
KAMIQ
НОВАТА ŠKODA



Когато стигнете до онзи етап в живота, когато знаете 
точно какво искате, може да поискате този автомобил. 
Със своите компактни размери, съчетани с дръзкия 
дизайнерски език, новата ŠKODA KAMIQ комбинира 
скромност с много самоувереност.  Перфектен 
автомобил, който отговаря на всичките Ви нужди в 
града - и влиза в почти всяко място за паркиране.

KAMIQ предлага и изобилие от технологии, които 
обичайно не се срещат в един  компактен градски 
кросоувър. Наличието на модерни асистиращи 
системи и ново поколение инфоразвлекателни 
системи означава, че можете винаги да пътувате 
безопасно, без да правите компромис със 
забавлението.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

КОГАТО ЗНАЕТЕ ТОЧНО 
КАКВО ВИ ПОДХОЖДА



ДИЗАЙН НА 
ЕКСТЕРИОРА
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Визия, която изпъква: KAMIQ е перфектната 
комбинация от сила и динамични форми, изпълнени с 
дизайнерския език на ŠKODA.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
KAMIQ има широка 
радиаторна решетка 
и разделени предни 
светлини, които му 
придават уникален вид. 
Допълнителната част 
на предната броня в 
платинено сиво или черно 
подчертава кросоувър 
характера на автомобила.

ДИЗАЙН, КОЙТО ВОДИ, 
А НЕ СЛЕДВА

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Със своя външен вид KAMIQ 

демонстрира, че е част от 
семейството на ŠKODA, но 

същевременно показва и своята 
индивидуалност. Автомобилът 

предлага характеристики на SUV, 
като по-високо шаси и здраво 

купе, съчетани с практичността на 
компактен градски автомобил.

ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ
Характерните линии по дължината на автомобила 
подчертават неговата динамичност, оформена чрез 
дизайнерския език на ŠKODA. Впечатлението се 
подсилва от тонираните прозорци SunSet, които не 
само подчертават привлекателния външен вид на 
автомобила, но също така предпазват пътуващите 
отзад от блясъка на слънчевите лъчи.

ИЗГЛЕД ОТЗАД
С отличителния надпис ŠKODA отзад, 

автомобилът гордо демонстрира своите 
корени. Допълнителната част на задната 

броня с вграден дифузер в платинено 
сиво или черно, подчертаващ щедрия 

просвет, придава на задната част на 
автомобила изключително масивен вид.
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ДИЗАЙН НА 
СВЕТЛИНИТЕ
Светлината не само осветява. Тя вдъхновява.  
Уникалните предни фарове и тънки и издължени 
задни светлини правят автомобила разпознаваем от 
пръв поглед, представящ перфектна комбинация на 
традицията на чешкия кристал и модерните технологии.

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ 
С ИЗЦЯЛО LED 
ТЕХНОЛОГИЯ
Топ версията е 
базирана изцяло върху 
LED технологията, 
включително функция 
за следене на ъгъла 
на завоя, фарове за 
мъгла и анимирани 
пътепоказатели, които 
добавят усещане за 
динамика в дизайна на 
автомобила.

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ С 
ИЗЦЯЛО LED ТЕХНОЛОГИЯ

KAMIQ има хоризонтално 
оформени задни светлини, 

при които характерната 
за семейството на ŠKODA 

С-форма е обновена с 
по-модерно излъчване.  

Този оригинален отличителен 
белег по отношение на 

светлините е съпътстван от 
перфектна функционалност. 

Топ версията се предлага със 
задни светлини с изцяло LED 

технология, които включват 
анимирани пътепоказатели.



     ДИЗАЙН НА 
ИНТЕРИОРА
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СТИЛ И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Интериорът на 
KAMIQ е изпълнен 

с висококачествени 
материали и голямо 

майсторство. 
Многобройните 

комбинации от 
тапицерии и декорации 

Ви позволяват да 
предадете неповторима 
индивидуалност на своя 

автомобил. Благодарение 
на красиво оформените 
и удобни седалки, ще се 

чувствате свежи дори 
след дълго пътуване.

АМБИЕНТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Направете пространството по-уютно и удобно 
с бяло, червено или ново медено амбиентно 
осветление по дължината на приборното табло.

ВАШЕТО ЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО

В купето на KAMIQ ще се чувствате като у дома си. Интериорът, 
който следва дизайна на екстериора със своята самоувереност и 
абсолютна функционалност, предлага висококачествени материали 
и най-новите дигитални технологии.

ВИРТУАЛЕН КОКПИТ
Виртуалният Кокпит показва на екрана данни 
от бордовия компютър в комбинация с друга 
информация, като например навигация.  
Можете да избирате между пет изгледа (на снимката 
е показан модерният изглед), които се управляват 
чрез бутона ‘View’ на волана. Виртуалният Кокпит на 
KAMIQ разполага с 10.25” дисплей.



СВЪРЗАНОСТ
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ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ
Заключвате и отключвате своя 
автомобил чрез приложението ŠKODA 
Connect, независимо къде се намирате. 
Например, в случай, че сте забравили 
да заключите своя автомобил, можете 
лесно да го направите от всякъде чрез 
своя смартфон.

МЯСТО НА ПАРКИРАНЕ
Припомнете си къде точно сте 
паркирали. С помощта на ŠKODA 
Connect, ще видите точния 
адрес, дата и час на последното 
паркиране.

ŠKODA CONNECT
Интерфейсът ŠKODA CONNECT включва два вида услуги - докато онлайн 
инфоразвлекателните системи осигуряват полезна информация в реално време 
за трафика, например, Care Connect е с фокус върху безопасността, осигурявайки 
отдалечен достъп и контрол върху автомобила. Този пакет предлага и асистиращи 
услуги за различни ситуации.

ŠKODA CONNECT:
ВЗЕМЕТЕ ОНЛАЙН
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не 
означава само да имате достъп до информация 
и различни забавления, но също така и да 
разчитате на съдействие, докато сте в движение 
ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация.

Е-МАГАЗИН
Благодарение на 
магазина, достъпен, чрез 
Инфоразвлекателната 
система, можете да 
поръчате пакети с данни, 
да свалите приложения 
(като тези за времето и 
новините, например) или 
да удължите срока на 
своята система ŠKODA 
Connect.

ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги ще изберете 
най-удачния маршрут 
с актуалната трафик 
информация, даваща 
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви 
помага да реагирате 
на непредвидени 
обстоятелства по пътя 
ви като текущи ремонти, 
пътни инциденти и 
задръствания.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА 
ИНФОРАЗВЛЕКАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА 
Приложенията за 
инфоразвлекателната 
система допринасят 
за свързаността в 
автомобила. Те са на 
разположение за сваляне 
от онлайн магазина, чрез 
инфоразвлекателната 
система. 
Приложенията редовно 
ще се актуализират и 
допълват.

СПЕШНО ПОВИКВАНЕ
SOS повикването се осъществява автоматично при 
инцидент на пътя. Спешното повикване може да се 
осъществи и ръчно, чрез натискане на червения бутон на 
конзолата на тавана.

ОНЛАЙН АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КАРТИ
Не само, че няма да имате нужда сами да актуализирате картите на 
навигацията, но и самото актуализиране ще се случва безпроблемно. 
Никога повече няма да се съмнявате за маршрута, тъй като картите Ви 
ще са винаги актуални.



SIMPLY CLEVER
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ОТ ГОЛЕМИТЕ ИДЕИ  
ДО НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕТАЙЛИ

ЗАЩИТА ЗА РЪБОВЕТЕ НА ВРАТИТЕ
Когато отваряте страничните врати, пластмасовите 
накрайници се показват и покриват ръбовете. Така 
KAMIQ се предпазва от щети, като пази и другите 
автомобили. Идеално в тесни места за паркиране.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ  
НА 5-ТАТА ВРАТА

Тя се отваря и затваря само с докосването 
на бутон върху дистанционното управление 

или в шофьорската врата, което е особено 
удобно при неблагоприятно време. Можете 

да настроите горната позиция на вратата 
според своите нужди. 

