
CNG gaasimootor Võimsus kW / hj Käigukast Active Ambition Elegance Monte Carlo

         1,0 TSI G-TEC CNG 66 / 90 6-k. manuaal 18 400 € 19 500 € 21 300 € 22 500 €

Erihind 17 500 € 18 500 € 20 500 € 21 500 €

Kuumakse 180 € 190 € 211 € 221 €

SUPERB

KAMIQ HINNAKIRI 

TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
DSG - kahe siduriga automaatkäigukast (Direct-Shift Gearbox);
Monte Carlo on Monaco Brands'i registreeritud kaubamärk.

Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 47.

Bensiinimootorid Võimsus kW / hj Käigukast Active Ambition Elegance Monte Carlo

1,0 TSI 70 / 95 5-k. manuaal 16 000 € 17 100 € 18 900 € 20 000 €

Kuumakse 165 € 176 € 194 € 206 €

1,0 TSI 85 / 115 6-k. manuaal 17 000 € 18 100 € 19 900 € 21 000 €

Kuumakse 175 € 186 € 205 € 216 €

1,0 TSI DSG 85 / 115 7-k. automaat 18 600 € 19 700 € 21 500 € 22 700 €

Kuumakse 191 € 203 € 221 € 234 €

1,5 TSI 110 / 150 6-k. manuaal 18 600 € 19 700 € 21 500 € 22 700 €

Kuumakse 191 € 203 € 221 € 234 €

1,5 TSI DSG 110 / 150 7-k. automaat 20 200 € 21 300 € 23 100 € 24 300 €

Kuumakse 208 € 219 € 238 € 250 €

Diiselmootorid Võimsus kW / hj Käigukast Active Ambition Elegance Monte Carlo

1,6 TDI 85 / 115 6-k. manuaal 19 800 € 20 900 € 22 800 € 23 900 €

Kuumakse 204 € 215 € 235 € 246 €

1,6 TDI DSG 85 / 115 7-k. automaat 21 400 € 22 600 € 24 400 € 25 500 €

Kuumakse 220 € 233 € 251 € 262 €

KAMIQ
UUS LINNAMAASTUR

* Kütus 20 000 km läbimiseks keskmise kütusekuluga 4,4 kg CNG/100km.

• kütus 20 000 km läbimiseks*

• talverehvid

• pikendatud 5 aastat / 150 000 km garantii

KINGITUSEKS:

ESIMENE  
UUTE AUTODE  

E-POOD  
EESTIS!

Hübriid
Surugaas + 
bensiin

CNG

Eesti keel
Emakeelsed 
menüüd 

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS



• KÜTUS 20 000 KM LÄBIMISEKS*
• TALVEREHVID
• PIKENDATUD 5 AASTAT /
 150 000 KM GARANTII

Kingituseks:

2

VALI KAMIQ 
G-TEC CNG! KUUMAKSE

180 €

KAMIQ G-TEC CNG annab võimaluse nii päästa kui säästa. Kütusena on valikus ka rohegaas, mis on sada protsenti Eestis toodetud 
taastuvkütus. Rohegaasi toodetakse biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest 
ning biomassist. Keskkonnasõbralikuma autoga aitad vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning samuti hoiad kokku rahakulult kütusele! 

KAMIQ G-TEC CNG hind alates 17 500 € 1.0 TSI, 90 hj., 6-käiguline manuaal, surugaas+bensiin.
Pakkumine kehtib laoautodele.

*Kütus 20 000 km läbimiseks keskmise kütusekuluga 4,4 kg CNG/100km.
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• kahetsooniline kliimaseade
• võtmeta avamis- ja 

käivitussüsteem
• tagumised parkimisandurid
• raadio Bolero
• SmartLink ühenduvuspakett
• tumedaks toonitud tagumised 

aknad

AMBITION 
PLUS

pakett  
sisaldab

Eripakkumine 
750 €
Tavahind 
1 690 €

• kiirushoidik
• tagumised parkimisandurid
• raadio Bolero
• SmartLink ühenduvuspakett
• tumedaks toonitud 

tagumised aknad

ACTIVE 
PLUS

pakett  
sisaldab

Eripakkumine 
550 €
Tavahind 
 990 €

• adaptiivne kiirushoidik
• tagurduskaamera
• elektriliselt avatav ja suletav 

tagaluuk
• esimesed ja tagumised 

parkimisandurid
• tumedaks toonitud 

tagumised aknad

ELEGANCE 
PLUS

pakett  
sisaldab

Eripakkumine 
650 €
Tavahind  
 1 470 €

KAMIQ PLUS 
PAKETIGA VÕIDAD!

PAKETIS LISAKS STANDARDVARUSTUSELE:

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS

KUI PAKKUMINE MEELDIB, 
SIIS KUJUTA ETTE,
KUIDAS VEEL SÕITA ON.
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Turvalisus Kood Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, 
ohukolmnurk, põrandamatid) 

449 € 449 € 449 € 449 €

Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamisvõimalusega q q q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) ja külgturvapadjad ees q q q q
Külgturvapadjad taga + turvasüsteem eesistujatele (Crew Protect Assist): avarii-
ohu korral (hädapidurdus, juhitavuse kaotus) aktiveeruvad turvavööde eelpingutid 
ning lahtised küljeaknad/katuseluuk suletakse automaatselt

PE4 - 450 € 450 € 450 €

Põlve turvapadi juhile 4UP q q q q
Reguleeritava kõrgusega, eelpingutitega kolmepunkti turvavööd eesistujatele q q q q
Kolm kolmepunkti turvavööd tagaistmel q q q q
Kinnitamata turvavöö märguanne kõikidel istmetel 9P9 q q q q
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral integreeri-
tud peatoed esiistmetel)

q q q q

Elektrooniline stabiilsuskontroll ESC (ABS pidurid, veojõukontroll ASR, elektroo-
niline diferentsiaalilukk XDS+, järelhaagise stabiilsuskontroll TSA, järelkokkupõrke 
vältimise süsteem MKB, hüdrauliline pidurdusabi HBA, piduriketaste kuivatamise 
funktsioon RBS, elektrooniline pidurdusstabiilsuse kontroll ESBS)

q q q q

Rehvirõhu monitooringu süsteem q q q q
Elektrooniline immobilisaator q q q q
Nõlvaltstardiabi, hoiab ära tagasiveeremise kallakul liikuma hakates, säilitades pidu-
risüsteemis rõhku veel 2 sekundi jooksul peale piduripedaali vabastamist (standar-
dis automaatkäigukastiga)

UG1 80 € 80 € 80 € 80 €

Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist (aeglustab auto-
maatselt ja pidurdab seismajäämiseni kokkupõrkeohu korral) ja Pedestrian Monitor 
(jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteem, mille eesmärk on ära hoida kokkupõrget 
teele ilmunud jalakäijaga)

PC4 q q q q

Sõidureas püsimise abisüsteem (Lane Assistant), jälgib kaamera abil teemärgistust 
ning aitab hoida autot valitud sõidureas

PVA q q q q

Reavahetuse abisüsteem Side Assist - jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale jää-
vat ala ning hoiatab juhti tagant lähenevate sõidukite eest  + tagurdamisel läheneva 
sõiduki eest hoiatav süsteem (Rear Traffic Alert); ainult koos peeglitega 6XK

PVB - 440 € 440 € 440 €

Juhi väsimusastet jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitu-
mises väsimuse või unisuse märke)

EM1 - 40 € 40 € 40 €

Valgustuse abisüsteem (Easy Light Assistant) koos valgussensoriga, jälgib 
päevavalguse taset ja lülitab vastavalt vajadusele automaatselt sisse lähituled või 
päevasõidutuled

q q q q

Vihmasensor ja automaatselt tumenev salongipeegel 4L6 - q q q
Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus (Auto Light Assist), lülitab pimedal ajal sõites 
kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele

PN4 - q q q

Basic LED-esilaternad: LED-päevasõidutuled, LED-lähituled, LED-kaugtuled q q - -

Full-LED esilaternad: LED tehnoloogiaga lähituled, kaugtuled, päevasõidutuled, udu-
tuled (kurvifunktsiooniga) ja dünaamilised suunatuled + AFS - funktsioon (Adaptive 
Frontlight System - tuled kohanduvad automaatselt sõidukiiruse ja -tingimustega)

PW3 - 870 € q q

Basic LED-tagatuled: LED tehnoloogiaga tagatuled (kereosas), pidurituled ja 
tagumine udutuli

q q - -

Full-LED tagatuled: LED-tehnoloogiaga tagatuled (LED-valgustid nii kereosas 
kui ka tagaluugil asuvas laternakorpuses), pidurituled, dünaamilised suunatuled, 
tagurdustuled

8VM - 170 € q q

ISOFIX lapseistme kinnitused tagumistel äärmistel istmetel q q q q
ISOFIX lapseistme kinnitus ees kõrvalistuja istmel 3A2 q q q q
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte 

Carlo
Kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks võtit q q q q
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist PD3 - 200 € - 200 €
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga PD5 - 380 € q 380 €

Elektriajamiga aknad ees ja taga, komfortlülitusega 4R4 q q q q
Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid, integreeritud suunatuledega q q q q
Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeglid, juhipoolne peegel automaatse tumene-
misfunktsiooniga

6XK - 190 € 190 € 190 €

3-kodaraga nahkrool (reguleeritava kõrguse ja sügavusega), nahkkattega käigukan-
gi ja käsipiduri hoob 

PLB q q q -

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

3-kodaraga sportlik nahkrool - - - q
Raadio ja telefoni juhtimine roolilt PLD - q q q
Soojendusega multifunktsionaalne nahkrool, raadio ja telefoni juhtimine roolilt; 
ainult koos kliimaseadmega Climatronic PHB 

PLF - 130 € 130 € -

Soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega ning 
käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile; ainult koos PHB

PLH - 220 € 220 € -

Sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega PLJ - 120 € 120 € -
Sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahetus-
labadega DSG-automaatkäigukastile

PLL - 200 € 200 € -

Sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, käiguvahetus-
labadega DSG-automaatkäigukastile

2FL - - - 90 €

Soojendusega sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega 2FM - - - 130 €
Soojendusega sportlik multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega, 
käiguvahetuslabadega DSG-automaatkäigukastile

