VEIKLAIS PILSĒTAS
APVIDNIEKS
ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE

IZVEIDO SAVU JAUNO
KAMIQ SCOUTLINE:
KONFIGURATORS.SKODA.LV

Cena sākot no:

€ 22 300
ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE CENAS

SCOUTline

1,0 TSI MAN 6
81kW (110zs)

€ 22 300

1,0 TSI DSG 7
81kW (110zs)

€ 23 900

1,5 TSI MAN 6
110kW (150zs)

€ 24 100

1,5 TSI DSG 7
110kW (150zs)

€ 25 700

**dzinēja emisijas norma

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 23. jūlija līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv

SCOUT
line

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE APRĪKOJUMS

Energy Blue K4K4

€0

Nemetāliskā virsbūves krāsa:
Candy White 9P9P

SPE

€ 300

Brilliant Silver 8E8E

MET

€ 440

Velvet Red K1K1

EXC

€ 820

Moon White 2Y2Y
Quartz Grey F6F6
Race Blue 8X8X
Black Magic 1Z1Z

Speciālā krāsa:

Hromēts radiatora restes ietvars
Hroma detaļas un pārnesumu un rokas bremzes svirām un ap gaisa izvadiem
Hromēts sānu logu ietvars

4ZP

Scoutline stila apdare priekšējam un aizmugurējam bamperim
Pelēkas krāsas aizmugurējais difūzers
Pelēkas krāsas sliekšņu apdares
Alumīnija pedāļu uzlikas

VF2

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma durvīm

0NA

€0

Dekoratīvā paneļa apdare "Dark Brushed"

PMQ

€0

Suedia / ādas salona apdare: sēdekļu un galvas balstu iekšējās un ārējās malas ar ādas un ādas
imitāciju, sēdekļu centrs ar Suedia; Ambition ietver arī roku balstu aizmugurējiem sēdekļiem
Pieejams tikai ar interjera kodiem CB/CG/JG/AH, PMB/PMT un QQ1 / QQ4
Nav pieejams ar WBA / PKT / PHI

WL0

€ 850

Ashwood dekoratīvie salona elementi

5TB

AMBIENTE LIGHT - Vara krāsas interjera LED apgaismojums

QQ2

Auduma/Suedia salona apdare

Scout dizaina pakotne: pelēkas krāsas spoguļu uzlikas un speciāla dizaina priekšējais un
aizmugurējais bamperis

Diski un riepas
17’’
Vieglmetāla diski BRAGA ANTHRACITE ar vasaras riepām 205/55 R17
18" vieglmetāla diski CRATER ANTHRACITE, ar vasaras riepām 215/45 R18
Nav pieejams ar CNG dzinēju. Aizstāj standarta diskus

PJZ

Avārijas rezerves ritenis, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti un ir
ievērojami šaurāks par standarta automašīnas riteni. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PJA

Avārijas rezerves ritenis, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti un ir
ievērojami šaurāks par standarta automašīnas riteni. Pieejams ar 9VJ. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PJC

€0

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)

PE4

€ 460

Vadītāja ceļgalu drošības spilvens

4UP

18’’

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

€ 520

Uzzini vairāk!

Gaisa drošības spilveni priekšā sēdošiem ar iespēju atslēgt pasažiera drošības spilvenu
Sānu drošības spilveni priekšā sēdošiem un drošības spilvenu aizkari

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)

9P9

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

UG1

FRONT ASSIST - satiksmes uzraudzības sistēma ar brīdinājuma, ātruma samazināšanas un
bremzēšanas funkciju. PEDESTRIAN MONITOR - gājēju uzraudzības un aizsardzības sistēma

PC4

LANE ASSIST - braukšanas joslu uzturēšanas asistents

PVA

SIDE ASSIST - aklās zonas kontroles sistēma, kas pārrauga zonu automašīnas sānos un aiz
automašīnas brīdinot autovadītāju par tuvojošos transporta līdzekli. REAR TRAFFIC ALERT no stāvvietas atpakaļgaitā izbraukšanas asistents. Pieejams ar 6XK

PUC

€ 450

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontroles un brīdinājuma sistēma

EM1

€ 45

€ 80

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

4L6

AUTO LIGHT ASSIST - automātiskā tuvo/tālo gaismu pārslēgšana

PN4

Pilnie LED lukturi: tuvās gaismas, tālās gaismas un dienas gaitas gaismas, AFS (adaptīvā priekšējo
lukturu sistēma - gaismas automātiski pielāgojas ātrumam un apstākļiem)