Мислете мащабно. Всеки детайл във Вашия автомобил е създаден така, че да направи 
Вашето пътуване безпроблемно. От товаренето на багажа и приспособяването на 
вътрешното пространство до намирането на място за Вашите вещи.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА 
ЧАДЪР

Находчиво отделение 
с оригинален 

чадър ŠKODA е 
разположено във 

вратата на шофьора. 
То е създадено 

така, че водата да 
се оттича извън 

автомобила и запазва 
интериора сух.

ТЕГЛИЧ
KAMIQ разполага 

със сгъваем теглич 
с електрическо 

освобождаване. 
Ключът се намира 

в багажното 
отделение.
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ДВОЙНО ДЪНО
Двойното дъно повдига 
нивото на багажника до 
прага за товарене, като 

така улеснява боравенето 
с багажа. Освен това то 

предоставя и дискретно 
пространство за съхранение.

LED ФЕНЕРЧЕ
Практично подвижно LED 
фенерче ще намерите от 
лявата страна на багажното 
отделение. То се зарежда 
автоматично, когато 
двигателят работи.

СГЪВАЕМИ МАСИЧКИ
Практични сгъваеми масички с поставки 
за напитки са вградени в облегалките на 
предните седалки.

КОНТЕЙНЕР ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ
Няма да разлеете нито капка, когато 
досипвате течност за чистачки. 
Контейнерът за течност не само е лесен  
за достъп, но има и вградена фуния.
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ПЪЛЕН С 
ИЗОБРЕТАТЕЛНИ 
ИДЕИ

Дори багажникът на KAMIQ демонстрира какво означава креативен 
дизайн. Той е снабден с решения, благодарение на които багажът Ви не се 
разпилява, а автомобилът остава чист. И не само това: щедрото багажно 
пространство с обем 400 л., и 1 395 л. със сгънати задни седалки, прави 
автомобила лидер в своя клас.

ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА
Използвайте постелката с текстилна повърхност, когато не 
превозвате нищо, което ще изцапа автомобила. Обърнете я от 
лесната за почистване гумена повърхност, когато е нужно.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Една хоризонтална и две вертикални мрежи 
увеличават гъвкавостта на багажното пространство, 
като прикрепят сигурно предметите.

КУКИ
Здравите куки отстрани в багажното отделение правят 
транспортирането на чантите Ви по-лесно и сигурно.



КОМФОРТ
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Снабден с находчиви решения и модерни асистиращи системи, 
автомобилът ще Ви потопи в абсолютен комфорт и ще 
допринесе за Вашата самоувереност като шофьор.  Каквото и 
да означава комфортът за Вас, ще го откриете в KAMIQ.

ВЪТРЕШНА 
УВЕРЕНОСТ

KESSY
Автомобилът, оборудван с KESSY  или с по-опростената 
версия Easy Start, разполага със Старт/Стоп бутон на 
кормилната колона.

СГЪВАЕМИ ОГЛЕДАЛА
Автоматичните външни странични огледала се 
прибират, когато автомобилът се заключи, като така се 
предпазват от щети.

ТЕМПОМАТ
Предлагат се както практичният темпомат, така 
и Адаптивен темпомат при скорост до 210 km/h 
(вижте раздел Безопасност).

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН PHONE BOX / USB
KAMIQ е оборудван с уголемено отделение за телефон, което създава усилен сигнал за Вашето мобилно 
устройство, като същевременно зарежда безжично телефона Ви докато шофирате. Това отделение не само е 
лесно достъпно, но също така е подходящо и за устройства с по-голям екран. Два USB-C порта в централната 
конзола позволяват лесно да свързвате външни устройства без необходимост от донгъл или адаптер.

