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KAD TU ZINI,
KAS TEV DER
Kad dzīvē esat sasniedzis punktu, kad zināt, ko vēlaties,
jūs varētu vēlēties šo automašīnu. ŠKODA KAMIQ
kompaktie izmēri kombinācijā ar drosmīgu dizaina valodu
apvieno nepietiekamu novērtējumu ar lielu pašapziņu.
Ideāls auto, kas atbilst visām jūsu vajadzībām pilsētā, un
lielākajā daļā stāvvietu.
KAMIQ piedāvā arī bagātīgas tehnoloģijas, kas nav
raksturīgas kompaktajiem pilsētas krosoveriem.
Uzlabotas palīdzības sistēmas un jaunās paaudzes
izklaides sistēma nozīmē, ka katrā ceļojumā būsiet
drošībā, nezaudējot jautrību.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

VIRSBŪVES
DIZAINS

8

DIZAINS, KAS VED,
NEVIS SEKO

Dizains

Viņam ir izskats: KAMIQ ir ideāls robustuma un dinamisku formu
sajaukums, ko nosaka ŠKODA dizaina valoda. Tas ir pirmais ŠKODA
krosovers.

SKATS NO PRIEKŠAS
KAMIQ ir aprīkots ar platu radiatora resti un dalītajiem priekšējiem lukturiem, kas piešķir priekšpusei unikālu
izskatu. Papildus uzlika uz priekšējā bufera platīna pelēkā vai melnā krāsā uzsver krosovera raksturu..

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Ar savu dizainu KAMIQ apliecina
piederību ŠKODA saimei, bet tajā pašā
laikā parāda savu individualitāti. Tas
piedāvā SUV funkcijas, piemēram,
augstāku šasiju un izturīgu izskatu,
apvienojumā ar kompaktas pilsētas
automašīnas praktiskumu.
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PANORĀMAS JUMTS
Lai ikdienas braukšanai piešķirtu
individuālāku raksturu, KAMIQ var aprīkot
ar papildu melno panorāmas jumtu.

SKATS NO AIZMUGURES
Ar nepārprotamo ŠKODA
uzrakstu aizmugurē
automašīna lepni apliecina
savu piederību ģimenei.
Papildu uzlika uz aizmugurējā
bufera ar integrētu difuzoru
platīna pelēkā vai melnā
krāsā, kas akcentē ievērojamo
klīrensu, piešķir automašīnas
aizmugurei īpaši robustu
izskatu.

Dizains

SKATS NO SĀNA
Raksturīgās ŠKODA dizaina
valodas līnijas automašīnas
sānos uzlabo tās dinamiku.
Iespaids ir vēl spēcīgāks ar
tonētajiem SunSet stikliem,
kas ne tikai akcentē virsbūves
pievilcību, bet arī aizsargā
aizmugurē sēdošos no
apžilbšanas.

12

NO MODES TENDENCĒM
NEATKARĪGS SKAISTUMS

Dizains

Gaisma ne tikai apgaismo. Tā iedvesmo. Unikālie priekšējie lukturi un plānie garie
aizmugurējie lukturi padara automašīnu uzreiz atpazīstamu, demonstrējot perfektu
čehu kristāla tradīciju un moderno tehnoloģiju sajaukumu.

Bi-LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Augstākās klases opcija ir LED tehnoloģija, tostarp līkumu un miglas lukturiem. Dienas gaitas lukturi divdaļīgo
priekšējo lukturu augšējā daļā apvieno inovatīvas tehnoloģijas ar nesajaucamu izskatu.

PILNIE LED AIZMUGURĒJIE LUKTURI
KAMIQ ir aprīkots ar horizontāli
novietotiem aizmugurējiem lukturiem,
kuros oriģinālo gaismas iezīmi papildina
nevainojama funkcionalitāte. Augstākās
klases izvēle ir aprīkota ar pilniem LED
aizmugurējiem lukturiem, kas ir aprīkoti
ar animētiem pagriezienu rādītājiem.

SALONA
DIZAINS
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JŪSU PERSONĪGĀ
VIETA, KUR BŪT

KAMIQ iekšpusē jūs jutīsities kā mājās. Salons, kas saskan ar
virsbūves dizainu, ar tā pašapziņu un kopējo funkcionalitāti, piedāvā
izcilu plašumu, kvalitatīvus materiālus, tostarp pievilcīgu dekoru un
jaunākās digitālās tehnoloģijas.

Dizains

VIRTUĀLAIS KOKPITS
Virtuālā kabīne parāda
borta datora
specifikācijas kopā ar citu
informāciju, piemēram,
navigāciju. Varat
izvēlēties kādu no
pieciem izkārtojumiem
(parādīts paplašinātais
skats), ko kontrolē,
izmantojot pogu View uz
stūres. KAMIQ
virtuālajam kokpitam ir
10,25 collu displejs.