PW3

Pilnie LED aizmugurējie lukturi: LED gaismekļi virsbūves un bagāžas nodalījuma durvīm, bremžu
lukturi, atpakaļgaitas lukturi, dinamiskie virzienrādītāji, aizmugurējie virzienrādītāji ar integrētu
animētu graﬁku

8VM

ISOFIX bērnu sēdeklīšu stiprinājumi otrajā sēdekļu rindā
ISOFIX bērnu sēdeklīša stiprinājumi priekšējā pasažiera sēdeklī

3A2

Komforts un funkcionalitāte
Centrālā atslēga ar tālvadību
KESSY - bezatslēgas automašīnas atslēgšanas/aizslēgšanas un dzinēja iedarbināšanas sistēma

PD5

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās un aizmugurējās durvīs

4R4

Apsildāmi un elektriski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi ar integrētiem virzienrādītājiem
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi ar automātisko aptumšošanos

6XK

Divspieķu ādas stūre

PLA

Multifunkcionāla stūre ar radio un telefona vadība

PLC

Divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, tikai ar DSG pārnesumkārbu
Pieejams ar PHB

PLI

€ 95

Apsildāma multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. Pieejams ar PHB

PLE

€ 130

Apsildāma divspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību, tikai ar DSG
pārnesumkārbu. Pieejams ar PHB

PLG

€ 220

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību

PLK

€ 120

Sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību,
tikai ar DSG pārnesumkārbu

PLN

€ 200

Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību

PLM

€ 130

Apsildāma sporta trīsspieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību,
tikai ar DSG pārnesumkārbu

PLP

€ 340

CLIMATRONIC 2-zonu klimata kontrole

PHB

Ātruma ierobežotājs (ļauj iestatīt ātruma ierobežojumu no 30 km/h līdz 210 km/h)

8T9

Kruīza kontrole

8T6

Adaptīvā kruīza kontrole ar darbības diapazonu līdz 210 km/h

PC 5

€ 410

TRAVEL ASSIST: adaptīvā kruīza kontrole, Virtual Cockpit, ceļa zīmju atpazīšanas sistēma
Pieejams tikai ar RAK/RAN; nav pieejams ar CNG dzinēju

PPR

€ 930

Aizmugurējie stāvvietā novietošanās sensori

7X1

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

7X2

€ 310

PARK ASSIST - stāvvietā novietošanas asistents ar priekšējiem un aizmugurējiem sensoriem

7X5

€ 630

Atpakaļskata kamera, aktivizējas ieslēdzot atpakaļgaitas pārnesumu un tiek raidīta
informācijas un izklaides displejā

KA1

€ 265

€ 190

Tonēts panorāmas stikla jumts ar elektriski regulējamu saules sargu, melni salona griesti

PGD

€ 850

Tonēts panorāmas stikla jumts ar elektriski regulējamu saules sargu +
jumta reliņi sudraba krāsā; melni salona griesti

PGE

€ 950

Jumta reliņi sudraba krāsā

3S7

Jumta reliņi melnā krāsā, melni logu ietvari sānos

PZA

€0

Apsildāms vējstikls. Pieejams ar PHB

4GX

€ 200

Ziemas pakotne - priekšējo sēdekļu apsilde, apsildāmas vējstikla apskalotāju sprauslas

PWP

Aizmugurējo sēdekļu apsilde. Nav pieejams ar 4GX

PWR

€ 160

Siltumizolējoši un 5% tonēti sānu un aizmugurējie stikli
SUNSET - papildus aizmugurējo sānu un aizmugurējā stikla tonējums 35%

4KF

Elektromehāniskais stūres pastiprinātājs
Elektriska bagāžas nodalījuma durvju atvēršana un aizvēršana
Pieejams ar 7X1/7X2/7X5. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PE7

€ 370

Vadītāja sēdekļa manuāla augstuma regulācija
Abu priekšējo sēdekļu manuāla augstuma regulācija

3L3

Regulējams atzveltnes izliekums priekšējiem sēdekļiem

7P4

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību +
2 centrālās salokāmas atslēgas

7AL

Elektriski regulējams vadītāja sēdeklis

PWA

€ 420

2 lasīšanas lampas aizmugurē
Priekšējie saules sargi ar izgaismotiem spogulīšiem
Izgaismots cimdu nodalījums
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnēs
Briļļu turētājs griestos. Nav pieejams ar jumta lūku