СЕДАЛКИ С ПОДГРЯВАНЕ / USB
В студено време, Вашите приятели и семейство ще оценят 
подгряването на задните седалки, което се регулира отделно от 
гърба на предния подлакътник. Два USB-C слота предоставят 
универсално решение за зареждане за мобилни телефони.
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ИНФОРАЗВЛЕКАТЕЛНА СИСТЕМА AMUNDSEN 9.2"
Атрактивният дизайн е съпътстван и от отлична функционалност. 
Новото поколение инфоразвлекателни системи идва с екран, който 
е разположен високо на арматурното табло, непосредствено в 
полезрението на шофьора. Под екрана тя предлага и ергономична 
подпора за китката при работа с екрана. Устройството предлага не 
само удобен сензорен контрол, но също и управление чрез жестове.

ФУНКЦИИ ЗА ПОДГРЯВАНЕ
Функцията за подгряване на предното 
стъкло, която лесно премахва 
заледяване или запотяване, и 
подгряването на мултифункционалния 
волан, се управляват чрез 
инфоразвлекателната система.

ŠKODA АУДИО СИСТЕМА
Насладете се на 
абсолютна чистота на 
звука, независимо дали 
става дума за музика или 
реч, на аудио системата. 
Системата включва 
десет високоговорителя, 
включително централен 
говорител на арматурното 
табло и субуфер в 
багажника. Една от 
функциите позволява 
звукът да се настройва 
според броя пътници в 
автомобила и къде седят 
чрез профилите Всички, 
Отпред и Шофьор. 
Устройството предлага 
обща мощност от 405 W.

ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ НА 
ШОФЬОРСКАТА СЕДАЛКА
За да сте чувствате възможно 
най-комфортно зад волана, ние 
Ви предлагаме електрическо 
регулиране на шофьорската 
седалка.



БЕЗОПАСНОСТ
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ВИНАГИ  
ДО ВАС

СИСТЕМА SIDE ASSIST 
Чрез радарните сензори в задната броня, системата Side Assist, която може да засече други автомобили или дори 
по-трудно забележими обекти, като колоездачи на разстояние до 70 m, следи зоните зад и встрани от автомобила.  
На базата на разстоянието и скоростта на околните автомобили, тя преценява дали трябва да предупреди водача или не.

Впуснете се във всяко приключение с пълна увереност.  
Новият KAMIQ идва с многобройни асистиращи системи, които 
да допълнят Вашите шофьорски умения на пътя, помагайки Ви с 
паркирането и дори предотвратявайки сблъсък.

АСИСТЕНТ ЗА 
МАНЕВРИРАНЕ НАЗАД REAR 

TRAFFIC ALERT 
Тази асистираща система, 

която е част от системата Side 
Assist, помага да маневрирате 

назад безопасно, когато 
излизате от паркомясто при 

лоша видимост. Тя може дори 
да задейства спирачките 

автоматично, ако регистрира 
непосредствена опасност.

КОНТРОЛ НА РАЗСТОЯНИЕТО 
ПРИ ПАРКИРАНЕ 

Паркирането с KAMIQ е 
по-лесно и безопасно със 

сензорите за паркиране, 
вградени в предната и задната 

броня, които следят за 
дистанцията на автомобила 

спрямо всякакви препятствия.
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СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА FRONT ASSIST С 
ПРЕДИКТИВНА ЗАЩИТА ЗА ПЕШЕХОДЦИТЕ
Системата Front Assist, чрез радарно устройство в предната радиаторна решетка, 
е създадена да следи разстоянието от автомобила отпред и разполага с функция 
за спешно задействане на спирачките. KAMIQ се предлага със система Front Assist, 
допълнена с предиктивна защита за пешеходците, която предупреждава водача 
чрез аудио/визуален сигнал, както и с леко активиране на спирачката.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ
Чрез радарно устройство в предната радиаторна решетка, тази асистираща система, 
която работи при скорост до 210 km/h, в допълнение към основната функция за 
поддържане на скоростта, поддържа безопасна дистанция спрямо автомобилите 
пред Вас.