VIDES APGAISMOJUMS
Padariet savu telpu mājīgāku
un ērtāku, izmantojot LED
apgaismojumu, kas vijas gar
informācijas paneli. Jūsu
automašīna var būt aprīkota
ar baltu, sarkanu vai kapara
apgaismojumu.

STILS UN
FUNKCIONALITĀTE
KAMIQ salons ir
iekārtots ar
kvalitatīviem
materiāliem un izcilu
meistarību. Vairākas
apdares un dekoru
kombinācijas nozīmē,
ka varat piešķirt savai
automašīnai unikālu
personību. Pateicoties
skaistas formas un
ērtiem sēdekļiem, jūs
jutīsieties moži pat pēc
ilga brauciena. Jumta
panelī varat atrast
papildu USB-C
pieslēgvietu, kas ir
ideāli piemērots uz
vējstikla uzstādīto
ierīču uzlādēšanai.

SAVIENOJAMĪBA
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KALENDĀRS
Izmantojot Kalendāra aplikāciju, kas paredzēta ar darbu saistītām darbībām, jūs varat produktīvi un droši pavadīt savu
ceļojuma laiku. Aplikācija ļauj ērti piekļūt kalendāram un mijiedarboties ar to braukšanas laikā. Izmantojot navigācijas pogu,
aplikācija Kalendārs novirzīs jūs uz plānotajām sapulcēm. Varat arī pievienoties konferences zvaniem, izmantojot pievienoto
mobilo tālruni. Viss saturs tiek sinhronizēts tiešsaistē un saistīts ar jūsu kontu, lai nodrošinātu nevainojamu pāreju starp
ierīcēm.

PARKOŠANĀS VIETA
Kad brauciens ir pabeigts, automašīna nosūta
savus atrašanās vietas datus uz serveri. Pēc
tam varat atrast automašīnas atrašanās vietu,
izmantojot lietotni MyŠKODA.

TIEŠSAISTES INFORMĀCIJA PAR SATIKSMI
Ar Tiešsaistes informāciju par satiksmi jūs vienmēr iegūsiet
aktuālo informāciju, tādējādi ietaupot laiku un nervus, sēžot
sastrēgumos. Ja ir aktivizēta, navigācijas sistēma automātiski
pārrēķina maršrutu, lai sasniegtu galamērķi tieši laikā.

Savienojamība

Savienojamība

ŠKODA CONNECT:
ŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

Saglabājiet savienojumu, lai kur jūs arī atrastos. Pilnīga un
pastāvīga atrašanās tiešsaistē nozīmē pastāvīgu piekļuvi izklaidei,
informācijai un iespējamai palīdzībai, atrodoties ceļā. ŠKODA
Connect ir jūsu vārti uz neierobežotu saziņas iespēju pasauli.
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DIGITĀLĀ BALSS ASISTENTE LAURA
Šī tiešsaistes balss vadības sistēma saprot tekošus teikumus. Nosauciet galamērķi, izmantojot dabisku
balsi, diktējiet īsziņas vai pat palūdziet viņai pastāstīt kādu joku. Lauras tiešsaistes daļa ir gatava jebkam.
Lai sāktu īstenot savas vēlmes, vienkārši sazinieties ar viņu, sakot “Ok, Laura!”

SATIKSME
Aplikācija Satiksme palielina jūsu drošību, nodrošinot ar satiksmi saistītus brīdinājumus no tuvumā esošiem
transportlīdzekļiem. Darbojoties fonā, tā brīdinās jūs, ja mēģināsiet braukt nepareizā virzienā pa vienvirziena
ceļu. Paziņojumi tiek rādīti arī gadījumā, ja netālu no jūsu automašīnas tiek aktivizētas avārijas gaismas.

Savienojamība

Savienojamība

PAPILDU
SAVIENOJAMĪBAS
IESPĒJAS

Atklājiet papildu iespējas un funkcijas. Piemēram, ar Laura jūsu automašīnā ir
pieejams digitālais balss asistents. Izmantojot SmartLink funkciju, kas atbalsta
Apple CarPlay un Android Auto, automašīnas izklaides sistēma ļauj droši
izmantot tālruni braukšanas laikā. Izmantojot Car Access, kas ir daļa no
MyŠKODA aplikācijas, mūsu partneri piegādās jūsu pasūtījumu tieši uz jūsu
automašīnu. Varat arī uzlabot automašīnas savienojamību, izmantojot papildu
tīmekļa lietotnes, piemēram, Laika Ziņas, Ziņas, Digitālo rokasgrāmatu,
Satiksme un daudzas citas.

