5 vai 6 pakāpju manuālo
pārnesumkārbu vai 7 pakāpju DSG.

BRAUKŠANAS REŽĪMA IZVĒLE
Braukšanas režīma izvēles funkcija, kas tiek aktivizēta ar pogu
viduskonsolē, piedāvā Eco, Normal, Sport un Individual
(Eko, Normāls, Sports un Individuāls) režīmus.
Ja automašīna ir aprīkota ar pazemināto šasiju, kas ir precīzi
noregulēta sporta šasijas vadībai, jūs varat izvēlēties starp
sporta un parasto režīmu, izmantojot braukšanas režīma izvēli.

DSG ĀTRUMKĀRBAS VADĪBA
Automātisko 7 pakāpju DSG pārnesumkārbu var ērti
vadīt, izmantojot multifunkciju stūri.

ACTIVE

Active aprīkojuma līmeņa standartaprīkojumā ietilpst ārējie sānu spoguļi (elektriski
regulējami), durvju rokturi un jumta reliņi melnā krāsā, virsbūves krāsas buferi ar melnu
graudainu papildelementu, hromēts radiatora restes ietvars, tonētie stikli, LED
priekšējie lukturi, tostarp LED dienas gaitas gaismas, hromēti durvju iekšējie rokturi,
centrālā atslēga ar tālvadību, melnbalts Maxi DOT borta dators, izklaides sistēma
Swing 6,5", divas USB pieslēgvietas un daudz kas cits.

INTERJERS
ACTIVE
BLACK
Sēdekļu
auduma
apdare

INTERJERS
ACTIVE
BLACK
Sēdekļu
auduma
apdare

DEKORS GRAINED GREY /
MELNA PLASTIKĀTA JOSLA

AMBITION

Ambition aprīkojuma līmeņa standartaprīkojumā ietilpst virsbūves krāsas ārējie
spoguļi un durvju rokturi, platīna krāsas bufera elementi, roku balsts Jumbo
BOX, nodalījums lietussargam ar ŠKODA lietussargu, glabāšanas nodalījumi
zem priekšējiem sēdekļiem, saulesbriļļu nodalījums, tīkla kabata priekšējo
sēdekļu atzveltņu aizmugurē, manuāls gaisa kondicionētājs, priekšējie sēdekļi
ar manuāli regulējamu jostasvietas atbalstu un daudz kas cits.

INTERJERS
AMBITION
BLUE
Sēdekļu
auduma
apdare

INTERJERS
AMBITION
BLUE
Sēdekļu
auduma
apdare

DEKORS TABORA BRUSHED /
ZILA PLASTIKĀTA JOSLA

DEKORS SILVER HAPTIC /
MELNA PLASTIKĀTA JOSLA

DEKORS GRAINED GREY /
MELNA PLASTIKĀTA JOSLA

ELEGANCE

Eleganance aprīkojuma līmeņa standartaprīkojumā ietilpst pelēkas
dekoratīvās sliekšņu uzlikas, pilnie LED aizmugurējie lukturi, ādas apdare
stūrei, pārnesumkārbas un stāvbremzes svirai, tekstila grīdas paklājiņi, Easy
Start starta sistēma, divu zonu Climatronic gaisa kondicionētājs, Bolero 8"
izklaides sistēma, tostarp SmartLink un Bluetooth, un daudz kas cits.

INTERJERS
ELEGANCE
BEIGE
Sēdekļu apdare
no ādas / ādas
aizvietotāja /
mākslīgā zamša

INTERJERS
ELEGANCE
BEIGE
Apdare no
ādas / ādas
aizvietotāja /
mākslīgā zamša

DEKORS BEIGE BRUSHED /
HROMĒTA PLASTIKĀTA JOSLA

DEKORS COPPER BRUSHED /
HROMĒTA PLASTIKĀTA JOSLA

DEKORS LATTICE GREY /
KAPARA PLASTIKĀTA JOSLA

DYNAMIC

Dynamic pakotnē ietilpst sporta sēdekļi,
multifunkcionāla sporta stūre, nerūsējošā
tērauda pedāļi un melni griesti.

INTERJERS
ELEGANCE
DYNAMIC
Sēdekļu apdare
no auduma /
mākslīgā zamša

INTERJERS
ELEGANCE
DYNAMIC
Apdare no
auduma /
mākslīgā
zamša

DEKORS BLACK DOTS /
SARKANA PLASTIKĀTA JOSLA
(versijai Ambition)

DEKORS SILVER HAPTIC /
MELNA PLASTIKĀTA JOSLA
(versijai Ambition)

DEKORS BLACK DOTS /
HROMĒTA PLASTIKĀTA JOSLA
(versijai Style)

Elegance Beige
(audums/mākslīgais zamšs),

Elegance Beige
(āda/ādas aizvietotājs/mākslīgais zamšs)

Elegance Black
(audums/mākslīgais zamšs)

Ambition/Elegance Black
(āda/ādas aizvietotājs/mākslīgais)