1XT - - - 220 €

Konditsioneer  PHE q q - -

Automaatne kahetsooniline kliimaseade "CLIMATRONIC" PHB - 500 € q q
Kiirusepiirangu seadmise võimalus "Speed Limiter" (võimaldab määrata kiiruselimii-
di vahemikus 30 km/h - 210 km/h, mida auto ei ületa)

8T9 q q q q

Elektrooniline kiirushoidik 8T6 180 € q q q
Adaptiivne kiirushoidik, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades 
või pidurdades (kuni seismajäämiseni); aktiivne kiiruseni 210 km/h

PC5 - 400 € 400 € 400 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio või 
navigatsiooniseadme ekraanile 

7X1 340 € 340 € q q

Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatussignaaliga, info kuvatakse ka raadio 
või navigatsiooniseadme ekraanile 

7X2 640 € 640 € 300 € 640 €

Parkimisabisüsteem (Park Assist) parkimisanduritega ees ja taga - auto leiab sobiva 
parkimiskoha ning pargib end ise (juht peab vastavalt juhistele käike lülitama ja pi-
durdama), info kuvatakse infoekraani ning raadio või navigatsiooniseadme ekraanile 

7X5 - 950 € 620 € 950 €

Tagurduskaamera (pesuriga) - aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamera-
pilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega

KA1 - 260 € 260 € 260 €

Toonklaasist panoraamkatus elektriliselt seadistatava päikesesirmiga PGD - 800 € 800 € q
Toonklaasist panoraamkatus elektriliselt seadistatava päikesesirmiga + hõbehallid 
katusereelingud

PGE - 900 € 900 € -

Katusereelingud, musta värvi 3S2 q q q q
Soojendusega esiklaas; ainult koos PHB 4GX - 190 € 190 € 190 €
Talvepakett (soojendusega esiistmed, soojendusega klaasipesurite düüsid) PWP q q q q
Soojendusega tagumised äärmised istmed; ei saa koos soojendusega esiklaasiga 4GX PWR 160 € 160 € 160 € 160 €
Soojust isoleerivad aknaklaasid ees, taga ja külgedel, toonitud (5%) q q q q
SunSet: tumedaks toonitud (35%) aknad alates B-piilarist 4KF 150 € 150 € 150 € q
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q q
Elektriliselt avatav ja suletav tagaluuk; ainult koos parkimisanduritega 7X1/7X2/7X5 4E7 - 360 € 360 € 360 €
Juhiistme kõrguse reguleerimisvõimalus q q q q
Kõrvalistme kõrguse reguleerimisvõimalus 3L3 60 € q q q
Reguleeritavad nimmetoed esiistmetel 7P4 - q q q
Tehase alarm mahu- ja kallutusanduriga 7AL 340 € q q q
Elektriliselt seadistatav juhiiste; Ambitionile ainult koos WBA/WL0 ja PMB, ei saa 
koos PKT/PHI

PWA - 390 € 390 € -

2 lugemislampi ees - q q q
Peeglitega päikesesirmid juhile ja kõrvalistujale - q q q
Valgustusega kindalaegas - q q q
Taskud esiistmete tagakülgedel - q q q
Salongi lakke paigaldatud prillilaegas (puudub katuseluugi korral) 7N2 - q q -

Tagaistme seljatugi osadena 60/40 allaklapitav q q q q
Kokkuklapitav tagaistme käetugi koos kahe topsihoidjaga 3KF - 120 € q 120 €

Allaklapitav kõrvalistuja istme seljatugi suuremate esemete transportimiseks; ei 
saa koos WBA, PKT, WL0 ja PWA

PHI - 90 € 90 € -

Pakiruumi pakett: riputuskonksud pakiruumi külgedel, aasad pagasikinnitusvõrkude 
jaoks, pagasiruumi valgusti

q q q q

Pagasikinnitusvõrgud pakiruumis; ei saa mootorile 66kW CNG PKK 80 € q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

LED-taskulamp pagasiruumi seinal asuvas hoidikus 9E3 - q q q
Integreeritud esilaternate pesurid (näidikute paneelis klaasipesuvedeliku madala 
taseme hoiatustuli)

PK5 150 € 150 € 150 € 150 €

Käetugi esiistmete vahel, panipaigaga 6E3 q q q q
2 USB-C liidest keskkonsooli tagaküljel PKR 50 € 50 € 50 € 50 €
Digitaalne näidikupaneel "Virtual Cockpit" 10,25" värviekraaniga, valikus on erine-
vad kuvaprofiilid (Classic, Extended, Modern, Basic, SportLine'il lisaks profiil Sport); 
ainult koos raadioga Bolero RAF, ei saa mootorile 66kW CNG

9S0 - 490 € 490 € 490 €

Infoekraan "Maxi-Dot", kuvab keskmist kütusekulu, hetke kütusekulu, sõidetud 
tee pikkust, teel oldud aega, keskmist kiirust, hetkekiirust, kuupäeva ja kellaaega, 
välistemperatuuri, raadio, telefoni ja navigatsiooniseadme informatsiooni (nende 
seadmete olemasolul)

9S5 q q q q

Klaasipühkija tagaaknal koos pesuriga 8M1 q q q q
Vihmavari juhiukse panipaigas - q q q
Elektriline salongiõhu lisasoojendus (automaatse lülitusega miinuskraadide korral), 
ainult diiselmootoritele

7E6 q q q q

Võrkvahesein pagasiruumi ja salongi vahel 3CX 110 € 110 € 110 € 110 €
Kahe poolega pagasiruumi matt (tekstiil/kumm) 6SJ 50 € 50 € 50 € 50 €
Kokkuklapitav lauake esiistmete seljatugede tagaküljel ja prügikast uksetaskus; ei 
saa koos WL0, PWA, PHI and WBA

PKT - 110 € 110 € -

12 V pistik pagasiruumis PB2 25 € - - -
Simply Clever pakett: ukseserva kaitse, sahtlid esiistmete all, 12 V pistik pagasiruumis WS0 - 170 € 170 € 170 €
Family pakett Ambition: ukseserva kaitse, kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/
kumm); ainult koos interjööriga BH

WF0 - 180 € - -

Family pakett Elegance: ukseserva kaitse, kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/
kumm); ainult koos interjööriga LZ

WF1 - - 180 € -

Family pakett Elegance: ukseserva kaitse, kahe poolega pakiruumi matt (tekstiil/
kumm); ainult koos interjööriga CB/KA

WF2 - - 180 € -

Tuhatoos ja sigaretisüütaja eesistujatele 9JC 30 € 30 € 30 € 30 €
Tuhatoos, sigaretisüütaja ja multimeedia hoidik eesistujatele 9JH - 30 € 30 € 30 €
Sõidurežiimi valikuvõimalus (Driving Mode Selection) - valikus režiimid Normal, 
Sport, Eco ja Individual. Auto mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõi-
mendi, Start/Stop-süsteem, esilaternate adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade 
ja adaptiivne kiirushoidik (nende olemasolul) seadistuvad automaatselt ümber 
vastavalt valitud režiimile.

PSR - 110 € 110 € 110 €

Pakett Sport Chassis Control + Driving Mode Select: muudetava jäikusega ved-
rustus, 10 mm madalam kliirens, sõidurežiimi valik (režiimid Normal, Sport, Eco ja 
Individual - auto mootor, DSG-käigukast (selle olemasolul), roolivõimendi, Start/
Stop-süsteem, esilaternate adaptiivne valgustussüsteem, kliimaseade ja adaptiivne 
kiirushoidik (nende olemasolul) seadistuvad automaatselt ümber vastavalt valitud 
režiimile); ei saa koos PZP; ei saa mootorile 66kW CNG

PSP - 500 € 500 € 500 €

Raskete teeolude pakett: tugevdatud vedrustus, põhjaalune kaitse (plastist); ei saa 
koos PSP ja koos 18" velgedega, ei saa mootorile 66kW CNG

PZP 70 € 70 € 70 € -

Pagasiruumi topeltpõhi; ei saa mootorile 66kW CNG 3GD 150 € 150 € 150 € 150 €
Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks; ei saa mootorile 66kW CNG PKZ 180 € 180 € 180 € 180 €
Elektrilise lukustussüsteemiga haagisekonks; ei saa mootorile 66kW CNG PK0 830 € 830 € 830 € 830 €
Start/Stop-süsteem: foori punase tule taga seistes lülitub mootor välja ning käivi-
tub automaatselt uuesti siduri (või gaasipedaali) vajutamisel

7L6 q q q q

Tekstiilist põrandamatid salongis ees ja taga 0TD 50 € 50 € q q
Garantii 4 aastat või 120 000 km EA2 q q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 390 € 390 € 390 € 390 €
Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Active Ambition Elegance Monte 

Carlo
Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit (ees) q q - -

Raadio Bolero: 8" puutetundlik värviekraan, AM/FM-raadio, 2 USB-C liidest, 4 
kõlarit ees + 4 taga; ainult koos SmartLink paketiga RA4/9WJ

RAF 160 € 160 € q q

SmartLink: võimaldab nutitelefoni rakenduste kasutamist raadio või navigatsiooni-
seadme ekraani kaudu

RA4 160 € 160 € q q

Navigatsioonisüsteem Amundsen: 9,2" puutetundlik värviekraan, Euroopa riikide 
kaarditarkvara, AM/FM-raadio, 2 USB-C liidest, 4 kõlarit ees + 4 taga, digitaalne 
näidikupaneel "Virtual Cockpit"; ainult koos SmartLink paketi RA4/9WJ ja Care 
Connect paketiga YOY; ei saa koos 66kW CNG

RAK - 1 530 € 1 420 € 1 530 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS
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Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

4 lisakõlarit taga; lisavarustusena ainult koos raadioga Swing 8RM 140 € 140 € q q
Audiosüsteem: 4 kõlarit esiustes, 4 tagaustes, 1 keskel armatuurlauas, 1 aktiiv-
bassikõlar pagasiruumis, digitaalne võimendi, koguvõimsus 405W; ainult koos 
varurattaga PJC; ei saa mootoriga 66kW CNG