SIMPLY CLEVER
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NO LIELĀM IDEJĀM
LĪDZ MAZĀKAJĀM DETAĻĀM

ELEKTRISKI VADĀMS BAGĀŽNIEKA VĀKS
Tas atveras un aizveras, vienkārši pieskaroties
pogai uz tālvadības pults vai vadītāja durvīs, kas
ir īpaši ērti nelabvēlīgos laikapstākļos. Varat arī
pielāgot vāka augšējo pozīciju atbilstoši savām
vajadzībām. Uz paša vāka atrodas arī poga vāka
aizvēršanai.

Simply Clever

Domā plaši. Katra detaļa jūsu automašīnā ir izstrādāta tā,
lai padarītu jūsu ceļošanu bez problēmām. Sākot ar bagāžas
iekraušanu, salona pielāgošanu un vietas atrašanu mantām.

SAKABES ĀĶIS
KAMIQ ir pielokāms sakabes āķis ar
elektrisko atbloķēšanu. Slēdzis atrodas
bagāžas nodalījumā.

DURVJU MALU AIZSARDZĪBA
Atverot visas sānu durvis, tiek izbīdītas plastmasas sloksnes, kas aizsedz
durvju kantes. Tādā veidā KAMIQ pasargā sevi no bojājumiem, kā arī ir
saudzīgs pret citām automašīnām. Piemērots, piemēram, šaurām stāvvietām.

28
Simply Clever

DUBULTĀ GRĪDA
Dubultā grīda izlīdzina bagāžas nodalījuma
grīdu ar bagāžas nodalījuma slieksni, tādējādi
atvieglojot bagāžas iekraušanu un
izkraušanu. Turklāt zem tās rodas diskrēta
uzglabāšanas vieta.

VĒJSTIKLA ŠĶIDRUMA TVERTNE
Uzpildot stiklu mazgāšanas šķidrumu, jūs nekad nezaudēsiet nevienu pili.
Šķidruma tvertne ir ne tikai viegli pieejama, bet tai ir arī integrēta piltuve.

LIETUSSARGA GLABĀŠANAS NODALĪJUMS
Vadītāja durvīs ir iebūvēts ģeniāls nodalījums ar oriģinālo ŠKODA lietussargu.
Tas ir paredzēts, lai ļautu ūdenim aizplūst no automašīnas, saglabājot salonu sausu.

BAGĀŽAS
NODALĪJUMS
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PILNS AR
RADOŠUMU

Luggage Compartment

TĪKLU SISTĒMA
Viens horizontāls un divi vertikāli tīkli
palielina bagāžas telpas praktiskumu,
vienlaikus stingri nostiprinot priekšmetus.

Pat KAMIQ bagāžas nodalījums atspoguļo radošā dizaina nozīmi.
Bagāžnieks ir aprīkots ar funkcijām, kas nodrošina, ka jūsu mantas
paliek savās vietās un jūsu automašīna paliek tīra. Turklāt: dāsnā 400
litru ietilpība un 1395 litri pēc aizmugurējo sēdekļu nolocīšanas
ierindo šo automašīnu savas klases augšgalā.

ABPUSĒJS PAKLĀJS
Jūs varat izmantot paklāju ar eleganto auduma pusi uz augšu, kad
nepārvadājat neko, kas varētu padarīt jūsu automašīnu netīru, un varat to
viegli apgriezt, lai vajadzības gadījumā izmantotu mazgājamo gumijas pusi.

KOMFORTS
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IEKŠĒJA
PĀRLIECĪBA

Automašīna, kas ir aprīkota ar pārdomātām funkcijām un
izsmalcinātām palīgsistēmām, ļaus jums izbaudīt absolūtu
komfortu un sniegs jums braukšanas pārliecību. Neatkarīgi
no tā, ko jums nozīmē komforts, jūs to atradīsit KAMIQ.

TIEŠSAISTES PERSONALIZĀCIJA
Iestatiet individuālu braukšanas profilu, digitālā paneļa izkārtojumu vai gaisa
kondicionēšanas parametrus – iestatījumi tiks sinhronizēti ar jūsu ŠKODA ID kontu.
Tātad nākamreiz, kad iekāpsiet savā automašīnā pēc tam, kad to ir vadījis kāds cits,
varat ērti doties ceļā ar sev vēlamajiem iestatījumiem. Izmantojot tiešsaistes
personalizēšanu, jūs varat iestatīt vēlamos iestatījumus ne tikai savā automašīnā, bet
jebkurā citā ŠKODA automašīnā, kas to atbalsta.