Ambition/Elegance Sport
(audums/mākslīgais)

Active Black (audums)

Ambition Blue (audums)

Ambition Black (audums)

SĒDEKĻU APDARE

KRĀSAS

CANDY WHITE
SPECIĀLĀ

MOON WHITE
METĀLIKA

BRILLIANT SILVER
METĀLIKA

STEEL GREY
SPECIĀLĀ KRĀSA

QUARTZ GREY
METĀLIKA

VELVET RED
METĀLIKA

TITAN BLUE
METĀLIKA

ENERGY BLUE
SPECIĀLĀ KRĀSA

RACE BLUE
METĀLIKA

MAGIC BLACK
METĀLIKA

DISKI
18" VEGA AERO melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

18" CRATER vieglmetāla diski

18" VEGA vieglmetāla diski

17" BRAGA vieglmetāla diski

16" HOEDUS AERO melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

16" ORION vieglmetāla diski

17" PROPUS AERO melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

17" VOLANS vieglmetāla diski

16" CASTOR vieglmetāla diski

16" tērauda diski ar uzlikām
LHOTSE

ŠKODA RAŽOTS,
DOMĀTS JUMS

Aksesuāri nav tikai modes lieta. Ar ŠKODA
oriģinālajiem aksesuāriem jūs varat pārveidot
savu automašīnu, lai uzlabotu tās
praktiskumu, drošību un pielietojamību, kā arī
padarītu to daudz piemērotāku jūsu
vajadzībām.

GUDRAIS TURĒTĀJS – DRĒBJU PAKARAMAIS
Drēbju pakaramais, ko var uzstādīt uz priekšējo
sēdekļu galvas balstiem, ir ārkārtīgi praktisks aksesuārs,
īpaši tiem, kuri uz darbu brauc uzvalkā.

SUŅU DROŠĪBAS JOSTA / AIZMUGURĒJO SĒDEKĻU AIZSARGS
Ja viens no jūsu pastāvīgajiem pasažieriem ir suns, mēs iesakām aprīkot
savu automašīnu ar īpašu drošības jostu (izmērs S - XL). Jūs novērtēsiet
arī aizmugurējā sēdekļa aizsardzību.

GUDRAIS TURĒTĀJS –
MULTIMEDIJU TURĒTĀJS
Aizmugurējos sēdekļos sēdošie pasažieri noteikti novērtēs
multimediju ierīču turētājus, kurus var uzstādīt uz priekšējo
sēdekļu galvas balstiem.

MĪKSTS AIZSARGPALIKTNIS
Šis mīkstais aizsargpaliktnis neļauj bērna auto krēsliņam izslīdēt,
kā arī pasargā automašīnas polsterējumu no bojājumiem un
netīrumiem.

GUDRAIS TURĒTĀJS – ĀĶIS
Somas vai mugursomas nedrīkst aizņemt
vietu aizmugurējos sēdekļos. Pakariet tās uz
viedā turētāja āķa, kas piestiprināts pie
priekšējiem galvas balstiem.

VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
Jūs varat droši piestiprināt
slēdzamo oglekļa alumīnija
konstrukcijas velosipēda turētāju
pie galvenā jumta bagāžnieka.

VISU LAIKAPSTĀKĻU PAKLĀJIŅI - SARKANI
Gumijas paklājiņi palīdzēs saglabāt salonu tīru.
Tos var viegli noņemt un nokratīt vai noslaucīt.

SLIEKŠŅU UZLIKAS
Piederumu klāstā ir arī dekoratīvās durvju sliekšņu uzlikas ar
alumīnija ielaidumu.

JA JUMS IEPATIKĀS ŠO LASĪT,
IEDOMĀJIETIES, KĀ BŪTU APSĒSTIES PIE STŪRES!
INTERESANTI?
VAIRĀK INFORMĀCIJU
ATRADĪSIET ŠEIT

MYŠKODA LIETOTNE
Izbaudiet savas automašīnas pilnīgu pārvaldību! Lejuplādējiet MyŠKODA
lietotni un saņemiet iespēju piekļūt visām nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, vai tie būtu dati par braukšanu, degvielas atlikumu, maršruta
plānošanu un pat automobīļa pēdējo novietošanas vietu.
Cenu lapa spēka no 2021. gada maija. Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Visas norādītās cenas ir Ražotāja “braukšanas gatavībā”
ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. ŠKODA patur tiesības mainīt cenas jebkurā laikā (tas ietver arī valdības regulējuma un/vai likumu izmaiņas). Pastāv iespēja,
ka jebkura “braukšanas gatavībā” cenu informācija tiek norādīta ar nokavēšanos. Vienmēr pieprasiet cenas no jūsu izvēlētā mazumtirgotāja. Cenās nav iekļautas ar
pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi. Pievienotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem un informatīviem mērķiem. Krāsu atveide un
izskats ir atkarīga no jūsu monitora iestatījumiem.

skoda.lv
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