9VJ - 570 € 440 € 440 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem PT0 q q q q
Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, ühendus välisantenniga, juhtmeta laadimi-
ne "Wireless Charging"

PT1 280 € 280 € 280 € 280 €

Wireless SmartLink Apple CarPlay-le: nutitelefon ühendub autoraadioga WiFi 
Hotspoti kaudu

9WJ 210 € 210 € 50 € 210 €

Digitaalraadiokanalite vastuvõtu võimalus (DAB) QV3 110 € 110 € 110 € 110 €
Hädaabikõne funktsioon NZ2 q q q q
Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning 
hädaabikõne funktsiooni 10 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nuti-
seadme kaudu üheks aastaks

YOQ q q q q

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" üheks aastaks + 
teenustepakett "Care Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuste ning hädaabikõne 
funktsiooniga 10 aastaks, kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu 
üheks aastaks; ainult koos RAK/WEE/WEF

YOY - 0 € 0 € 0 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infopakett "Infotainment Online" kolmeks aastaks + 
teenustepakett "Care Connect" rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuste ning hädaabikõne 
funktsiooniga 10 aastaks, kaugjuurdepääsuga autole arvuti või nutiseadme kaudu 
kolmeks aastaks; ainult koos WEG/WEH

YOZ - 0 € 0 € 0 €

Teenustepakett "Care Connect": sisaldab rikkeabi, hooldus- ja tugiteenuseid ning 
hädaabikõne funktsiooni 10 aastaks ning kaugjuurdepääsu autole arvuti või nuti-
seadme kaudu kolmeks aastaks; ainult koos WEI/WEJ

YOK 0 € 0 € 0 € 0 €

Välimus Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

Metallikvärv * 440 € 440 € 440 € 440 €
Tavavärv Steel Grey hall / Corrida Red punane / Candy White valge SPE 300 € 300 € 300 € 300 €
Punane värv Velvet Red, premium metallikvärv EXC 820 € 820 € 820 € 820 €
Standardvärv sinine Energy Blue 0 € 0 € 0 € 0 €
Välimised ukselingid ja küljepeeglite korpused värvitud kere värvi 6FF q q q -

Musta värvi küljepeeglite korpused - - - q
Mustad kaitseliistud kere allosas ees ja taga PEA q 0 € 0 € -

Halli värvi kaitseliistud kere allosas ees ja taga - q q -

Halli värvi kaitseliistud külgedel all servas - - q -

Iluvõre ääreliist kroomitud q q q -

Läikivmust iluvõre ääreliist - - - q
Kroompakett (kroomdetailid käigukangil ja käsipiduri hooval) q q q q
Kroomitud külgakende liistud 4ZP - q q -

Külgakende liistud musta värvi - - - q
Spetsiaalse kujundusega esi- ja tagakaitseraud - - - q
Musta värvi tagumine difuuser - - - q
Musta värvi küljeliistud uste allservas - - - q
Lävepaku dekoratiivliistud ees mudelinimetusega - - - q
Metallkattega sportlikud pedaalid VF2 - - - q
Ilma mudelitähiseta pakiruumi luugil 0NA 0 € 0 € 0 € -
Ilma mudelitähiseta pakiruumi luugil 0PC - - - 0 €
Interjöör Active Black, must tekstiil q - - -

Interjöör Ambition Black, must tekstiil - q - -

Interjöör Elegance, istmekatted Suedia/tekstiil - - q -

Interjöör Monte Carlo: sportistmed ees, must/punaste kunstnahast ja tekstiilist 
istmekatetega 

- - - q

Interjöör Elegance must/beež, istmekatted Suedia/tekstiil; ainult koos dekoratiiv-
liistudega PMV/PMT

N0G - - 120 € -

Musta värvi salongilagi, ainult koos interjööridega CB/CG/EX 6NC - - 80 € q
Istmete nahkpakett: istmete välisservad ning peatoed viimistletud naha ja kunst-
nahaga, istmete keskosa ning siseservad Suediaga; Ambitionil sisaldab käetuge 
tagaistujatele; ainult koos interjööridega BG/CG/EU, PMB/PMT ja QQ1/QQ4, ei 
saa koos WBA/PKT/PHI

WL0 - 960 € 790 € -

AUTO VARUSTUS



8 q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

Audio- ja kommunikatsiooniseadmed Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Grained Black q q - -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Copper Brushed 5ML - - q -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Silver Haptic + läikivmustad dekoratiivliistud arma-
tuurlaual ja ventilatsiooniavade ümber; ainult koos RAK/WBA/QQ1/QQ4

PMB - 0 € - -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Tabora Brushed + sinised dekoratiivliistud 
armatuurlaual ja ventilatsiooniavade ümber; sisaldab valgeid LED-valgusribasid 
armatuurlaua dekoratiivliistudes QQ1

PMC - 220 € - -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Beige Brushed + kroomitud dekoratiivliistud venti-
latsiooniavade ümber; ainult koos QQ1/QQ4 + WL0/N0G

PMT - - 0 € -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Latice Grey + vasksed dekoratiivliistud armatuur-
laual ja ventilatsiooniavade ümber; sisaldab valgeid LED-valgusribasid armatuurlaua 
dekoratiivliistudes QQ1

PMV - - 200 € -

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Carbon + kroomitud dekoratiivliistud armatuurlaual 
ja ventilatsiooniavade ümber

- - - q

Armatuurlaua dekoratiivpaneel Black Dots + punased dekoratiivliistud armatuur-
laual ja ventilatsiooniavade ümber

PMJ - - - 0 €

Valged LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes QQ1 - 200 € 200 € q
Kollased LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes QQ2 - 200 € 200 € -
Punased LED-valgusribad armatuurlaua dekoratiivliistudes QQ4 - 200 € 200 € 200 €
Sportpakett Dynamic: sportistmed ees istmekatetega Suedia/tekstiil, sportlikud 
metallkattega pedaalid, multifunktsionaalne sportrool, Elegancel armatuurlaua 
dekoratiivpaneel musta värvi (Black Dots), Ambitionil Silver Haptic, Elegancel 
valge LED-riba armatuurlaual dekoratiivliistu all, musta värvi salongilagi; ainult koos 
interjööriga EX ja Ambitionile koos PMB

WBA - 450 € 510 € -

Veljed ja rehvid Active Ambition Elegance Monte 
Carlo

16" terasveljed, rehvid 205/60 R16; täismõõdus ilukilbid Lhotse q - - -

16" valuveljed ORION, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 TSI 70kW ja 1,6 TDI 
85kW; Activel ja Elegancel asendavad standardvelgi

PJK 490 € q 0 € -

16" valuveljed ORION, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 TSI 85 kW ja 1,5 TSI 
110kW; Activel ja Elegancel asendavad standardvelgi

P06 490 € q 0 € -

16" valuveljed CASTOR, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 TSI 70kW ja 1,6 TDI 
85kW; Activel ja Ambitionil asendavad standardvelgi

PJM 490 € 0 € q -

16" valuveljed CASTOR, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 TSI 85 kW ja 1,5 TSI 
110kW; Activel ja Ambitionil asendavad standardvelgi

P03 490 € 0 € q -

Musta värvi 16" valuveljed HOEDUS AERO, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 
TSI 70kW ja 1,6 TDI 85kW; asendavad standardvelgi

PJL 680 € 190 € 190 € -

Musta värvi 16" valuveljed HOEDUS AERO, rehvid 205/60 R16; mootoritele 1,0 
TSI 85 kW ja 1,5 TSI 110kW; asendavad standardvelgi

P08 680 € 190 € 190 € -

17" valuveljed BRAGA, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 70kW ja 1,6 TDI 
85kW; asendavad standardvelgi

PJS 780 € 290 € 290 € -

17" valuveljed BRAGA, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 85 kW ja 1,5 TSI 
110kW; asendavad standardvelgi

P12 780 € 290 € 290 € -

17" valuveljed VOLANS, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 70kW ja 1,6 TDI 
85kW; asendavad standardvelgi

PJQ 780 € 290 € 290 € -

17" valuveljed VOLANS, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 85 kW ja 1,5 TSI 
110kW; asendavad standardvelgi

P14 780 € 290 € 290 € -

Musta värvi 17" valuveljed VOLANS Monte Carlo, rehvid 205/55 R17 - - - q
Musta värvi 17" valuveljed PROPUS AERO, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 
70kW ja 1,6 TDI 85kW; asendavad standardvelgi

PJR 960 € 470 € 470 € -

Musta värvi 17" valuveljed PROPUS AERO, rehvid 205/55 R17; mootoritele 1,0 TSI 
85 kW ja 1,5 TSI 110kW; asendavad standardvelgi

P16 960 € 470 € 470 € -

18" valuveljed CRATER, rehvid 215/45 R18; asendavad standardvelgi; ei saa mooto-
rile 66kW CNG

PJX - 630 € 630 € -

18" valuveljed VEGA, rehvid 215/45 R18; asendavad standardvelgi; ei saa mootorile 
66kW CNG

PJW - 630 € 630 € -

Musta värvi 18" valuveljed VEGA AERO, rehvid 215/45 R18; asendavad standard-
velgi; ei saa mootorile 66kW CNG

PJV - 810 € 810 € -

18" valuveljed VEGA Monte Carlo, rehvid 215/45 R18; asendavad standardvelgi; ei 
saa mootorile 66kW CNG

PJY - - - 250 €

Ajutine varuratas, tungraud ja veljevõti; puudub mootoriga 66kW CNG PJA q q q q
Ruumisäästev varuratas 125/70 R18; ainult koos 9VJ;  ei saa mootorile 66kW CNG PJC - 0 € 0 € 0 €

Monte Carlo® on Monaco Brands'i registreeritud kaubamärk.
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KAMIQ TEHNILISED ANDMED

Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle) uus katsemenet-
lus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja CO2 heitmete katseprotse-
duur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, mis võivad olla varasemate andmetega 
võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused. 