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Улеснете паркирането в тесни пространства с Паркинг асистента. Той автоматично 
избира подходящо място за паркиране в редица успоредно или перпендикулярно 
паркирани автомобили.

АСИСТЕНТ ЗА МАНЕВРИРАНЕ
Използвайки сензорите на Паркинг асистента, тази система предлага защита 
от препятствия в близост до автомобила (при скорост до 8 km/h). Ако се засече 
препятствие, на базата на разстоянието до препятствието и скоростта на 
автомобила, системата задейства спирачките по спешност.

АСИСТЕНТ ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ИЗБРАНАТА ЛЕНТА
Можете да оставите задачата 

за поддържане на избраната 
лента на движение на 

Асистента.

СИСТЕМА  
AUTO LIGHT ASSIST

Вашият Светлинен асистент 
ще превключва на дълги и 
обратно на къси светлини, 

повишавайки комфорта 
и безопасността при 

шофиране.
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НА ПЪРВО МЯСТО 
- БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ

Докато въздушната възглавница 
на водача е вградена във волана, 

тази за пътника до него се намира в 
приборното табло. Тя може да бъде 

деактивирана, когато на предната 
седалка се монтира детско столче.

ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА 

ГЛАВАТА
При активиране, 

въздушните 
възглавници за 
глава оформят 

стена, предпазваща 
пътуващите отпред и 
отзад от наранявания 

на главата.

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ
Тази въздушна възглавница, разположена под 
кормилната колона, предпазва коленете и 
подбедрицата на водача.

В екстремни ситуации, когато водачът не е в 
състояние да реагира, се задействат системите 
за пасивна безопасност на автомобила - като 
въздушните възглавници. Автомобилът Ви може 
да бъде оборудван с до девет такива.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези четири въздушни възглавници предпазват таза 
и гръдния кош на водача и другите пътници в случай 
на страничен удар.



ОБОРУДВАНЕ
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Двигателите предлагат изключителен комфорт, 
когато шофирате във или извън града. Независимо 
дали ще изберете бензинов или дизелов двигател, 
Вашият KAMIQ ще се движи тихо, динамично, 
надеждно и икономично.

МОЩНОСТ ЗА ГРАДА 
И ИЗВЪН НЕГО

ДВИГАТЕЛИ
Гамата от предлагани двигатели включва бензинови двигатели 70 kW, 
85 kW и 110 kW с отлично ускорение и висок въртящ момент и дизелов 
двигател 85 kW  с изключително нисък разход на гориво. В зависимост 
от избрания двигател се предлагат механична 6-степенна скоростна 
кутия или 7-степенна DSG скоростна кутия.

ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ШОФИРАНЕ
Изборът на режим се активира чрез бутон върху централната 
конзола и предлага Еко, Нормален, Спортен и Индивидуален 
режим. Ако автомобилът е оборудван с по-ниско шаси, което се 
настройва чрез Sport Chassis Control, можете да избирате между 
Спортен и Нормален режим чрез Избора на режим на шофиране.

DSG УПРАВЛЕНИЕ
Автоматичната 7-степенна DSG скоростна кутия може 
удобно да се управлява от мултифункционалния волан.



AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ
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Ниво на оборудване Active включва външни странични ел. огледала, черни дръжки на 
вратите и рейки на покрива, брони в цвета на купето с допълнителна част с черна релефна 
повърхност, хромирана радиаторна решетка, тонирани стъкла, LED предни светлини с LED 
дневни светлини, хромирани вътрешни дръжки на вратите, централно заключване, Maxi DOT 
в черно/бяло, инфоразвлекателна система Swing 6.5”, два USB слота и други.

ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ GRAINED GREY /
ЧЕРНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

ACTIVE BLACK 
ИНТЕРИОР
Текстилна тапицерия

AMBITION BLUE 
INTERIOR
Fabric upholstery

ACTIVE BLACK ИНТЕРИОР
Текстилна тапицерия

ДЕКОРАЦИЯ TABORA BRUSHED / 
СИНЬО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ SILVER HAPTIC / 
ЧЕРНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ GRAINED BLACK / 
ЧЕРНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

Стандартното оборудване на ниво Ambition включва  външни странични огледала и дръжки 
на вратите в цвета на купето, допълнителни части на броните в платинено сиво, Jumbo BOX, 
отделение за чадър и чадър ŠKODA, отделения за вещи под предните седалки, отделение за 
очила, мрежи за вещи от вътрешната страна на облегалките на предните седалки, механична 
климатична система, предни седалки с механично регулируема лумбална опора и други.
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STYLE BEIGE 
ИНТЕРИОР
Тапицерия кожа/
изкуствена кожа/
Suedia

STYLE DYNAMIC 
ИНТЕРИОР
Тапицерия текстил/
Suedia

Стандартното оборудване на ниво Style включва лайстни за праговете в платинено 
сиво, задни светлини с изцяло LED технология, кожени волан, топка на скоростния 
лост и лост на ръчната спирачка, текстилни стелки, система Easy Start, двузонов 
климатроник, инфоразвлекателна система Bolero 8” със SmartLink и Bluetooth и др.

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ COPPER BRUSHED / 
ХРОМИРАНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ LATTICE GREY /  
МЕДЕНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

ДЕКОРАЦИЯ BEIGE BRUSHED / 
ХРОМИРАНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ

DYNAMIC 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Пакетът Dynamic, който се предлага като допълнително 
оборудване за нивата Ambition и Style, включва спортни 
седалки, мултифункционален спортен волан, плочки за 
педалите от благородна стомана и черен таван.

ДЕКОРАЦИЯ SILVER HAPTIC /  
ЧЕРНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ
(за ниво Ambition)

ДЕКОРАЦИЯ BLACK DOTS /  
ЧЕРВЕНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ
(за ниво Ambition)

ДЕКОРАЦИЯ BLACK DOTS / 
ХРОМИРАНО ГОРЕЩО ЩАМПОВАНЕ
((за ниво Style)
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ТАПИЦЕРИЯ
Ambition Black (текстил) Style Beige (текстил/Suedia)Ambition Blue (текстил) Style Beige (кожа/изкуствена кожа/Suedia)
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ДАЖАНТИ
18" VEGA AERO Алуминиеви джанти  в 
черно/сребристо, полирани

18" CRATER Алуминиеви джанти 18" VEGA Алуминиеви джанти

17" VOLANS Алуминиеви джанти 17" BRAGA Алуминиеви джанти

16" Стоманени джанти с LHOTSE тасове

16" HOEDUS AERO Алуминиеви джанти  
в черно/сребристо, полирани

16" ORION  Алуминиеви джанти

16" CASTOR Алуминиеви джанти

17" PROPUS Алуминиеви джанти  в 
черно/сребристо, полирани

  * Ексклузивно за Scout версията

ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това 
е важно не само за вашата безопасност, но също и за 
нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
Шкода. Използването на първокласни материали и 
технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори 
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части Шкода 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода 
включва обменни части, чието производство има  
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
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1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/85 kW 1.0 TSI/85 kW 1.5 TSI/110 kW 1.5 TSI/110 kW 1.6 TDI/85 kW 1.6 TDI/85 kW

Бензинов двигател с 
турбо компресор 

Бензинов двигател с 
турбо компресор 

Бензинов двигател с 
турбо компресор 

Бензинов двигател с 
турбо компресор 

Бензинов двигател с 
турбо компресор Турбодизелов двигател Турбодизелов двигател 

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 3/999 3/999 3/999 4/1,498 4/1,498 4/1,598 4/1,598

Мощност / Обороти (kW/min-1) 70/5,000–5,500 85/5,000–5,500 85/5,000–5,500 110/5,000–6,000 110/5,000–6,000 85/3,250–4,000 85/3,250–4,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 175/2,000–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,500 250/1,500–3,250 250/1,500–3,250

Стандарт за екологичност EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG EU6DG