SILDĪŠANAS FUNKCIJAS
Priekšējā vējstikla apsildes funkcija, kas
ātri notīra sarmu vai rasu, un
multifunkciju stūres sildīšana tiek
kontrolēta ar izklaides sistēmas palīdzību.

PHONE BOX / USB
KAMIQQ piedāvā palielinātu Phone Box, kas pastiprina signālu jūsu mobilajai
ierīcei un tajā pašā laikā bezvadu režīmā uzlādē tālruni braukšanas laikā. Šis
nodalījums ir ne tikai viegli pieejams, bet arī piemērots lielu displeju ierīcēm.
Divas USB-C pieslēgvietas, kas atrodas centrālajā konsolē, ļauj ērti savienot
ārējās ierīces, neizmantojot pārejas vai adapterus.

Komforts

Komforts

AMUNDSEN 9.2" IZKLAIDES SISTĒMA
Pievilcīgu dizainu papildina nevainojama funkcionalitāte. Pieskāriena vai žestu vadībai ierīci papildus var vadīt, izmantojot digitālo palīgu Laura. Šī jaunā
uzlabotā un tiešsaistes balss vadības sistēma var atbildēt uz jautājumiem par dažādām tēmām un tā izpilda komandas. Piemēram, tā sāks navigāciju uz
vēlamo galamērķi, atradīs iecienītāko skaņdarbu vai nodiktēs SMS. Web radio funkcija ir komplektā ar Amundsen izklaides sistēmu. Tas ļauj paplašināt
parasto staciju portfeli ar citiem iecienītākajiem kanāliem, podkāstiem un ziņām. Varat noskaņoties un klausīties augstā kvalitātē jebkuru radio
straumēšanas pakalpojumu, ko aptver internets. Apvienojumā ar virtuālo kokpitu Amundsen izklaides sistēma piedāvā arī ceļa zīmju atpazīšanas funkciju.
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PIELOKĀMI SPOGUĻI
Automātiski pielokāmi ārējie sānu spoguļi
pielokās, kad automašīna ir aizslēgta,
pasargājot sevi no bojājumiem.

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

ELEKTRISKI REGULĒJAMS VADĪTĀJA SĒDEKLIS
Labākai sajūtai pie stūres mēs piedāvājam elektriski
regulējamu vadītāja sēdekli.

APSILDĀMI SĒDEKĻI / USB
Aukstā laikā jūsu draugi un ģimene novērtēs
apsildāmos aizmugurējos sēdekļus, kas tiek
regulēti ar atsevišķu vadības ierīci priekšējā
roku balsta aizmugurē. Divas USB-C
pieslēgvietas nodrošina universālu mobilā
tālruņa uzlādi.

ŠKODA SOUND SYSTEM
Izbaudiet absolūtu skaņas dzidrumu neatkarīgi no tā, vai tā ir mūzika vai runātais vārds,
izmantojot skaņas sistēmu. Sistēmā ir desmit skaļruņi, tostarp centrālais skaļrunis
informācijas panelī un zemfrekvences skaļrunis bagāžas nodalījumā. Citu funkciju starpā
skaņu var regulēt atbilstoši tam, cik cilvēku atrodas automašīnā un kur viņi sēž,
izmantojot profilus Visi, Front un Driver. Sistēma piedāvā 405 vatu kopējo jaudu.

Komforts
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Komforts

KESSY
Automašīna, kas aprīkota ar KESSY (bezatslēgas iekāpšanas,
iedarbināšanas un izkāpšanas sistēmu) vai ar vienkāršāku Easy
Start versiju, ir aprīkota ar Start/Stop pogu uz stūres statņa.

DROŠĪBA
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ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE
Izmantojot radara iekārtu radiatora restē, papildus savai pamata kruīza kontroles funkcijai, adaptīvā kruīza kontrole (nav parādīta)
saglabā drošu distanci no priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem. Šī sistēma strādā līdz ātrumam 210 km/h. Atkarībā no dažādiem
faktoriem ir pieejama arī prognozējošā adaptīvā kruīza kontrole (attēlā). Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu ŠKODA partneri.

ADAPTĪVAIS JOSLU ASISTENTS
Sistēma spēj noturēt automašīnu
pareizās joslas vidū un brīdināt
vadītāju par novirzēm. Tā var arī
pārņemt kontroli pār automašīnu,
pat ceļu remontdarbu vietās.

PARKOŠANĀS ASISTENTS
Samaziniet apgrūtinājumus,
novietojot automašīnu šaurās
vietās, izmantojot Parkošanās
asistentu. Tas automātiski izvēlas
piemērotu stāvvietu un droši
novieto automašīnu paralēli vai
perpendikulāri novietotu
transportlīdzekļu rindā.