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse NEDC 
väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud andmed on esitatud võimal-
damaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel. Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal, veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele 
teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprot-
seduuride erinevuste kohta leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp

* – sõltub lisatud varustuselementide massist
DSG – otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI – bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);

Mootor 1,0 TSI G-TEC 
CNG

1,0 TSI 1,0 TSI (DSG) 1,5 TSI (DSG) 1,6 TDI (DSG)

Kütus surugaas CNG / 
bensiin

bensiin bensiin bensiin diisel

Võimsus, kW/hj 66 / 90 70 / 95 85 / 115 110 / 150 85 / 115

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R4 / 1498 R4 / 1598

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 160 / 1800 - 3800 175 / 2000 - 3500 200 / 2000 - 3500 250 / 1500 - 3500 250 / 1500 - 3250

Käigukast 6-k. man. 5-k. man. 6-k. man. 6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

6-k. man.  
(7-k. aut DSG)

Suurim kiirus, km/h 176 181 194 (193) 213 (212) 193 (192)

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 12,5 11,1 9,9 (10,0) 8,3 (8,4) 10,2 (10,4)

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km; 
CNG kg/100 km

3,7 5,1 5,0 - 5,1 (4,9 - 5,0) 6,3 (6,4) 4,2 (4,2 - 4,3)

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km; 
CNG kg/100 km

3,4 - 4,6 5,133 - 6,303 5,286 - 6,616 
(5,489 - 6,780) 

5,389 - 6,711  
(5,731 - 7,364) 

4,805 - 5,493 
(5,033 - 5,829)

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 97 116 113 - 116 (111 - 113) 113 (116) 112 (111 - 112)

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 92,6 - 115,70 116,30 - 142,80 119,80 - 149,80 
(124,50 - 153,70)

122,00 - 152,00 
(129,8 - 166,70)

125,90 - 144,10 
(132,00 - 152,90)

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1332 - 1432 1214 - 1373 1231 - 1390  
(1251 - 1410)

1265 - 1428  
(1277 - 1436)

1336 - 1495  
(1364 - 1510)

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 375 - 475 421 - 565 428 - 557  
(421 - 558)

428 - 568  
(428 - 567)

414 - 564  
(417 - 552)

Täismass, kg 1732 1641 - 1730 1657 - 1746  
(1678 - 1774)

1687 - 1790  
(1699 - 1800)

1771 - 1843  
(1787 - 1861)

Rööbe, ees/taga mm 1531 / 1516; Monte 
Carlo 1521 / 1506

1531 / 1516 1531 / 1516 1531 / 1516 1531 / 1516

Suurim lubatud haagise mass piduritega / 
piduriteta, kg

- 1150 / 600 1200 / 610 (620) 1250 / 630 1250 / 660 (680)

Pikkus/laius, mm 4241 / 1793 

Kõrgus, mm 1527 (1554 navi-
seadmega); Monte 
Carlo 1533 (1559 
naviseadmega)

1531 (1559 naviseadmega, 1521 sportvedrustusega, 1549 naviseadme ja  
sportvedrustusega); Monte Carlo 1534 (1562 naviseadmega,  

1524 sportvedrustusega, 1552 naviseadme ja sportvedrustusega)

Pöörderingi läbimõõt, m 10,1

Teljevahe, mm (tühimassi korral / täismas-
si korral)

2651 / 2643; Monte 
Carlo 2651 / 2643

2651 / 2639 (sportvedrustusega 2650 / 2639)

Kliirens, mm (tühimassi korral / täismassi 
korral) 

186 / 154; Monte 
Carlo 191 / 159

188 / 156; Monte Carlo 191 / 158

Kliirens sportvedrustusega, mm (tühimas-
si korral / täismassi korral)

- 178 / 147; Monte Carlo 181 / 150

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 
(tühimassi korral / täismassi korral)

- 185 / 152; Monte Carlo 188 / 155

Kliirens sportvedrustuse ja raskete 
teeolude paketiga, mm (tühimassi korral / 
täismassi korral)

- 175 / 144; Monte Carlo 178 / 147

Maksimaalne pakiruumi maht, l (varuratta-
ga, v.a. CNG)

278 363

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud 
istmetega (ilma varurattata), l

1315 1395

Kütusepaagi maht, l 9 l + 13,8 kg CNG 50
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EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.
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Kui Sa oled oma elus jõudnud järku, kus Sa 
tead, mida tahad, võid Sa tahta just seda 
autot. Kompaktsete välismõõtmete ja julge 
disainikeelega ŠKODA KAMIQ ühendab 
tagasihoidlikkuse enesekindlusega. Täiuslik 
auto, mis rahuldab kõik Sinu vajadused 
linnasõidul – ja enamikes parklates.

KAMIQ pakub ka ohtralt sellist tehnikat, mida 
väikestes linnamaasturites just tihti ei kohta. 
Moodsad juhiabisüsteemid ning uue põlvkonna 
teabe- ja meelelahutussüsteemid teevad iga 
sõidu turvaliseks, kuid ei vähenda sellega 
kaasnevat naudingut.

See ongi Simply Clever. See ongi ŠKODA.

KUI SA TEAD,  
MIS SULLE SOBIB



STIIL JA FUNKTSIONAALSUS
Välimusega kuulutab KAMIQ enda kuulumist ŠKODA peresse, kuid näitab samal ajal ka oma isikupära. Auto pakub selliseid linnamaasturi 
võimalusi nagu kõrge kere ja sitkusele viitav välimus, mis on ühendatud kompaktse linnaauto praktilise kasutamisväärtusega.
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Ta näeb hea välja: KAMIQ on täiuslik segu vastupidavusest 
ja dünaamilistest vormidest, mille paneb paika ŠKODA 
disainikeel. See on ŠKODA esimene krossover.

DISAIN, MIS NÄITAB TEED, 
MITTE EI LONGI JÄREL

EESTVAADE
KAMIQil on lai 
esivõre ja poolitatud 
esituled, mis 
annavad esiosale 
ainulaadse 
väljanägemise. 
Kaitseraua 
plaatinahall või 
must alaosa rõhutab 
krossoveri iseloomu.



PANORAAMKATUS
Lisamaks argisõitudele isiklikumat tooni, saab KAMIQi soovi korral varustada musta panoraamkatusega. Panoraamkatus on saadaval Ambition 
ja Elegance varustusastmel lisavarustusena (800€), Monte Carlo varustusastmel standardvarustuses.
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KÜLGVAADE
Külgedel jooksvad iseloomulikud jooned toovad esile ŠKODA 
disainikeelega paika pandud dünaamilisuse. Muljet tugevdavad 
veelgi tumedaks toonitud klaasid SunSet, mis mitte ainult rõhu-
tavad meeldivat välimust, vaid kaitsevad ka tagaistmel reisijaid 
pimestamise eest. Sunset tumedaks toonitud klaasid on saada-
val lisavarustusena varustusastmetel Active, Ambition ning Ele-
gance (150€), Monte Carlo varustusastmel standardvarustuses.

TAGANTVAADE
Auto tunneb uhkust oma päritolu üle, seda kuulutab 

suurte tähtedega kiri „ŠKODA“ tagaluugil. Tagakaitseraua 
plaatinahall või must alaosa koos integreeritud 

difuusoriga rõhutab auto kõrget kliirensit ning annab 
sellele erakordselt vastupidava ilme.



TÄIS-LED-ESITULED
Tippversioonil kasutatakse 
valgustites eranditult 
LED-tehnikat, sealhulgas 
kurvifunktsiooni, udutulede ja 
animeeritud suunatulede puhul, 
mis lisavad auto välimusele veelgi 
dünaamikat.

TÄIS-LED-TAGATULED
KAMIQil on horisontaalse disainiga 

tagatuled, kus ŠKODA mudeliperekonnale 
omane C-kujuline valgussignatuur 

on saanud moodsa kuju. Selle kõrval 
on funktsionaalsus samuti täiuslik. 

Tippvarustusega tulevad kaasa ka täis-LED-
tagatuled koos dünaamiliste suunatuledega. 

Täis-LED tagatuled on saadaval Ambition 
varustusastmel lisavarustusena (170€), 

Elegance ja Monte Carlo varustusastmel 
standardvarustuses.
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TRENDITEADLIK  
KAUNIDUS
Valgus valgustab, aga mitte ainult. See inspireerib. 
Ainulaadse kujuga esituled ja pikad saledad tagatuled 
muudavad auto kergesti äratuntavaks ning kujutavad 
endast tradistsioonilise Tšehhi kristallikunsti ja 
moodsa tehnika täiuslikku kombinatsiooni.
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SINU ISIKLIK KOHT
KAMIQi sisemuses tunned end kohe nagu kodus. Interjöörikujundus järgib 
välisdisaini stiili ning selle enesekindlust ja täielikku funktsionaalsust, 
pakkudes erakordset ruumikust, kvaliteetseid materjale koos 
pilkupüüdvate ehisosadega ning moodsaimat digitaaltehnikat.

MEELEOLUVALGUSTUS
Oma olemise saab veelgi hubasemaks ja mugavamaks muuta mööda arma-
tuurlauda kulgeva valge, punase või kollaka meeleoluvalgustusega. Val-
ge LED-meeleoluvalgustus saadaval lisavarustusena Ambition ja Elegance 
varustusastmel (200€), Monte Carlo varustusastmel standardvarustuse-
ses. Kollane LED-meeleoluvalgustus saadaval lisavarustusena Ambition ja 
Elegance varustusastmel (200€). Punane LED-meeleoluvalgustus saadaval 
lisavarustusena Ambition, Elegance ja Monte Carlo varustusastmel (200€).

DIGITAALNE NÄIDIKUPLOKK
Digitaalne näidikuplokk kuvab pardakompuutri näitusid ja muud infot, 
näiteks navigatsiooniseadme oma. Viit olemasolevat kuvaprofiili 
(pildil on profiil Modern) saab vahetada roolirattal asuvat nuppu VIEW 
vajutades. KAMIQi digitaalne näidikuplokk on 10,25-tollise ekraaniga. 
Digitaalne näidikuplokk on saadaval lisavarustusena Ambition, 
Elegance ja Monte Carlo varustusastmel (490€).
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STIIL JA FUNKTSIONAALSUS
KAMIQi interjööris hakkavad silma kvaliteetsed materjalid ja laitmatu 

koostetöö. Istmekatete ja ehisosade lai valik võimaldavad Sul anda 
oma autole kordumatu isikupära. Tänu ilusa kujuga mugavatele 

istmetele saad end mugavalt tunda ka pika reisi järel.
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ŠKODA CONNECT:  
VÕTA INTERNETIMAAILM 
ENDAGA KAASA
Võrgus saad püsida kõikjal, kuhu tee Sind viib. Pidev internetiühendus toob Sinuni nii meelelahutust  
kui ka kasulikku teavet. Samuti pakub see teel olles ööpäevaringset abi. ŠKODA CONNECT on Sinu 
värav piiramatute sidevõimaluste maailma.

