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KAMIQ
STYLE

Celková cena

605 400 Kč

1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.

Ceny

Cena

KAMIQ / 1,5 TSI 110 kW 6-stup. mech.
Modrá Race metalíza
16" kola z lehké slitiny Orion
Černý/Šedý

505 900 Kč
16 000 Kč
0 Kč
0 Kč

Celková cena nakonfigurovaného vozidla *

605 400 Kč

*Uvedená cena v Kč, včetně 21%DPH je doporučená výrobcem ŠKODA AUTO je pouze
orientační a není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat v průběhu výroby změny proti provedením zde
uvedeným. Další podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách,
dodacích podmínkách, dostupnosti příslušenství pro vybraný model a termínech Vám na přání
poskytne Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními a technickými
předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.
Uvedená cena výbavy ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnuje případné náklady na montáž.
Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2
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vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Pro více
informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

ŠKODA Connect – Care Connect + Infotainment Online
Zahrnuje Proaktivní servis na 10 let, Vzdálený přístup a Infotainment Online na 3 roky a
eCall s doživotní platností.
eCall – doživotní doba platnosti

eCall
Proaktivní servis – 10 let platnosti
Automatické oznámení nehody
Pomoc na cestě
Infolinka
Zdravotní karta vozu
Plánování návštěvy servisu
Infotainment Online navigační systém (1) – 3 roky platnosti

Aktualizace map online
Dopravní informace online
Parkovací místa
Čerpací stanice
Výpočet trasy online
Hlasové ovládání online
Aplikace ve voze
(1) Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem
(Amundsen).
Vzdálený přístup – 3 roky platnosti
Stav vozidla
Jízdní data
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & blikání
Oznámení alarmu online(2)
Poslední parkovací pozice
Zamykání & Odemykání
(2) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originálním alarmem.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se
společností ŠKODA AUTO, a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po
předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla na www.skoda-connect.com. Služba eCall
je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
Dostupnost služeb Proaktivního servisu, Vzdáleného přístupu a Infotainment Online může být v té
které zemi různá. Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla.
Při používání služeb také je potřebné datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet,
PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není zahrnuto v rámci služby. Bližší informace
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o službě naleznete na www.skoda-auto.com a u Vašeho autorizovaného partnera ŠKODA.

ŠKODA Connect – Care Connect + Infotainment Online
Tísňové volání – doba platnosti 10 let
Tísňové volání
Proaktivní servis – doba platnosti 10 let
Plánování návštěvy servisu
Pomoc na cestě
Infolinka
Automatické oznámení nehody
Zdravotní karta vozu
Vzdálený přístup k vozidlu – doba platnosti 1 rok
Parkovací místa
Jízdní data
Stav vozu
Oznámení o opuštění oblasti
Oznámení o překročení rychlosti
Houkání & Blikání
Oznámení alarmu online (1)
Ovládání nezávislého topení online

(1) Použití služby je možné, pouze když je Váš vůz vybaven originálním alarmem.
Infotainment Online – doba platnosti 1 rok*
Dopravní informace online
Moje zvláštní cíle
Import cílů online
Vyhledávání zvláštních cílů online (textově)
Počasí
Zprávy
Parkoviště
Čerpací stanice
Import trasy online
Aktualizace map online (2)
Vyhledávání zvláštních cílů online (hlasově) (2)
Gracenote® (2)