Drošība

Drošība

CEĻOJUMA
ASISTENTS

Travel Assist apvieno adaptīvās kruīza kontroles (tostarp Front Assist), adaptīvā joslu asistenta un ceļa
zīmju atpazīšanas funkcijas. Lai nodrošinātu maksimālu drošību, vadītājam tā pastāvīgi jāuzrauga. Tāpēc
kapacitatīvā stūre nosaka vadītāja taktilitāti, nodrošinot sistēmai interaktīvu saskarni. Ja vadītājs ir
novērsies no braukšanas, kapacitatīvā stūre fiksē uzvedības izmaiņas. Travel Assist tiek piedāvāts tikai
kombinācijā ar Virtuālo kokpitu un Amundsen izklaides sistēmu.
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SĀNU ASISTENTS
Izmantojot radara sensorus aizmugurējā buferī, Side Assist (kas var atpazīt citus transportlīdzekļus un grūtāk
nosakāmus objektus, piemēram, velosipēdistus līdz 70 m attālumam) uzrauga zonas sānos un aiz automašīnas.
Pamatojoties uz apkārtējo transportlīdzekļu attālumu un ātrumu, tā izlemj, vai brīdināt vadītāju.

BRĪDINĀJUMS PAR
SATIKSMI AIZ
AUTOMAŠĪNAS
Šī palīgsistēma, kas ir daļa no
Side Assist sistēmas, palīdz
droši izbraukt atpakaļgaitā no
stāvvietas ar sliktu
pārredzamību. Tā var pat
automātiski iedarbināt
bremzes, ja konstatē
nenovēršamas briesmas.

MANEVRU ASISTENTS
Izmantojot Park Assist sensorus,
šī sistēma nodrošina aizsardzību
no šķēršļiem (ar ātrumu līdz 8
km/h). Ja tiek atklāts šķērslis,
atkarībā no attāluma līdz
šķērslim un automašīnas ātruma,
sistēma aktivizē avārijas
bremzēšanu.

Drošība

Drošība

PAPILDUS EKSPERTI
UZ BORTA

Uz ceļa var sastapt dažādas lietas. Lai nodrošinātu, ka
automašīna ir gatava atrisināt visas situācijas, kas var
rasties ceļā, ir pieejami papildu asistenti ar vairākām
funkcijām, kas ir gatavi palīdzēt vai pat aizstāt vadītāju.
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AUTOMĀTISKAIS GAISMU ASISTENTS
Jūsu Light Assist automātiski pārslēgsies
uz tālajām gaismām un atpakaļ, palielinot
komfortu un satiksmes drošību.

Drošība
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Drošība

PARKOŠANĀS DISTANCES KONTROLE
KAMIQ novietošana stāvvietā ir vienkāršāka un drošāka ar priekšējā
un aizmugurējā buferī iebūvētajiem parkošanās sensoriem, kas
kontrolē automašīnas attālumu līdz jebkādiem šķēršļiem.

SCOUTLINE

CIETS APVALKS,
ĒRTS KODOLS
Neļaujiet enerģiskajai ārienei jūs mulsināt, jo tā slēpj maigu dvēseli.
Sagatavojieties tikt palutināts, tiklīdz aizvērsiet durvis aiz sevis un izbaudīsiet
pārsteidzošo plašumu, jaunākās tehnoloģijas un augstas kvalitātes materiālus,
kas ne vien labi izskatās, bet arī ir patīkami pēc taustes.
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ScoutLine

TĪRS DIZAINS, PAT JA
TAS KĻŪST NETĪRS

SKATS NO PRIEKŠAS
Lai gan dalītie priekšējie lukturi norāda uz KAMIQ atšķirīgo dizainu,
izturīgais priekšējais buferis ar papildu uzliku sudraba krāsā uzsver
ScoutLine versijas bezceļa harizmu. Bi-LED priekšējie lukturi, tostarp
līkumu un miglas lukturi, ir papildaprīkojums.

Ja KAMIQ elegantās līnijas un dinamiskā forma
apvienojas harmonijā, tad ScoutLine versijas melnie un
sudrabotie ārējie aizsargelementi piešķir tai mazliet
piesātinājumu. Tāpat kā sajūta, kas rodas, atstājot
komforta zonu, lai atklātu ko jaunu.

SKATS NO AIZMUGURES
Papildu uzlika uz aizmugurējā bufera ar integrētu difuzoru sudraba
krāsā, kas akcentē ievērojamo klīrensu, piešķir automašīnas aizmugurei
īpaši robustu izskatu. Standartaprīkojumā ir pilnie LED aizmugurējie
lukturi ar animētiem pagriezienu rādītājiem.