LUKUSTUS JA AVAMINE
See funktsioon võimaldab Sul oma sõidukit 
ŠKODA Connecti rakenduse abil lukustada 
ja avada mistahes kohast. Näiteks kui Sa 
oma auto lukustamata unustasid, saad seda 
nutitelefonilt, kustahes Sa ise ka viibid.

VIIMANE PARKIMISKOHT
Vaata, kus Su auto seisab – kasvõi teiselt 
poolt maakera. ŠKODA Connect näitab 
Sinu nutitelefonil parkimiskoha aadressi ja 
parkimise algusaega.

ŠKODA CONNECT
See pakkumine sisaldab kahte tüüpi teenuseid. Online-teabeteenus edastab reaalajas liiklus- ja 
muud infot, Care Connect-teenused aga keskenduvad turvalisusele ja abiandmisele, võimaldades 
kaugjuurdepääsu sõidukile. Samuti pakub see abi igas olukorras, kus seda tarvis läheb. 
Teenustepakett „Care Connect“ on kõikidel varustustastmetel standardvarustuses (0€).

HÄDAABIKÕNE
Hädaolukorra puhul 
võtab süsteem 
automaatselt SOS-kõne. 
Laekonsoolis asuvat 
punast nuppu vajutades 
saab kõnet alustada ka 
käsitsi. Hädaabikõne 
funktsioon on kõikidel 
varustustastmetel 
standardvarustuses.
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POOD
Teabe- ja 
meelelahutussüsteemi 
kaudu ligipääsetavast 
poest saad osta 
andmesidepakette, 
laadida alla online-
teabeteenuse rakendusi 
(nagu Ilmateade või 
Uudised) ja pikendada 
oma ŠKODA Connecti 
litsentsi otse autost.

ONLINE-LIIKLUSINFO
Värskeim info annab Sulle 
täiusliku ülevaate igast 
reisist. Samuti võimaldab 
see reageerida olukorra 
muutustele, näiteks 
teetöödele, avariidele 
või ummikutele. Kohalike 
ohtude info hoiatab Sind 
võimalike eesootavate 
ebamugavuste, näiteks 
keerukate teeolude või 
piiratud nähtavuse eest.

ONLINE-TEABETEENUSE 
RAKENDUSED
Online-teabeteenuse rakendused 
täiendavad autosiseseid 
ühenduvusvõimalusi. Need 
rakendused on poest 
allalaaditavad teabe- ja 
meelelahutussüsteemi 
kaudu. Näiteks rakendusega 
Ilmateade saad lugeda oma 
hetkeasukoha või suvalise muu 
koha üksikasjalikku ilmateadet. 
Online-teabeteenuse rakendusi 
uuendatakse pidevalt ning aeg-
ajalt lisatakse ka uusi rakendusi.

KAARDI UUENDAMINE
Kaartide uuendamiseks pole Sul 
endal tarvis midagi teha ning 
see toimub täiesti märkamatult. 
Tegelikult pole Sul tarvis sellele 
mõeldagi, sest uusimad kaardid 
on alati käepärast.
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SUURTEST IDEEDEST 
PISIMATE DETAILIDENI
Mõtle suurelt. Iga pisiasi Sinu autos on loodud selleks, et Sina 
saaksid muretult reisida. Alates pagasi pealelaadimisest, siseruumi 
kohandamisest oma vajadustega ja ruumi leidmisest oma asjadele.

UKSESERVA KAITSERIBA
Küljeuste avamisel liigub 
plastriba tööasendisse ja 
katab ukseserva. Sel viisil 
kaitseb KAMIQ ennast ja 
hoolitseb ka teiste autode 
eest. Eriti kasulik on see 
näiteks kitsas parklas. 
Ukseserva kaitseriba on 
saadaval lisavarustusena 
Ambition ja Elegance 
varustusastmetel (150€).

PANIPAIK VIHMAVARJULE
Nutikas panipaik ŠKODA originaalvihmavarju tarvis asub otse juhiukse 
sees. Selle konstruktsioon laseb veel välja voolata ja jätab auto 
sisemuse kuivaks. Saadaval standardvarustusena Ambition, Elegance 
ja Monte Carlo varustusastmel.

HAAKEKONKS
KAMIQil on 

elektrilise 
lukustussüsteemiga 

kokkuklapitav 
haakekonks. 

Haakekonksu 
vabastamise lüliti 
asub pakiruumis. 

Elektrilise 
lukustussüsteemiga 

haagisekonks on 
saadaval Active, 

Ambition, Elegance 
ja Monte Carlo 

varustusastmetele 
lisavarustusena 

(830€).
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ELEKTRIAJAMIGA TAGALUUK
Tagaluuk avaneb või sulgub kaugjuhtimispuldil või juhiuksel paikneva nupu vajutamisel. Eriti käepärane on see halva ilma korral. Samuti saab 
tagaluugi avanemise kõrgust oma vajadustele vastavaks seadistada. Tagaluugi sulgemisnupp on olemas ka luugil endal. Elektriliselt avatav ja 
suletav tagaluuk saadaval lisavarustusena Ambition, Elegance ja Monte Carlo varustusastmetel (360€).

LED-TASKULAMP
Praktilise väljavõetava taskulambi leiad pakiruumi vasakult küljelt. 
Kui mootor töötab, leatakse taskulambi akut automaatselt. LED-
taskulamp on saadaval standardvarustuses Ambition, Elegance ja 
Monte Carlo varustusastmetel.

AKNAPESUVEDELIKU MAHUTI
Aknapesuvedeliku juurdevalamisel ei lähe enam 
tilkagi maha. Mahutile pääseb hõlpsasti ligi ning 
sellel on ka integreeritud lehter.
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TOPELTPÕHI
Pakiruumi topeltpõhi kergitab 

pakiruumi põranda laadimiskünnise 
tasemele, hõlbustades peale- 

ja mahalaadimist. Lisaks 
moodustub topeltpõhja alla ka 

pilgu eest varjatud panipaik. 
Pakiruumi topeltpõhi on saadaval 
lisavarustusena Active, Ambtion, 

Elegance ja Monte Carlo 
varustusastmele (150€).

KLAPPLAUAD
Praktilised klapplauad koos 
topsihoidikutega on integreeritud 
esiistmete seljatoe sisse. Kokkuklapitav 
lauake saadaval lisavarustusena Ambition 
ja Elegance varustusastmetel (110€).
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LEIDLIKKUSEST TULVIL
Isegi KAMIQi pakiruum näitab, mida tähendab leidlik konstruktsioon. Pakiruumis leidub mitmeid lahendusi, mis 
kindlustavad, et Sinu asjad püsivad sõidu ajal paigal ja auto sisemus jääb puhtaks. Enamgi veel: avarat, 400-liitrist 
pakiruumi saab tagaistmete allaklappimisega kasvatada lausa 1395 liitrini ning see on omas klassis suurim.

KAHEPOOLNE PÕRANDAVAIP
Tavaliselt võib vaiba elegantne tekstiilkülg olla 
ülemine, aga kui Sa tahad vedada midagi märga 
või porist, saad vaiba ümber pöörata ja kasutada 
teist, kummikihiga kaetud külge. Kahepoolne 
pagasiruumi matt saadaval lisavarustusena 
kõikidele varustusastmetele (50€).

PAKIVÕRGUD
Üks horisontaal- ja kaks vertikaalvõrku muuda-
vad pakiruumi veelgi universaalsemaks ning hoia-
vad esemed kindlalt paigal. Pakivõrgud saadaval 
lisavarustusena Active varustusastmel, Ambi-
tion, Elegance ja Monte Carlo varustusastmedel 
standardvarustuses.

NAGID
Pakiruumi külgedel asuvad toekad nagid 
teevad kottide vedamise lihtsamaks ja 
hoiavad neid hästi paigal. Saadaval kõikidel 
varustusastmedel standardvarustuses.
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Läbimõeldud funktsioone ja moodsaid juhiabisüsteeme 
tulvil auto hellitab Sind kõikvõimalike mugavustega ning 
toetab Sind auto juhtimisel. Mida iganes mugavus Sinu jaoks 
tähendab, KAMIQi sisemuses on see olemas.

SISEMINE KINDLUS

ISTMESOOJENDUS / USB
Külma ilmaga õpivad Sinu pere ja sõbrad 
lugu pidama soojendusega tagaistme-
test. Kütte reguleerimiseks on esiistme-
tevahelise käetoe tagaküljel eraldi lüliti. 
Talvepaketti kuuluvad soojendusega esi-
istmed ja soojendusega esiklaasipesurite 
düüsid, mis on kõikidel varustusastmetel 
standardvarustuses. Kaks USB-C liidest 
võimaldavad laadida kõiki mobiiltelefo-
ne. Kaks USB-C liidest kuulub kõikidel 
varustusastmetel standardvarustusse.

TELEFONILAEGAS / USB
KAMIQ saab suurendatud telefonilaeka, 

mis tagab mobiiltelefonile võimenda-
tud signaali ja laeb sõidu ajal telefoni 
akut – kõik juhtmevabalt. Laegas on 

mitte ainult hästi ligipääsetav, vaid sobib 
ka suure ekraaniga seadmetele. Kaks 

keskkonsoolis paiknevat USB-C liidest 
võimaldavad hõlpsasti ühendada välis-

seadmeid ilma igasuguste üleminekute 
ja adapteriteta. 2 USB-C liidest keskkon-

sooli tagaküljel on saadaval lisavarustu-
sena kõikidele varustusastmetele (50€).
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VÕTMETA AVAMIS-/LUKUSTAMIS- JA 
KÄIVITUSSÜSTEEM KESSY
Auto saab varustada võtmeta avamis-/lukustamis- 
ja käivitussüsteemiga KESSY või selle lihtsustatud 
variandiga, mis kannab nime Easy Start. Sel juhul on 
roolisambal START/STOPP-nupp. Easy Start: mootori 
käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/
Stop lülitist on saadaval lisavarustusena Ambition ja 
Monte Carlo varustusastmetele (200€). KESSY - võtmeta 
avamis- ja käivitussüsteem koos alarmsüsteemiga 
on saadaval lisavarustusena Ambition ja Monte Carlo 
varustusastmetele (380€), Elegance varustusastmel 
standardvarustuses.

