IMAGE DISCLAIMER
The images presented in this catalogue (brochure) are used
for illustrative purposes only and are not intended to form part
of any contract or warranty. They display pre-series cars and
certain illustrations, features, parts and equipment may differ
from the actual production cars and from country to country.
To get the exact specification of features, parts and equipment,
please get in touch with your nearest local ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Get your very own personal digital companion.
Download MyŠKODA App featuring PAUL,
an interactive assistant who’s there to help
you, not only with watching over your car,
but also with managing your day.

ŠKODA Connect App
Enjoy full control of your car. Download
ŠKODA Connect and access all necessary
features anytime, whether it’s driving
data, fuel range, planning a route or even
where you last parked.

IF YOU’ VE ENJOYED READING ABOUT IT
– IMAGINE DRIVING IT

PILNĪGI JAUNĀ ŠKODA

KAMIQ

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.

EKSTERJERA DIZAINS UN PILNĪBĀ LED
PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Automašīna aprīkota ar dalītiem priekšējiem
lukturiem, kuri piešķir automašīnas
priekšpusei unikālu izskatu. Augstākā
aprīkojuma līmeņa fokusā ir LED
tehnoloģija, ieskaitot miglas lukturus un
animētus virzienrādītājus, kas piešķir
automašīnai dinamiku. Kamēr KAMIQ
priekšējo lukturu dizains izceļ automašīnas
individualitāti, augstāka šasija un
ekspresīvas virsbūves detaļas, kā priekšējā
platīna krāsas uzlika uzsver automašīnas
krosovera raksturu.

PILNĪBĀ LED
AIZMUGURĒJIE LUKTURI
KAMIQ aprīkots ar
horizontālas formas
aizmugurējiem lukturiem
ar ŠKODA saimei tipisko
C formas izgaismojumu,
kas ieguvis modernu
niansi. Šis oriģinālais
izgaismojums ir arī
ārkārtīgi funkcionāls.
Augstākā aprīkojuma
versija lepojas ar pilnībā
LED aizmugurējiem
lukturiem, kas ietver
animētus virzienrādītājus.

ŠKODA KROSOVERS
KAMIQ ir viegli atpazīstams,
skatoties no aizmugures. Ar
neatkārtojamu ŠKODA uzrakstu
uz automašīnas aizmugures
automašīna lepni norāda uz savu
piederību modeļu saimei.
Aizmugurējā bampera uzlika ar
integrēto izkliedētāju platīna
pelēkā krāsā piešķir
automašīnas aizmugurējās daļas
dizainam pārsteidzoši spēcīgu
izskatu.

IEKŠĒJĀ PĀRLIECĪBA
Interjers, kas saskan ar eksterjera dizainu, pateicoties savai
pašpārliecinātībai un nepārspējamai funkcionalitātei, kas nodrošina
pārsteidzošu ietilpību, materiālu kvalitāti un pievilcīgus dekoratīvos
elementus, kā arī progresīvākās digitālās tehnoloģijas. KAMIQ
aprīkots ar virtuālo kokpitu un jaunākās paaudzes informācijas un
izklaides sistēmām: Amundsen ar 9,2" displeju, kas novietots augstu
uz priekšējā paneļa, tiešā vadītāja redzeslokā.

VIRTUĀLAIS KOKPITS
VIRTUĀLAIS KOKPITS attēlo
borta datora parametrus kopā
ar citu informāciju, kā,
piemēram, navigāciju. Jūs
varat izvēlēties no pieciem
dažādiem izkārtojumiem
(attēlā modernais), vadot tos
izmantojot "View" (skata)
pogu uz stūres. KAMIQ’s
virtuālais kokpits aprīkots ar
10,25" displeju.

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Pateicoties skaistajiem un ērtajiem sēdekļiem, jūs jutīsieties
svaigi pat pēc gara brauciena. Papildaprīkojumā pieejams
elektriski vadāms vadītāja sēdeklis. Par jūsu papildu komforta
sajūtu parūpēsies kāju zonas apgaismojums. Divas USB-C
pieslēgvietas, kas izvietotas viduskonsolē, ļaus jums viegli
pievienot ārējās ierīces.

KOMFORTS UN PRAKTISKUMS
Arī aizmugurējiem pasažieriem KAMIQ piedāvā nepārspējamu komfortu.
Vieta ceļiem un galvai aizmugurē ir pārsteidzoša. Gaisa ventilācijas atveres,
kuras uzlabo aizmugurējo pasažieru termālo komfortu, izvietotas priekšējā
elkoņbalsta aizmugurējā daļā. Tur atrodama arī atsevišķa aizmugurējo
sēdekļu apsildes vadība. Divas USB-C pieslēgvietas nodrošina universālu
mobilo tālruņu uzlādi.

DURVJU MALU
AIZSARDZĪBA
Atverot jebkuras durvis,
tiek izbīdīti plastmasas
aizsargi, kuri aptver durvju
malas. Šādā veidā KAMIQ
pasargā sevi no bojājumiem,
kā arī rūpējas par citām
automašīnām. Perfekts
risinājums, piemēram,
šaurām stāvvietām.

LIETUSSARGA NODALĪJUMS
Vadītāja durvju iekšpusē atrodas
atjautīgs nodalījums ar oriģinālu ŠKODA
lietussargu. Tas ir veidots tā, lai ļautu
ūdenim notecēt ārpus automašīnas,
saglabājot interjeru tīru.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE
Izmantojot radaru priekšējā
radiatora režģī, papildu pamata
kruīzkontroles funkcijām, šis
asistents notur drošu distanci
līdz priekšā braucošajiem
transportlīdzekļiem, braucot ar
ātrumu līdz 210 km/h.