MONTE CARLO

Monte-Carlo ir Monaco Brands reģistrēta preču zīme

AR PIRMO
STARTA VIETU
Iedomājieties izcilu dizainu, komfortu un viedās
tehnoloģijas vienuviet. KAMIQ MONTE CARLO ir
priekšējie sporta sēdekļi, īpaša sarkana/melna
apdare un Monte Carlo dizaina instrumentu panelis.
Multifunkcionālā sporta stūre ir rotāta ar perforētu
ādu ar melnām šuvēm. Standarta aprīkojumā ietilpst
arī melni griesti, vieglmetāla pedāļu uzlikas un LED
vides apgaismojums sarkanā vai baltā krāsā.

Monte-Carlo ir Monaco Brands reģistrēta preču zīme
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APDZEN AR SAVU
DIZAINU

Izmantojiet pirmā ŠKODA krosovera KAMIQ
robustumu un dinamiskās formas, sajauciet to ar
Monte Carlo stilu un iegūstiet aizraujošu auto, kas
pārliecinoši demonstrē savus čempionu gēnus.

Monte Carlo

STILS UN
FUNKCIONALITĀTE
Monte Carlo versijai ir
panorāmas jumts
apvienojumā ar spīdīgi
melniem jumta reliņiem
un melnu aizmugurējo
difuzoru.

MELNI ELEMENTI
PRIEKŠPUSĒ UN
SĀNOS
Kā īstam Monte Carlo
ģimenes loceklim, šai
automašīnai priekšējās
restes ietvars, uzlika uz
priekšējā bufera,
sliekšņu uzlikas, ārējie
spoguļu korpusi un
vieglmetāla diski ir
melnā krāsā.

Monte-Carlo ir Monaco Brands reģistrēta preču zīme

G-TEC

63

62

ZEMI IZMEŠI, AUGSTAS
AMBĪCIJAS

DZINĒJS UN TVERTNES
Automašīna ir aprīkota ar veiklu trīscilindru 1,0 TGI/66 kW G-TEC
dzinēju. CNG režīmā (salīdzinājumā ar benzīnu) CO2 izmešu
daudzums ir samazināts. Automašīnas draudzīgumu videi apliecina
arī zemāks slāpekļa oksīda (NOx) izmešu līmenis un cieto daļiņu
neesamība. Trīs tērauda CNG tvertnes ietilpina 13,8 kg gāzes, kas
ļauj nobraukt aptuveni 410 km. Apvienojumā ar deviņu litru
benzīna tvertni kopā var nobraukt aptuveni 630 km.

PĀRSLĒGŠANĀS NO CNG UZ BENZĪNU
Pārslēgšanās starp degvielu sistēmām ir automātiska. Dzinējs tiek
iedarbināts ar CNG un turpina darboties CNG režīmā. Ja CNG
beigsies, automašīna automātiski pārslēgsies benzīna režīmā.

G-TEC

G-TEC

Ja meklējat ekonomisku un zaļu alternatīvu parastajām degvielām, skatieties
šeit. Ar saspiestu dabasgāzi darbināmais ŠKODA KAMIQ G-TEC piedāvā
iekšdedzes dzinēju lietotājam dabas draudzīgumu apvienojumā ar zemākām
emisijām. Izbaudiet braucienu līdz galam un piepildiet tvertni līdz pusei.

BLACK
PACKAGE

66
Black Package

MELNIE ELEMENTI
Automašīnas raksturīgo izskatu var izcelt ar Black Package, kas ietver vairākus melnus ārējos
elementus. Kamēr ārējo spoguļu korpusi un radiatora restes ietvars ir spīdīgi melnā krāsā,
priekšējā bufera spoileris, stiklu aplodas un aizmugurējais difuzors ir matēti melnā krāsā.
Jumta reliņi ir pieejami gan spīdīgi melnā, gan matēti melnā krāsā.

TOP GAISMAS UN STILĪGI RITEŅI
Automašīnai, kas aprīkota ar Black Package, ir arī pilnie
LED aizmugurējie lukturi, kas aprīkoti ar animētiem
pagriezienu rādītājiem, un melni vieglmetāla diski.
Varat izvēlēties 16", 17" vai 18" (attēlā).

PERSONALIZĀCIJA

71

70

ACTIVE

Active versijas standarta aprīkojumā ietilpst sānu spoguļi (elektriski regulējami), durvju rokturi
un jumta reliņi melnā krāsā, buferi virsbūves krāsā ar graudaini melnām uzlikām, hromēts
radiatora restes ietvars, tonētie logi, LED priekšējie lukturi, tostarp LED dienas gaitas gaismas,
hromēti iekšējie durvju rokturi, centrālā atslēga ar tālvadību, melns/balts Maxi DOT, Swing 6,5"
izklaides sistēma, divas USB pieslēgvietas un daudz kas cits.