KOKKUKLAPITAVAD PEEGLID
Küljepeeglid klapitakse automaatselt kokku sõiduki lukustamisel, see 
kaitseb neid vigastamise eest. Elektriliselt kokkuklapitavad küljepeeg-
lid, automaatse tumenemisfunktsiooniga on saadaval lisavarustusena 
Ambition, Elegance ja Monte Carlo varustusastmetele (190€).

KIIRUSHOIDIK
Saadaval on nii praktiline kiirushoidik kui ka täiuslikum 
adaptiivne kiirushoidik, mis töötab kuni kiiruseni 210 km/h 
(vaata peatükki Turvalisus). Elektrooniline kiirushoidik on 
saadaval lisavarustusena Active varustusastmedel (180€), 
standardvarustuses Ambition, Elegance ja Monte Carlo 
varustusastmetel. Adaptiivne kiirushoidik on saadaval 
lisavarustusena Ambition, Elegance ja Monte Carlo 
varustusastmetele (400€).

ŠKODA SOUND SYSTEM
Audiosüsteem Škoda Sound System võimaldab nautida ülipuhast 
heli nii muusika kui ka kõnena. Süsteemi kuuluvad kümme kõlarit, 

sealhulgas keskkõlar armatuurlaua sees ja bassikõlar pakiruumis. 
Helipilti saab samuti seadistada sõltuvalt autosviibijate arvust ja 

nende istumiskohtadest, valida on režiimid All, Front ja Driver. 
Seadme summaarne väljundvõimsus on 405 W. Audiosüsteem 

on saadaval lisavarustusena Ambition (570€), Elegance ja Monte 
Carlo varustusastmetele (440€).
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SOOJENDUSFUNKTSIOONID
Esiklaasisoojendust, mis 
eemaldab kiiresti jäite või 
udu ning roolisoojendust 
juhitakse mõlemat teabe- ja 
meelelahutussüsteemist. 
Soojendusega esiklaas on 
saadaval lisavarustusena 
Ambition, Elegance ja Monte 
Carlo varustusastmele (190€).

ELEKTRILISELT 
REGULEERITAV JUHIISTE

Et Sa end rooli taga eriti 
hästi tunneksid, pakume Sulle 

elektriliselt reguleeritavat 
juhiistet. Elektriliselt 

seadistatav juhiiste on saadaval 
lisavarustusena Ambition ja 

Elegance varustusastmetele 
(390€).

9,2-TOLLISE EKRAANIGA TEABE- JA MEELELAHUTUSSÜSTEEM AMUNDSEN
Meeldivat disaini täiendab eeskujulik funktsionaalsus. Uue põlvkonna teabe- ja meelelahutussüsteemil on armatuurlaua ülaossa, otse juhi 
vaatevälja paigutatud ekraan. Puutetundliku ekraani alaservas asub ergonoomiline randmetugi, mis hõlbustab seadme kasutamist. Lisaks 
puutetundlikule ekraanile toetab süsteem ka viipejuhtimist. Navigatsioonisüsteem Amundsen on saadaval lisavarustusena Active (1530€), 
Elegance (1420€) ja Monte Carlo (1530€) varustusastmetele.
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MEIE KAITSEME 
SINU SELJATAGUST
Mistahes seikluse võid ette võtta täie kindlustundega. KAMIQil on 
rohkelt juhiabisüsteeme, mis toetavad Sind sõidu ajal, abistavad parklas 
manööverdamisel ja suudavad isegi kokkupõrkeid ära hoida.

ÜMBERREASTUMISE  
ABISÜSTEEM SIDE ASSIST

Ümberreastumise abisüsteem kasutab 
auto taha ja küljele jääva ala jälgimiseks 

tagakaitserauas paiknevaid radariseadmeid, 
mis suudavad kuni 70 meetri kauguselt 

tuvastada teisi autosid ja isegi jalgrattureid. 
Ümbritsevate sõidukite kiiruse ja kauguse 

põhjal otustab süsteem, kas juht vajab 
hoiatamist. Abisüsteem Side Assist on saadaval 

lisavarustusena Ambition, Elegance ja Monte 
Carlo varustusastmetele (440€).

TAGANTLÄHENEVA  
SÕIDUKI HOIATUS

See on ümberreastumise 
abisüsteemi osa ja kasutab 

samu radariseadmeid, aidates 
Sul halva nähtavusega 

parkimiskohalt turvaliselt välja 
tagurdada. Süsteem suudab 

ohu korral isegi automaatselt 
pidureid rakendada.

MANÖÖVERDUSABI SÜSTEEM
Parkimisandureid kasutades 

tagab see süsteem kaitse sõiduki 
vahetus läheduses paiknevate 
takistuste eest (kiirusel kuni 8 

km/h). Takistuse avastamisel 
rakendab süsteem pidureid, 

sõltuvalt auto kiirusest ja 
takistuse kaugusest.
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PARKIMISANDURID
KAMIQiga manööverdamine 
on lihtsam tänu esi- ja 
tagakaitserauda integreeritud 
parkimisanduritele, mis 
jälgivad auto kaugust 
mistahes takistustest. 
Parkimisandurid ees 
ja taga on saadaval on 
saadaval lisavarustusena 
Active (640€), Ambition 
(640€), Elegance (300€) 
ja Monte Carlo (640€) 
varustusastmetele.

PARKIMISABISÜSTEEM
Parkimisabisüsteem 
vabastab Sind igasugusest 
peavalust kitsas parklas. 
Süsteem valib ise välja sobiva 
parkimiskoha, olgu see 
sõidusuunaga paralleelselt 
või risti. Parkimisabisüsteem 
(Park Assist) on saadaval 
lisavarustusena Ambition 
(950€), Elegance (620€) 
ja Monte Carlo (950€) 
varustusastmetele.

SÕIDUSUUNAS AUTO LÄHIÜMBRUST JÄLGIV RADARISÜSTEEM JA JALAKÄIJATE TUVASTUSSÜSTEEM
Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem kasutab esivõres paiknevat radariseadet ning on mõeldud eesliikuva sõiduki kauguse 
jälgimiseks, sisaldades ka hädapidurdusfunktsiooni. Seda täiendab jalakäijate tuvastus- ja turvasüsteem, mis hoiatab juhti vajadusel 
helisignaaliga, märgutulega ja ka kerge pidurdusimpulsiga. Sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem Front Assist on kõikidel 
varustusastmetel standardvarustuses.



28

ADAPTIIVNE KIIRUSHOIDIK
Esivõres asuvat radariseadet kasutades 
täiendab see abisüsteem kiirushoidikut ja 
hoiab turvalist pikivahet eessõitjaga kiirusel 
kuni 210 km/h. Adaptiivne kiirushoidik on 
saadaval lisavarustusena Ambition, Elegance 
ja Monte Carlo varustusastmetele (400€).

AUTOMAATNE  
VALGUSTUSE ABISÜSTEEM
Automaatne valgustuse abisüsteem 
lülitab kaugtulesid automaatselt sisse ja 
välja, tõstes korraga nii turvalisust kui ka 
mugavust. Valgustuse abisüsteem Easy 
Light Assistant on kõikidel varustusastmetel 
standardvarustuses. 

SÕIDUREAS PÜSIMISE  
ABISÜSTEEM LANE ASSIST

See süsteem töötab kiirusel üle 65 
km/h ja aitab hoida auto oma sõidurajal. 

Sõidureas püsimise abisüsteem Lane 
Assist on kõikidel varustusastmetel 

standardvarustuses.



29

TURVALISUS EES, 
TURVALISUS TAGA
Äärmuslikes olukordades, kui juht enam aktiivselt 
sündmuste käiku mõjutada ei saa, asuvad tegevusse 
sõiduki passiivturvalisuse elemendid, näiteks turvapadjad. 
Viimaseid saab Sinu autosse paigaldada kuni üheksa.

EESMISED TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooliratta 
keskmes, kaasreisija oma aga 

armatuurlauas. Viimast saab välja 
lülitada puhuks, kui esiistmele 

paigaldatakse lapseiste. 
Eesmised turvapadjad kuuluvad 

kõikidel varustusastmetel 
standardvarustusse.

PEATURVAPADJAD
Rakendumisel moodustavad peaturvapadjad seina, mis kaitsevad ees ja taga istuvaid reisijaid peavigastuste eest. Peaturvapadjad kuuluvad 
kõikidel varustusastmetel standardvarustusse.
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PÕLVETURVAPADI
Roolisamba alla 
paiknev turvapadi 
kaitseb juhi põlvi 
ja sääri. Põlve 
turvapadi juhile 
kuulub kõikidel 
varustusastmetel 
standardvarustusse.

KÜLGTURVAPADJAD 
EES JA TAGA

Need neli turvapatja 
kaitsevad reisijate 

vaagnapiirkonda ja 
rinnakorvi küljelt 

tuleva löögi korral. 
Külgturvapadjad 

taga ja turvasüsteem 
eesistujatele 

(Crew Protection 
Assist) on saadaval 

lisavarustusena 
Ambition, Elegance 

ja Monte Carlo 
varustusastmel 

(450€).
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Mootorid pakuvad väljapaistvat mugavust nii linnasõitudel kui ka maanteel. Vahet pole,  
kas valid bensiini- või diiselmootori, KAMIQ liigub vaikselt, sujuvalt, töökindlalt ja säästlikult.