LED LUKTURĪTIS
Bagāžas nodalījuma kreisajā pusē
atrodams praktisks LED lukturītis. Tas
automātiski uzlādējas, kad dzinējs ir
ieslēgts.
APSILDES VADĪBA
Vējstikla apsildes funkcija, kas
ātri novērš aizsalumu vai
aizsvīšanu, kā arī
multifunkcionālās stūres
apsilde tiek vadīta, izmantojot
informācijas un izklaides
sistēmu.

TĀPĒC, KA JŪS
NESEKOJAT CITIEM
Līderis visās jomās ir klāt: ar tā skaidro dizainu, pašpārliecināto
attieksmi un kompakto izmēru, ŠKODA KAMIQ paplašina robežas.
Tas ir perfekti piemērots tiem, kuri rada paši savas tendences nevis
seko citu uzspiestajām.

ŠKODA CONNECT:
PAŅEMIET
TIEŠSAISTES
PASAULI SEV
LĪDZI

Esiet savienoti, lai arī kurp jūs dotos. Būt pilnībā un
vienmēr tiešsaistē nozīmē nepārtrauktu piekļuvi
izklaidei un vērtīgai informācijai. Tas nodrošina arī
24/7 atbalstu ceļā. ŠKODA Connect ir jūsu atslēga
uz neierobežotām komunikācijas iespējām.

VEIKALS
Pateicoties veikalam, kuram
iespējams piekļūt, izmantojot
informācijas un izklaides
sistēmu, jūs varat iegādāties
datu plānus, lejupielādēt
informācijas un izklaides
lietotnes (kā Laikapstākļi un
Jaunumi), kā arī pagarināt
jūsu ŠKODA Connect licenci,
pat atrodoties ceļā.
ĀRTKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek automātiski veikts SOS zvans, ja
nostrādā jostu nospriegošanas sistēma. Šī avārijas
ziņošanas sistēma var tikt aktivizēta arī manuāli,
nospiežot sarkano pogu jumta konsolē.
TIEŠSAISTES SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Aktuāla informācija sniedz
jums perfektu pārskatu par
katru braucienu. Tas arī ļauj
jums reaģēt uz izmainām,
piemēram, ceļu remontiem,
negadījumiem un sastrēgumiem.
Vietējā brīdinājumu sistēma
brīdinās jūs arī par neērtībām,
kuras var rasties attiecīgajā ceļa
posmā, piemēram, par
sarežģītiem apstākļiem vai
ierobežotu redzamību.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA
Apskatiet precīzu savas
automašīnas atrašanās vietu no
jebkuras vietas. ŠKODA Connect
parāda jums adresi, laiku un
datumu jūsu mobilajā tālrunī.

AIZSLĒGŠANA UN ATSLĒGŠANA
Attālinātā piekļuve, kas ir vēl viena
ŠKODA Connect funkcija, nodrošina
pilnīgi jaunu veidu, kā kontrolēt jūsu
automašīnu, savstarpēji savienojot to ar
viedtālruni. Piemēram, tā ļauj jums
aizslēgt un atslēgt automašīnu
izmantojot aizslēgšanas un atslēgšanas
pakalpojumu, lai arī kur jūs atrastos.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu kategorijas. Kamēr tiešsaistes
informācija un izklaide nodrošina reāla laika informāciju navigācijas ierīcei par
satiksmi, piemēram, Care Connect koncentrējas uz palīdzību un drošību,
ļaujot attālināti piekļūt un kontrolēt automašīnu. Risinājums nodrošina arī
atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas nepieciešams.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi
ar MirrorLink®, Apple CarPlay un Android Auto
atbalstu) automobiļa informācijas un izklaides sistēma
ļauj vadītājam droši lietot telefonu brauciena laikā.
Turklāt visas uzstādītās lietotnes, kas ir sertificētas
izmantošanai automobilī ir savietojamas ar MirrorLink®,
Apple CarPlay vai Android Auto. SmartLink+ sistēma
ietver arī SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot
viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai piekļūtu
interesantai informācijai par jūsu braucienu, piemēram,
degvielas patēriņa datiem, braukšanas dinamikai vai
servisa informācijai.* (Apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai
uzzinātu lietošanas noteikumus un SmartLink+
savietojamības informāciju.)

INFORMĀCIJAS UN
IZKLAIDES LIETOTNES
Informācijas un izklaides
lietotnes paplašina jūsu
automašīnas savienojamības
pieredzi. Šīs lietotnes ir
pieejamas lejupielādei,
izmantojot informācijas un
izklaides sistēmu. Jūs varat,
piemēram, saņemt detalizētu
pārskatu par laikapstākļiem
jūsu aktuālajā atrašanās vietā
vai jebkur citur, pateicoties
Laikapstākļu lietotnei.
Sistēma tiek regulāri
atjaunināta, kā arī ar laiku tai
tiks pievienots aizvien vairāk
lietotņu.

PIRMAIS ŠKODA KROSOVERS
PILNĪGI JAUNAIS ŠKODA KAMIQ

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas,
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

MyŠKODA lietotne
Iegūstiet personīgu digitālo kompanjonu.
Lejupielādējiet MyŠKODA lietotni ar POLU,
interaktīvo asistentu, kurš ne tikai uzrauga jūsu
automašīnas stāvokli, bet arī palīdz organizēt
jūsu dienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnu kontroli pār jūsu automašīnu.
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet
visām nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā
vai tie būtu braukšanas dati, degvielas
patēriņš, maršruta plānošana vai pat jūsu
pēdējās stāvvietas atrašanās vieta.
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