ACTIVE BLACK SALONS
Auduma apdare

GRAINED BLACK
DEKORS / MELNA LĪSTE

Personalizācija

Personalizācija

ACTIVE BLACK SALONS
Auduma apdare
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AMBITION

Ambition versijas standarta aprīkojumā ietilpst sānu spoguļi un durvju rokturi virsbūves
krāsā, uzlikas uz buferiem platīna pelēkā krāsā, Jumbo Box, lietussarga nodalījums,
ieskaitot ŠKODA lietussargu, glabāšanas nodalījumi zem priekšējiem sēdekļiem,
saulesbriļļu nodalījums, manuāls gaisa kondicionētājs, priekšējie sēdekļi ar manuāli
regulējamu jostasvietas atbalstu un daudz kas cits.

AMBITION BLACK SALONS
Auduma apdare

SILVER HAPTIC DEKORS /
MELNA LĪSTE

GRAINED BLACK DEKORS /
MELNA LĪSTE

Personalizācija

Personalizācija

AMBITION BLACK SALONS
Auduma apdare
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ELEGANCE

Elegance versijas standarta aprīkojumā ietilpst sliekšņu uzlikas platīna
pelēkā krāsā, pilnie LED aizmugurējie lukturi, ādas apdare stūrei,
pārnesumu pārslēdzēja kloķim un rokas bremzes rokturim, tekstila
paklājiņi, Easy Start, Climatronic divu zonu gaisa kondicionētājs, Bolero 8"
izklaides sistēma, ieskaitot SmartLink un Bluetooth, un daudz kas cits.

ELEGANCE BEIGE SALONS
Ādas/ādas imitācijas/Suedia apdare

BEIGE BRUSHED DEKORS /
HROMA LĪSTE

COPPER BRUSHED DEKORS /
HROMA LĪSTE

LATTICE GREY DEKORS /
KAPARA LĪSTE

Personalizācija

Personalizācija

ELEGANCE BEIGE SALONS
Ādas/ādas imitācijas/Suedia apdare
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DYNAMIC

Dynamic pakotnē, kas ir pieejama Ambition un Elegance
versijām kā papildu aprīkojums, ietilpst sporta sēdekļi,
daudzfunkcionāla sporta stūre, nerūsējošā tērauda pedāļu
uzlikas un melni griesti.

ELEGANCE DYNAMIC SALONS
Auduma/Suedia apdare

BLACK DOTS DEKORS / SARKANA LĪSTE
(Ambition versijai)

SILVER HAPTIC DEKORS / MELNA LĪSTE
(Ambition versijai)

BLACK DOTS DEKORS / HROMA LĪSTE
(Elegance versijai)

Personalizācija

Personalizācija

ELEGANCE DYNAMIC SALONS
Auduma/Suedia apdare
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APDARE
Elegance Beige (āda/mākslīgā āda/Suedia)

Personalizācija

Elegance Beige (audums/Suedia)

Ambition/Elegance Black (āda/mākslīgā āda/Suedia)

Ambition/Elegance sporta sēdekļi (audums/Suedia)

Elegance Black (audums/Suedia)

Active Black (audums)

Personalizācija

Ambition Black (audums)

RACE BLUE METĀLIKA

ENERGY BLUE UNI

MAGIC BLACK METĀLIKA

Personalizācija
GRAPHITE GREY METĀLIKA

PHOENIX ORANGE METĀLIKA

MOON WHITE METĀLIKA

BRILLIANT SILVER METĀLIKA

VELVET RED METĀLIKA

CANDY WHITE UNI

Personalizācija

KRĀSAS
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82
18" VEGA Aero melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

18" VEGA vieglmetāla diski

18" CRATER vieglmetāla diski

18" BLADE antracīta vieglmetāla diski

17" PROPUS Aero vieglmetāla diski

17" PROPUS Aero melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

17" VOLANS vieglmetāla diski

17" BRAGA vieglmetāla diski

16" HOEDUS Aero melni/sudraba
vieglmetāla diski, slīpēti

16" ORION vieglmetāla diski

16" CASTOR vieglmetāla diski

16" tērauda diski ar TECTON uzlikām

Personalizācija

Personalizācija

RITEŅI
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

1.5 TSI/110 kW

1.0 TGI/66 kW G-TEC

Benzīna turbo dzinējs

Benzīna turbo dzinējs

Benzīna turbo dzinējs

Benzīna turbo dzinējs/CNG dzinējs

Cilindri/Tilpums (cm3)

3/999

3/999

4/1,498

3/999

Maks. veiktspēja/apgriezieni (kW/apgr./min.)