SUUREPÄRANE SUUTLIKKUS 
SUUREPÄRASTES LINNADES

MOOTORID
Meie pakkumine sisaldab eeskujuliku kiirenduse ja suure 
pöördemomendiga bensiinimootoreid võimsusega 70 kW, 85 kW 
ja 110 kW ning 85 kW diiselmootorit, mis paistab silma erakordselt 
väikese kütusekuluga. Sõltuvalt valitud mootorist on sellele saadaval 
6-käiguline manuaalkäigukast või 7-käiguline DSG.

SÕIDUREŽIIMI VALIK
Keskkonsoolis asuv sõidurežiimide valiku nupp pakub võimalust valida 
nelja režiimi vahel: Eco, Normal, Sport ja Individual. Kui sõiduk on 
varustatud madaldatud reguleeritava sportveermikuga, saab samast 
teha valiku Sport- ja Normal-režiimi vahel. Sõidurežiimi valikuvõimalus 
(Driving Mode Selection) on saadaval lisavarustusena Ambition, 
Elegance ja Monte Carlo varustusastmel (110€).

DSG JUHTIMINE
7-käigulist DSG-automaatkäigukasti saab mugavalt juhtida multifunktsio-

naalroolilt. Soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juh-
timisega ning käiguvahetuslabadega DSG -automaatkäigukastile on saada-

val lisavarustusena Ambition ja Elegance varustusastmele (220€).
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Active-versiooni põhivarustusse kuuluvad elektriliselt reguleeritavad küljepeeglid, 
mustad uksekäepidemed ja katusereelingud, musta alaosaga kerevärvi 
kaitserauad, kroomitud raamiga esivõre, toonitud aknad, LED-esituled koos LED-
päevasõidutuledega, seesmised kroomitud uksekäepidemed, kaugjuhtimisega 
kesklukustus, must-valge Maxi DOT-näidik, 6,5-tollise ekraaniga teabe- ja 
meelelahutussüsteem Swing, kaks USB-liidest ja palju muud.

ACTIVE

INTERJÖÖR 
ACTIVE BLACK
Tekstiilistme-
katted

GRAINED GREY-EHISPANEELID / 
MUSTAD EHISLIISTUD

INTERJÖÖR 
ACTIVE BLACK
Tekstiilistme-
katted
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INTERJÖÖR 
AMBITION 
BLUE
Tekstiilistme-
katted

AMBITION Ambition-versiooni põhivarustusse kuuluvad kerevärvi korpustega 
küljepeeglid ja uksekäepidemed, kaitseraudade plaatinahall alaosa, panipaik 
esiistmetevahelises käetoes, vihmavarjupanipaik koos ŠKODA vihmavarjuga, 
panipaigad esiistmete all, prillilaegas, võrktaskud esiistmete seljatoe 
siseküljel, käsijuhtimisega kliimaseade, käsitsi seadistatava nimmetoega 
esiistmed ja palju muud.

INTERJÖÖR 
AMBITION 
BLUE
Tekstiilistme-
katted

TABORA BRUSHED-EHISPANEELID / 
SINISED EHISLIISTUD

SILVER HAPTIC-EHISPANEELID / 
MUSTAD EHISLIISTUD

GRAINED BLACK-PANEELID / 
MUSTAD EHISLIISTUD
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Elegance-versiooni põhivarustusse kuuluvad plaatinahallid 
ukselävekatted, täis-LED-tagatuled, nahkkate roolil, käigukanginupul 
ja käsipidurihooval, tekstiilist jalamatid, Easy Start, kahetsooniline 
kliimaseade Climatronic, 8-tollise ekraaniga teabe- ja meelelahutus-
süsteem Bolero koos SmartLinki ja Bluetoothiga ning palju muud.

ELEGANCE

INTERJÖÖR 
ELEGANCE 
BEIGE
Nahk/
kunstnahk/
Suedia-
istmekatted

INTERJÖÖR 
ELEGANCE 
BEIGE
Nahk/
kunstnahk/
Suedia-
istmekatted

COPPER BRUSHED-EHISPANEELID / 
KROOMITUD EHISLIISTUD

LATTICE GREY-EHISPANEELID / 
PRUUNID EHISLIISTUD

BEIGE BRUSHED-EHISPANEELID / 
KROOMITUD EHISLIISTUD
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DYNAMIC Pakett Dynamic, mis on lisavarustusena saadaval Ambition- 
ja Elegance-versioonidele (hinnad vastavalt 450€ ja 510€), 
sisaldab sportistmeid, sportlikku multifunktsionaalrooli, 
roostevabast terasest pedaalikatteid ja musta laepolstrit.

INTERJÖÖR 
ELEGANCE 
DYNAMIC
Tekstiil-/
Suedia-
istmekatted

INTERJÖÖR 
ELEGANCE 
DYNAMIC
Tekstiil-/
Suedia-
istmekatted

SILVER HAPTIC-EHISPANEELID / 
MUSTAD EHISLIISTUD
(Ambition-versioonile)

BLACK DOTS-EHISPANEELID / 
PUNASED EHISLIISTUD
(Ambition-versioonile)

BLACK DOTS-EHISPANEELID / 
KROOMITUD EHISLIISTUD
(Elegance-versioonile)



36

ISTMEKATTED
A

m
bi

ti
o

n 
B

la
ck

 (
te

ks
ti

il)
 

A
m

bi
ti

o
n 

B
lu

e 
(t

ek
st

iil
) 

A
ct

iv
e 

B
la

ck
 (

te
ks

ti
il)

A
m

bi
ti

o
n/

E
le

ga
nc

e 
sp

o
rt

is
tm

ed
 (

te
ks

ti
il/

S
ue

di
a)

, 
hi

nd
 v

as
ta

va
lt

 A
m

bi
ti

o
n 

4
5

0
€

 ja
 E

le
ga

nc
e 

5
10

€
.

E
le

ga
nc

e 
B

ei
ge

 (
te

ks
ti

il/
S

ue
di

a)
,  

ku
ul

ub
 s

ta
nd

ar
dv

ar
us

tu
ss

e.

E
le

ga
nc

e 
B

ei
ge

 (
na

hk
/k

un
st

na
hk

/S
ue

di
a)

,  
sa

ad
av

al
 is

tm
et

e 
na

hk
pa

ke
ti

ga
 v

ar
us

tu
sa

st
m

et
el

e 
A

m
bi

ti
o

n 
9

6
0

€
 ja

 E
le

ga
nc

e 
79

0
€

.

E
le

ga
nc

e 
B

la
ck

 (
te

ks
ti

il/
S

ue
di

a)
,  

ku
ul

ub
 s

ta
nd

ar
dv

ar
us

tu
ss

e.

A
m

bi
ti

o
n/

E
le

ga
nc

e 
B

la
ck

 (
na

hk
/k

un
st

na
hk

/
S

ue
di

a)
, s

aa
da

va
l i

st
m

et
e 

na
hk

pa
ke

ti
ga

 
va

ru
st

us
as

tm
et

el
e 

A
m

bi
ti

o
n 

9
6

0
€

 ja
 

E
le

ga
nc

e 
79

0
€

.



37

KEREVÄRVID

Q
U

A
R

T
Z

 G
R

EY
  

M
ETA

LLIK
V

Ä
R

V
 4

40
€

M
A

P
LE B

R
O

W
N

  
M

ETA
LLIK

V
Ä

R
V

 4
40

€
M

O
O

N
 W

H
IT

E  
M

ETA
LLIK

V
Ä

R
V

 4
40

€

C
A

N
D

Y
 W

H
IT

E  
TA

V
A

V
Ä

R
V

 30
0

€
B

R
ILLIA

N
T S

ILV
ER

   
M

ETA
LLIK

V
Ä

R
V

 4
40

€

S
T

EEL G
R

EY
  

TA
V

A
V

Ä
R

V
 30

0
€

C
O

R
R

ID
A

 R
ED

 
TA

V
A

V
Ä

R
V

 30
0

€
M

A
G

IC
 B

LA
C

K
  

M
ETA

LLIK
V

Ä
R

V
 4

40
€

EN
ER

G
Y

 B
LU

E  
TA

V
A

V
Ä

R
V

 0
€

R
A

LLY
E G

R
EEN

  
M

ETA
LLIK

V
Ä

R
V

 4
40

€

 R
A

C
E B

LU
E  

M
ETA

LLIK
V

Ä
R

V
   4

40
€

C
R

Y
S

TA
L B

LA
C

K
  

M
ETA

LLIK
V

Ä
R

V
 4

40
€

V
ELV

ET R
ED

 M
ETA

LLIK
V

Ä
R

V
 820

€
T

ITA
N

  B
LU

E  
M

ETA
LLIK

V
Ä

R
V

 4
40

€

Saadaval alates 2019. aasta oktoobri teisest poolest

Saadaval alates 2019. aasta augusti teisest poolest



38

VELJED
18-tollised valuveljed VEGA 
AERO, mustad/hõbedased, 
poleeritud. Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja 
Elegance, hind 810€.

18-tollised valuveljed CRATER
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja 
Elegance, hind 630€.

18-tollised valuveljed VEGA
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Ambition ja 
Elegance, hind 630€.

16-tollised valuveljed ORION 
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 490€ ja 
Elegance 0€. Ambition varustusastmel 
standardvarustuses.

16-tollised valuveljed HOEDUS 
AERO, mustad/hõbedased, 
poleeritud. Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 680€, 
Ambition ja Elegance 190€.

17-tollised valuveljed BRAGA
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 780€, 
Ambition ja Elegance 290€.

17-tollised valuveljed VOLANS
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 780€, 
Ambition ja Elegance 290€.

17-tollised valuveljed PROPUS AERO, 
mustad/hõbedased, poleeritud.
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 960€, 
Ambition ja Elegance 470€.

16-tollised terasveljed LHOTSE koos 
ilukilpidega. Active varustusastmel 
standardvarustuses.

16-tollised valuveljed CASTOR
Saadaval lisavarustusena 
varustusastmetele Active 490€ ja 
Ambition 0€. Elegance varustusastmel 
standardvarustuses.
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ŠKODA TEHTUD, 
SULLE MÕELDUD

Tarvikud pole sugugi pelgalt moevidinad. ŠKODA 
Originaaltarvikutega saad muuta oma autot 
praktilisemaks, turvalisemaks ja otstarbekamaks 
ning kohandada seda paremini isiklike vajadustega.