7N2

Nolokāma aizmugurējo sēdekļu atzveltne ar dalījumu 60/40
Aizmugurējais rokubalsts ar diviem dzērienu turētājiem

3KF

Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne. Nav pieejams ar WBA, PKT, WL0 un PWA

PHI

€ 90

Bagāžas nodalījuma pakete: āķi iepirkuma maisiņiem, 4 stiprinājuma cilpas, apgaismojums
Bagāžas stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PKK

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

PK5

Regulējams elkoņu balsts starp priekšējiem sēdekļiem ar sīklietu novietni

6E3

2 USB-C pieslēgvietas aizmugurējiem pasažieriem

PKR

€ 50

USB-C pieslēgvieta pie salona atpakaļskata spoguļa

KN2

€ 50

Digitālais displeja panelis "Virtual Cockpit" 10,25 " krāsu displejs ar dažādiem displeja
proﬁliem (Classic, Extended, Modern, Basic, SportLine plus Sport)
Pieejams ar Bolero radio RAF. Nav pieejams ar CNG dzinēju un ar 9VJ

9S0

€ 510

MAXI DOT info sistēma

9S5

Aizmugurējā stikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju

8M1

€ 150

Lietussarga turētājs vadītāja durvīs (kopā ar lietussargu)
Papildus dzinēja elektriskais sildītājs. Pieejams ar TDI dzinējiem

7E6

Bagāžas nodalījumu atdalošs siets

3CX

€ 110

Divpusējais gumijas/tekstila bagāžas nodalījuma paklājs

6SJ

€ 50

Atlokāmi galdiņi aizmugurē sēdošajiem un atkritumu tvertne durvju kabatā
Nav pieejams ar WL0, PWA, PHI un WBA

PKT

€ 110

Simply Clever Package: durvju malu aizsardzības sistema, atvilktnes zem priekšējiem sēdekļiem,
12 V rozete bagāžas nodalījumā

WS0

€ 170

Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks un piesmēķētājs viduskonsolē

9JC

€ 30

Smēķētāja aprīkojums - pelnu trauks, piesmēķētājs un mobilās ierīces turētājs viduskonsolē

9JH

€ 30

DRIVING MODE SELECT - braukšanas režīma izvēles sistēma

PSR

€ 110

Dzinēja un ātrumkārbas plastikāta papildus aizsargs. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PZS

€ 70

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda. Nav pieejams ar CNG dzinēju

3GD

€ 150

Sakabes āķa sagatave. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PKZ

€ 180

Nolokāms sakabes āķis. Nav pieejams ar CNG dzinēju

PK 0

€ 880

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju

7L6

Tekstila grīdas paklāji salona priekšā un aizmugurē

0TD

Izklaides un komunikācijas sistēmas
BOLERO radio - 8" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 2 x USB pieslēgvietas,
8 skaļruņu audio sistēma, 2 x USB. Tikai ar RA4 vai 9WJ

RAF

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 8 skaļruņu
audio sistēma, 2 x USB, Online radio. Pieejams ar RA4/9WJ un YOY, nav pieejams ar CNG dzinēju

RAN

€ 910

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 9,2" krāsains skārienjūtīgs ekrāns, AM/FM radio, 8 skaļruņu
audio sistēma, 2 x USB, virtuālais displejs, Online radio
Pieejams ar RA4/9WJ un YOY, nav pieejams ar CNG dzinēju

RAK

€ 1 260

4 skaļruņu audio sistēma aizmugurē

8RM

SOUND SYSTEM - audio sistēma ar 4 priekšējiem, 4 aizmugurējiem skaļruņiem, , 1 skaļruni
centrālajā panelī, zemfrekvences subvūfers, kopējā jauda 405W
Pieejams ar PJC; nav pieejams ar CNG dzinēju un 70kW

9VJ

Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma

PT0

Bluetooth brīvroku tālruņa sistēma ar bezvadu uzlādi (savienojums ar ārējo antenu ar LTE)

PT1

SmartLink funkcija - atbalsta MirrorLink™, Apple CarPlay, Android Auto, viedierīču ekrāna satura
dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā

RA4

Wireless Smart Link atbasta tikai Apple CarPlay, viedierīces savienojumu nodrošina WiFi hotspot