70/5,000–5,500

81/5,500

110/5,000–6,000

66/4,000–5,500

Maks. griezes moments/apgriezieni (Nm/apgr./min.)

175/1,600–3,500

200/2,000–3,000

250/1,500–3,500

160/1,800–3,800

Emisijas norma

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Degviela

Petrol, RON min. 95

Petrol, RON min. 95

Petrol, RON min. 95

CNG/Petrol, RON min. 95

Maksimālais ātrums (km/h)

188

198 (197)

219 (218)

183

Paātrinājums 0–100 km/h (s)
Degvielas patēriņš WLTP (l/100 km)
– kombinēts
CO2 izmeši WLTP (g/km)
– kombinēts

11.1

10.1 (10.2)

8.0 (8.2)

5.3–5.9

5.3–5.8 (5.7–6.2)

5.5–6.0 (5.8–6.3)

12.2
CNG – kg/100 km:
3.6–3.8

1,531

119.7–132.7

120.1–132.6 (129.5–141.0)

124.3–135.8 (132.3–143.2)

98.8–104.6

1,988

Tips

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Priekšpiedziņa

Transmisija

Manuālā 5 pakāpju

Manuālā 6 pak. (Automātiska 7 pak. DSG)

Manuālā 6 pak. (Automātiska 7 pak. DSG)

Manuālā 6 pakāpju

Pašmasa ar 75 kg vadītāju (kg)
Kravnesība ar vadītāju un
papildus aprīkojumu (kg)

1,215–1,381

1,228–1,394 (1,248–1,414)

1,257–1,424 (1,276–1,443)

1,327–1,434

415–556

431–561 (431-562)

431–564 (432-556)

375–469

Pilnā masa (kg)

1,687–1,720

1,703–1,750 (1,725-1,770)

1,737–1,780 (1,749–1,800)

1,720–1,740

Maks piekabes svars bez bremzēm (maks. kg)

600–620

610–620 (620–630)

620–640 (630–650)

–

Maks piekabes svars ar bremzēm – 12% (maks. kg)

1,000

1,200

1,250

–

1,556

1,05

1,00

1

3

DZINĒJS

400 l
743

20°

17.4°

VEIKTSPĒJA

837

2,651

753

4,241

TRANSMISIJA

Priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldoša skava

Tips

5 vietas, 5-durvis, 2-nodalījumi

Aizmugurējās bremzes

Trumuļu bremzes; vai disku bremzes, atkarībā no dzinēja versijas

Apgriešanās diametrs (m)

10.8

Klīrenss (mm)

188; G-TEC: 186

Priekšējā ass

McPherson balstiekārta ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)
Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu
atzveltnēm – paceltām/nolaistām

400/1,395; G-TEC: 278/1,273

Aizmugurējā ass

Saliktā savienojuma vērpes ass

Degvielas tvertnes ietilpība (l)

50; G-TEC: 9 + CNG 13.8 kg

Šasija

WLTP – Pasaules harmonizētā vieglo automašīnu novērtēšanas procedūra.
Svars ir atkarīgs no automašīnas aprīkojuma versijas.
( ) Attiecas uz automašīnām ar automātiskajām pārnesumkārbām.

Tehniskās specifikācijas un rasējumi attiecas uz Active, Ambition un Elegance
versijām. Parametri Monte Carlo un ScoutLine automašīnām var atšķirties. Lai
iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu ŠKODA partneri.

1,516
1,793
Automašīnām ar G-TEC dzinēju dažas tehniskajos rasējumos norādītās specifikācijas var atšķirties.

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas

Virsbūve

1,001

SĪKĀKA SPECIFIKĀCIJA

1,425

1,439

SVARS

ATRUNA
Šajā katalogā (brošūrā) sniegtā informācija, attēli un saturs ir paredzēti
tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa no līguma,
piedāvājuma vai garantijas. Parādītās automašīnas ir pirmssērijas
modeļi, kas nav precīzs gala produkta attēlojums. Ilustrācijas, funkcijas,
detaļas, krāsas un aprīkojums var atšķirties no faktiskās sērijveida
automašīnas un tā, ko var pasūtīt un piegādāt. Lai iegūtu vairāk
informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA dīleri.

MyŠKODA APP
Izbaudiet pilnu automašīnas kontroli.
Lejupielādējiet MyŠKODA App un
piekļūstiet visām nepieciešamajām
funkcijām jebkurā laikā, neatkarīgi no tā,
vai tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt
automašīnu.

JA JUMS PATIKA LASĪT PAR TO ―
IEDOMĀJATIES SEVI TAJĀ
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PI EZVANIET, L A I SARUNĀTU TESTA BRAUCIENU

Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