(2) Dostupné pouze pro navigační systém Columbus.
Použití služby je možné pouze, je-li Váš vůz vybaven originálním navigačním systémem (Amundsen
nebo Columbus). Kromě toho potřebujete mobilní koncové zařízení (např. chytrý telefon), které je
schopné fungovat jako mobilní wi-fi hotspot. Alternativně je možné volbou telefonního rozhraní
„Business“ použít mobilní telefon s funkcí remote SIM Access Profile (rSAP) nebo SIM-kartu s
hlasovými a datovými službami. Služby ŠKODA Connect Infotainment Online jsou dostupné pouze
s existující nebo separátně uzavřenou smlouvou o poskytování mobilních telekomunikačních služeb
mezi Vámi a Vašim mobilním operátorem a pouze v rámci pokrytí příslušnou mobilní sítí. Přijímáním
balíčků dat z internetu mohou v závislosti na Vašem mobilním tarifu a zejména při provozu v
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zahraničí vzniknout dodatečné náklady (např. roamingové poplatky). Vzhledem k objemu dat při
využívání služeb ŠKODA Connect Infotainment Online se naléhavě doporučuje sjednání
neomezeného datového tarifu s Vaším mobilním operátorem!
Dostupnost služeb Proaktivního servisu, Vzdáleného přístupu a Infotainment Online může být v té
které zemi různá. Některé výše popsané služby mohou být dostupné později po předání vozidla.
Při používání služeb je také potřebné datové spojení mezi Vaším zařízením (chytrý telefon, tablet,
PC, atd.) a datovým serverem. Toto datové spojení není zahrnuto v rámci služby. Bližší informace
o službě naleznete na[ www.skoda-auto.com ](https:// www.skoda-auto.com)a u Vašeho
autorizovaného partnera ŠKODA.
Pro využívání ŠKODA Connect („služba“) je nutné uzavřít online samostatnou smlouvu se
společností ŠKODA AUTO, a.s. Pro využívání služeb po celou dobu platnosti má zákazník po
předání vozidla 90 denní lhůtu na zaregistrování vozidla na www.skoda-connect.com. Služba
Tísňové volání je aktivována již od dodání bez nutnosti registrace.
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Vybrané doplňky

Cena

Praktičnost a příslušenství
16" kola z lehké slitiny Orion
Tažné zařízení mechanicky sklopné a elektronicky odjistitelné

0 Kč
17 500 Kč

ŠKODA Connect
ŠKODA Connect - Care connect + Infotainment online 3 roky

0 Kč

Akční pakety
Paket Navi

35 000 Kč

– Virtuální kokpit 10,25"
– Bluetooth s dobíjením a anténou LTE
– DAB – digitální radiopříjem
– Hlasové ovládání pro Infotaiment Amundsen
– Infotainment Amundsen 9,2" s navigací
– Sound System ŠKODA
– ŠKODA Connect - Care Connect + Infotainment Online (3 roky)
– Rezervní kolo ocelové dojezdové

Paket Komfort

11 000 Kč

– Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
– Kožený multifunkční volant, vyhřívaný
– Vyhřívaná přední a zadní sedadla
– Středová loketní opěra vzadu

Paket Tech

20 000 Kč

– Front Assist včetně adaptivního tempomatu
– Adaptivní tempomat do 210 km/h (ACC)
– Asistent rozpoznání únavy řidiče
– Asistent změny jízdního pruhu a Asistent vyparkování
– Parkovací senzory vpředu a vzadu
– Zadní parkovací kamera

Vybrané služby

Cena
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Standardní výbava
Tyto prvky obsahuje vozidlo ve standardní výbavě.
Bezpečnost, funkčnost, komfort
Front Assist (včetně nouzového brzdění)
Tříbodové bezpečnostní pásy vzadu
Asistent rozjezdu do kopce
Přední sedadla s nastavitelnou bederní opěrou
Bluetooth
Boční a zadní okna tónovaná
eCall / Tísňové volání (doživotí) + Proaktivní servis (10 let)
Světelný asistent (automatické spínání světel, Coming Home, Leaving Home)
Odkládací schránka na deštník včetně deštníku
Elektronický program stability ESP
Tři hlavové opěrky vzadu
Imobilizér elektronický
Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Kontrola tlaku v pneumatikách
Zadní kotoučové brzdy
Asistent pro udržování vozidla v jízdním pruhu (Lane Assist)
Odkládací schránka Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou
Výškově nastavitelná sedadla vpředu
Zásuvka 12V vpředu
Maxi Dot
Prodloužený servisní interval
Rozšířená a prediktivní ochrana chodců a cyklistů
Odkládací schránka před spolujezdcem, osvětlená
Sada nářadí
Sada na opravu pneumatik
Standardní šrouby kol
Start-Stop s rekuperací brzdné energie
Zadní stěrač Aero s ostřikovačem
Síťový program
Tempomat a omezovač rychlosti
Tónované čelní sklo
Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Signalizace poklesu hladiny náplně ostřikovačů
Přední opěrky hlavy, výškově stavitelné
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Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zakrytí zavazadlového prostoru se sítí
Cargoelementy v zavazadlovém prostoru
2 USB-C vpředu a 2 USB-C vzadu
8 reproduktorů
Climatronic – dvouzónová automatická klimatizace
Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu
Filtr s aktivním uhlím
Bi-LED hlavní světlomety
Funkce SmartLink
Dešťový asistent (dešťový senzor a Tunnel Light)
Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu
Potah sedadel Style černá látka / šedá Suedia
Infotainment Bolero 8"
Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním
El. vyhřívaná, sklopná vnější zpětná zrcátka s aut. stmíváním na straně řidiče
Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Schránka na brýle
Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Kolenní airbag řidiče
Boční airbagy vzadu a proaktivní ochrana cestujících (Crew Protect Assist)
KESSY – bezklíčové odemykání a zamykání
Mlhový přední světlomet (integrovaný)
S optickou a akustickou kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu

Exteriér
Chromová ochranná mřížka chladiče
Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu
Zadní TOP LED světla s animovaným ukazatelem směru jízdy
Podokenní chromová lišta
Nárazník v barvě vozu
Střešní nosič stříbrný
Pneumatiky 205/60 R16 92V

Interiér
Dekor na středové konzole – Piano černá
Sluneční clona s make-up zrcátkem
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Ambientní LED osvětlení – bílé
Dekorační lišty – Copper Brushed
Kožená hlavice řadicí páky
Multifunkční kožený volant
Vkládané tkané koberce vpředu a vzadu

Galerie
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Galerie
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Vzhledem k dosud neukončenému procesu typového schvalování některých vozů či některých
jejich variant nejsou pro některé vozy či jejich varianty k dispozici hodnoty spotřeby pohonných
hmot a emisí CO2 dle osvědčení o schválení typu vozidla. Tyto hodnoty proto nemohou být v
tuto chvíli v konfigurátoru uvedeny. Účelem konfigurátoru není nabízet zobrazované vozy k prodeji
nebo je propagovat, ale umožnit uživatelům sestavit si v prostředí konfigurátoru vůz podle svých
přání a představ. Pokud máte zájem o bližší informace, obraťte se, prosím, na autorizovaného
partnera ŠKODA.
Ceny vozů
Uvedená cena je pouze orientační a není nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu
Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA.
Technická data
Uváděné hodnoty u technických údajů byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených
právními či a technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových
vozidel. Hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO2 u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP („Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure“)
a v souladu s platnými právními předpisy jsou přepočteny do hodnot dle standardu NEDC („New
European Driving Cycle“). Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 slouží pro účely
orientačního srovnání mezi vozidly a jejich motorizacemi.
ŠKODA Originální příslušenství
Uvedené ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují případné náklady na jejich montáž.
Tyto produkty jsou určeny pro instalaci až po úvodní registraci vozidla a ovlivňují emise CO2
vozidla, avšak nejsou zohledněny v prohlášení o shodě vystavovaném výrobcem. Montáž ŠKODA
Originálního příslušenství a dodatečná výbava vozidla mohou rovněž ovlivnit i jiné relevantní
parametry vozidla jako je hmotnost, valivý odpor, aerodynamika, jakož i spotřeba pohonných
hmot či výkonnostní ukazatele vozidla. Na základě omezení dle zvolené motorizace či výbavy
nemusí být montáž požadovaného příslušenství u vybraného vozidla možná. Pro více informací
kontaktujte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
Uvedené údaje, použité fotografie
ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo změny ceny, barvy a technických data modelů zde
zobrazených a popsaných. Použité obrázky jsou ilustrační a mají pouze informativní charakter.
Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu. Vzhled barev a vyvážení bílé závisí na
individuálním nastavení monitoru.
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Internet, software
Společnost ŠKODA AUTO ani její zástupci nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody
způsobené použitím této prezentace, zde publikovaných informací či softwaru zde nabízeného k
instalaci.
Ochrana osobních údajů
Společnost ŠKODA AUTO zaručuje všem uživatelům svých internetových prezentací ochranu
osobních údajů. ŠKODA AUTO neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé dobrovolně
neposkytnou.
Copyright
Obsah stránek skoda-auto.com je chráněn autorským zákonem. Stahování materiálů a dalšího
obsahu je možné pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno. Kopírování a šíření obsahu v jakékoli
podobě není bez písemného souhlasu autorů dovoleno. Monte-Carlo je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Monaco Brands.

PR NUMBERS NW44K5/GYO1YO1, 2020, LZ, 8X8X, GPK0PK0, GP06P06, GWAGWAG,
GWXNWXN, GWXMWXM, GYOZYOZ
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