9WJ

DAB - digitālā radio uztvērējs

QV3

Ārkārtas zvana funkcija

NZ2

CARE CONNECT 1 gada abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti,
automašīnas tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu
nepieciešamības gadījumā

YOQ

Izklaides un informācijas sistēma - INFOTAINMENT ONLINE un CARE CONNECT 1 gada
abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, automašīnas tehniskā stāvokļa
monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu nepieciešamības gadījumā
Pieejams RAK/RAN

YOY

€ 450

€ 280

€ 55

€0

Garantija
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA4

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA9

€ 360

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 23. jūlija līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv

ŠKODA KAMIQ

Cilindri / Darba tilpums (cm3)
Maksimālā jauda (kW / min-1)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)

1.0 G-TEC/66 kW

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/85 kW

1.5 TSI/110 kW

1.6 TDI/85 kW

1.6 TDI/85 kW

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas
sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas
sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs
ar augstspiediena degvielas
iesmidzināšanu

3 / 999

3 / 999

3 / 999

4 / 1498

4 / 1598

4 / 1598

44/5000-6000
160/1800 - 3800

70/5000–5500
175/2000 - 3500

85/5000–5500
200/2000–3500

110/5000-6000
250/1500–3500

85/3250–4000
250/1500–3250

85/3250–4000
250/1500–3250

Degviela

Dabasgāze (CNG) / Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Dīzeļdegviela

Dīzeļdegviela

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

176
12,5

181
11,1

194 / 193
9,9 / 10,0

213 / 212
8,3 / 8,4

193
10,2

192
10,4

Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) WLTP*

3,5 Kg/100 Km

5,133 - 6,303

5,286 - 6,616 / 5,489 - 6,780

5,389 - 6,711 / 5,731 - 6,536

4,805 - 5,493

5,033 - 5,829

Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) NEDC**
Co2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*

3,4 Kg/100 Km
92,60 - 115,70

5,1
116,30 - 142,80

5,1 / 5
119,80 - 149,80 / 124,50 - 153,70

4,8 / 5,0
122,00 - 152,00 / 129,80 - 148,00

4,2
125,90 - 144,10

4,3
132,00 - 152,90

Apgriešanās diametrs (m)

95
10,1

116
10,1

116 / 113
10,1

110 / 115
10,1

112
10,1

112
10,1

Sajūgs

Priekšpiedziņa
Sausais viena diska sajūgs ar
hidraulisko sajūga izspiešanas
mehānismu

Priekšpiedziņa
Sausais viena diska sajūgs ar
hidraulisko sajūga izspiešanas
mehānismu

Priekšpiedziņa
Sausais viena diska sajūgs ar
hidraulisko sajūga izspiešanas
mehānismu / Sistēma ar diviem
slapjiem sajūgiem

Priekšpiedziņa
Sausais viena diska sajūgs ar
hidraulisko sajūga izspiešanas
mehānismu / Sistēma ar diviem
slapjiem sajūgiem

Priekšpiedziņa
Sausais viena diska sajūgs ar
hidraulisko sajūga izspiešanas
mehānismu

Priekšpiedziņa
Sistēma ar diviem slapjiem
sajūgiem

Pārnesumkārba

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju

Manuāla 6 pakāpju/
Automātiska 7 pakāpju DSG

Manuāla 6 pakāpju/
Automātiska 7 pakāpju DSG

Manuāla 6 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju DSG

-

1214 - 1266

1231 - 1284 / 1251 - 1303

1265 - 1323 / 1277 - 1334

1336 - 1406

1336 - 1406

375 - 475
1732

511 - 563
1702

501 - 554 / 504 - 556
1710 / 1732

469 - 497 / 440 - 497
1751 / 1763

494 - 564
1825

494 - 564
1825

-

600
1150

610 / 620
1200 / 1200

630
1250

660
1250

660
1250

9

50

50

50

50

50

Emisijas norma

Piedziņas tips

4241 / 1793
1531
2651
1531 / 1516
188
1439 / 1425
1051 / 1003
400 / 1395

*WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu izplūdes
gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem transportlīdzekļiem
paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem, un aptver
visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz autostrādes.
**NEDC - “Eiropas braukšanas cikls” ir pārbaudes metode vieglajiem automobiļiem, kas izveidota 20.gadsimta 80.gados un izmanto
testa un pārbaudes, kas sniedz datus, kas var atšķirties no reālām patēriņu vērtībām. NEDC tiek pakāpeniski aizstāts ar WLTP.