Гориво
Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95

Безоловен бензин, 
минимум 95 Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 181 194 193 213 212 193 192

Ускорение 0–100 km/h (s) 11.1 9.9 10.0 8.3 8.4 10.2 10.4

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.5 6.3–6.4 5.7–5.8 x x 5.0 4.8–4.9

– разход извънградско 4.3 4.2–4.3 4.4–4.5 x x 3.8 3.9

– комбиниран разход 5.1 5.0–5.1 4.9–5.0 x x 4.2 4.2–43

CO2 емисии (g/km) 116 113–116 111–113 x x 112 111–112

Разход на гориво  WLTP (l/100 km)

– Фаза Low 6.643–7.382 6.871–7.834 7.315–8.050 x x 5.999–6.309 6.113–6.804

– Фаза Medium 4.984–5.898 5.168–6.291 5.377–6.461 x x 4.705–5.195 4.923–5.540

– Фаза high 4.425–5.472 4.541–5.760 4.693–5.914 x x 4.132–4.721 4.373–5.085

– Фаза extra high 5.267–6.852 5.406–7.088 5.560–7.237 x x 5.000–6.028 5.264–6.274

– комбиниран 5.133–6.303 5.286–6.616 5.489–6.780 x x 4.805–5.493 5.033–5.829

CO2 емисии WLTP (g/km)

– Фаза Low 150.64–167.35 155.85–177.50 166.03–182.60 x x 157.19–165.51 160.34–178.50

– Фаза Medium 112.91–133.59 117.12–142.41 121.94–146.46 x x 123.28–136.28 129.11–145.33

– Фаза high 100.21–123.91 102.85–130.34 106.39–134.02 x x 108.25–123.85 114.68–133.38

– Фаза extra high 119.34–155,30 122.54–160.55 126.11–164.11 x x 131.00–158.15 138.07–164.60

– комбиниран 116.30–142.80 119.80–149.80 124.50–153.70 x x 125.90–144.10 132.00–152.90

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков Хидравличен еднодисков

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление Хидравличен еднодисков

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление Хидравличен еднодисков

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Скоростна кутия Механична 5-степенна Механична 6-степенна
Автоматична 7-степенна 
DSG Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна 
DSG Механична 6-степенна

Автоматична 7-степенна 
DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg) 1,214 1,231 1,251 1,265 1,277 1,336 1,364

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 421–565 431–557 421–558 432–568 435–567 414–564 417–552

Общо тегло (kg) 1,702–1,730 1,710–1,746 1,732–1,765 1,751–1,790 1,763–1,800 1,825–1,843 1,825–1,857

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 600 610 620 630 630 660 680

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 1,150 1,200 1,200 1,250 1,250 1,250 1,250

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,241/1,793
Коефициент на 
съпротивление CW 0.324–0.333 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,553
Диаметър на  
завой (m) 10.8 База (mm) 2,651

Шаси  Следа отпред / отзад (mm) 1,531/1,516

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Просвет (mm) 182

Задно окачване Многораменно окачване с надлъжен и напречен стабилизатор Вътрешни размери  

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Пространство отпред / отзад (mm) 1,439/1,425

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство за главата отпред / отзад (mm) 1,051/1,003

– задни спирачки Барабанни спирачки; алтернативно Дискови спирачки, в зависимост от двигателя Обем на багажника (max. l)  

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Без резервна гума, със задни седалки

Джанти 6.0J x 16'' вдигнати/свалени 400/1,395

Гуми** 205/60 R16 Обем на резервоара (l) 50

  x Данните не са налични към момента на отпечатване.   *  В зависимост от оборудването



ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най-близкия ŠKODA център.

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL - 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09; 
София Шкода Център ж.к. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров 93, тел.: 02/ 813 700; 
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са предназначени за използване като част от договор, сделка или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои снимки, части и оборудване е 
възможно да се различават от реално произведените автомобили, или да са различни за различните държави. За да получите детайлна информация за технически спецификации и оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.