SMART HOLDER – NAGI
Käekotid või seljakotid ei pea ilmtingimata 
tagaistet enda alla võtma. Riputa need parem 
esiistme seljatoe külge kinnitatud nagi otsa. 
Hind 17€ koos paigaldusega.

SMART HOLDER – HOIDIK MULTIMEEDIASEADMELE
Välisseadme hoidiku saab samuti kinnitada esiistme 
peatoe külge ning tagaistujad oskavad seda kindlasti 
kõrgelt hinnata. Hind 39€ koos paigaldusega.

SMART HOLDER – RIIDEPUU
Riidepuu saab kinnitada esiistme peatoe külge ja see on 
erakordselt praktiline tarvik eriti neile, kes peavad tööle 
sõitma ülikonda kandes. Hind 39€ koos paigaldusega.

LAPSEISTME ALUS
See alus ei lase lapseistmel libiseda ning kaitseb ka istet 
määrdumise ja kahjustuste eest. Hind 26€.

KOERA TURVAVÖÖ / TAGAISTME KAITSEKATE
Kui Sinu üks pidevaid kaasreisijaid on koer, soovitame auto varustada 
spetsiaalse turvavööga (suurused S kuni XL). Ka tagaistme kaitsekate tuleb 
sel puhul kindlasti kasuks. Hind 89-140€ koos paigaldusega.
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ILMASTIKUKINDLAD JALAMATID – PUNASED
Kummist jalamatid aitavad teil auto sisemust 
puhtana hoida. Neid saab hõlpsasti autost välja 
võtta ja puhtaks raputada või pühkida. Hind 57€ 
koos kesktunneli kattega.

JALGRATTAHOIDIK KATUSELE
Alumiinium- või süsinikprofiilidest 
valmistatud lukustatava 
jalgrattahoidiku saab turvaliselt 
kinnitada katuseraami külge. Hind 
146€ koos paigaldusega.

LÄVEKATTED
Tarvikute valikusse kuuluvad samuti ukselävede 
alumiiniumpaneeliga ehiskatted. Hind 69€ koos paigaldusega.
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VELJED
18-tollised antratsiithallid valuveljed SIRIUS 
Hind 284€/tk.

18-tollised mattmustad matistatud 
valuveljed BLADE
Hind 284€/tk.

16-tollised hõbedased valuveljed NANUQ 
(kasutatavad koos 16-tolliste lumekettidega) 
Hind 214€/tk.

16-tollised mustad valuveljed ALARIS
Hind 226€/tk.

17-tollised plaatinahallid matistatud valuveljed 
STRATOS
Hind 249€/tk.
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PAKETT WHEEL 
CARE & STYLE

Auto rattad on nagu jalatsid. Pole vahet kas Sinu ŠKODA 
„kingad“ on stiilsed, sportlikud või lihtsalt funktsionaalsed, 
pakett WHEEL CARE & STYLE (rattakatted, ventiilikübarad, 
turvapoldid) pakub hulgaliselt tooteid, mille abil need veel 
pilkupüüdvamaks ja täiesti ainulaadseks muuta. Hind 85€.

POLDIKATTED
Dekoratiivseid 
rattapoldikatteid koos 
turvapoltidega ja ilma. Hind 
11€.
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ŠKODA GARANTII
Kõigil Škoda mudelitele kehtib üle-euroopaline tehase  
garantii 4 aastat või 120 000 km. 
Garantiid on võimalik pikendada 390 € eest kuni 5 aasta või 150 000km .

ŠKODA PIKENDATUD GARANTII
Kvaliteet ja usaldusväärsus on peapõhjused, mis Sul tasub ŠKODAt eelistada. Need omadused iseloomustavad mitte ainult uusi ŠKODA autosid, 
vaid ka ŠKODA hooldust. ŠKODA pikendatud tehasegarantiiga saad oma sõidunaudingut pikendada neljalt aastalt viie aasta või  
150 000 kilomeetrini ning vältida ootamatuid remondikulusid.
ŠKODA pikendatud garantiiga kaasnevad järgmised hüved:
  Ei mingeid erandeid. ŠKODA pikendatud garantii sarnaneb 4-aastasele tehasegarantiile. Remonditööd tehakse eranditult ŠKODA 

teeninduspartneri juures.
  Võid olla kindel, et seejuures kasutatakse ainult värskeimat tehnilist infot ja uusimaid protsesse.
  Kindlustatud on ŠKODA Originaalvaruosade kasutamine remondi käigus.
  Oma autot uue vastu vahetades võid loota paremat hinda.



ŠKODA MOBIILSUSGARANTII
Mõnikord tekib siiski ootamatuid olukordi ning rikke korral võid Sa abi vajada. Škoda mobiilsusgarantii annab Sulle kindluse, 
et jõuad sihtkohta isegi siis, kui autol peaks rike tekkima.
Sõidukirikke korral saad helistada ŠKODA teeäärse abi teenistusele, mis annab Sulle parimat võimalikku nõu ja 
professionaalset abi. See töötab 24 tundi päevas ja 365 päeva aastas.
ŠKODA autoabi abi pakub järgnevaid teenuseid:
 Juhendamine telefoni teel
 ŠKODA autoabi tehnilise rikke korral
  Auto ja selle reisijate pukseerimine lähima ŠKODA teeninduspartneri juurde, kui riket ei õnnestu kohapeal kõrvaldada
  Kõrgema prioriteediga remonditööd ŠKODA teeninduspartneri juures
  Kui remonti ei õnnestu lõpetada rikke tekkimise päeval, pakub ŠKODA teeninduspartner või ŠKODA autoabi järgmisi 

võimalusi: 
a) Asendusauto kuni kolmeks päevaks 
b) Ööbimine reisijaile üheks ööks 
c)  Alternatiivne transport (rong või buss, linnades ka takso)

Kõiki neid teenusi pakutakse tasuta 2 aastat. Konkreetse turu teenuste ulatuse määrab maaletooja.
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ROAD  
ELITE

MTB LADY

EMTB  
FULL

KID 24

Hind: 4824€ 
Mass: 7,5 kg
Raam: Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Kahvel: Full Carbon UD
Vändad: Shimano Ultegra 8000 52/36T
Esi- ja tagarumm: DT Swiss PR1600 Spline Disc
Eesmine käiguvaheti: Shimano Ultegra 8000 Brazed-on
Tagumine käiguvaheti: Shimano Ultegra 8000 SS
Käike: 22

Esi-tagapidurid: kettad CL 140/140 mm
Rehvid: Schwalbe Pro One 700×28C
Sadul: Fizik Antares R5
Raami kõrgus (S): 20,5 tolli
Ratas tarnitakse ilma pedaalid

Hind: 1335€ 
Mass: 13,4 kg
Raam: Aluminium 6061.T6 double butted
Kahvel: SR Suntour XCR Air LOR-DS
Vändad: Shimano FC-M500 36/26T
Esirumm: Shimano HB-TX505 CL QR
Tagarumm: Shimano FH-TX505-8 CL QR
Eesmine käiguvaheti: Shimano Deore FD-M6025
Tagumine käiguvaheti: Shimano XT RD-M781 SGL Shadow

Käike: 20
Esi-tagapidurid: kettad CL 160/160 mm
Rehvid: Impac SmartPac 27,5×2,10
Sadul: Selle Royal Essenza
Raami kõrgus (XS): 14 tolli

Hind: 5729€ 
Mass: 21,5 kg
Raam: Aluminium 6061.T6 Steps – FSF 1 Down tube battery
Kahvel: RS Recon RL
Vändad: Shimano Steps 34T
Esirumm: Shimano HB-M6010 CL 15×110 mm
Tagarumm: Shimano FH-M6010 CL 12×148 mm
Tagumine käiguvaheti: Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Käike: 11

Esi-tagapidurid: kettad CL 180/180 mm
Rehvid: Schwalbe Smart Sam Performance 29×2,6
Sadul: Selle Royal Seta Performa
Raami kõrgus (XL): 21 tolli
Ratas tarnitakse ilma pedaalideta.

Hind: 486€ 
Mass: 11,7 kg
Raam: Aluminium 6061.T6
Kahvel: SR Suntour XCT-JR
Vändad: WheelTop M32 28T
Esirumm: ONE KT QR
Tagarumm: ONE KT QR, Cassette type
Tagumine käiguvaheti: Shimano RD-TX800
Käike: 8

Esi-/tagapidurid: Tektro BR-855 V-brake
Rehvid: Impac SmartPac 24×2,10
Sadul: Justek Junior
Raami kõrgus: 11 tolli
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EESTIS ON 16 CNG TANKLAT!

JÄRGMISEL AASTAL ON 
LISANDUMAS VEEL 20 CNG 
TANKLAT ÜLE TERVE EESTI.

JÜRI

TALLINN
RAKVERE JÕHVI

NARVA

PÄRNU
VILJANDI

HÄÄDEMEESTE

VALGA
VÕRU

TARTU

PÕLTSAMAA
JÕGEVA

RAPLA

KEILA

TÜRI

MÄO

RISTI

HAAPSALU

MÄRJAMAA
LIHULA

KURESSAARE
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CNG (COMPRESSED NATURAL GAS) – 
looduslik surugaas koosneb peamiselt metaanist (u 98% 
mahust), süsivesinikest C2 – C8 (alla 1%), süsinikdioksiidist 
ja lämmastikust (alla 1%). See on tavakütustest 
keskkonnasõbralikum ning võrreldes naftaga on CNG varud 
maardlates u. kaks korda suuremad. Täna on üle maailma 
kasutusel u. 11 miljonit CNG-autot rohkem kui 80. maal. 
CNG on odav ja keskkonnasõbralik , kõrge oktaanarv 
(128) võimaldab mootoril töötada sujuvamalt ja 
vaiksemalt. CNG´d loetakse ohutuimaks autokütuseks, 
lekete avastamiseks lisatakse gaasile lõhnaainet 
(etüülmerkaptaani). Selle lõhn on tuntav, kui gaasi 
kontsentratsioon ületab 1%. Erinevalt LPG-st on CNG 
õhust kergem ja haihtub lekke korral õhku.
Võimalik kütusesääst kuni 50%.

CNG-AUTODE HOOLDUS
Hoolduste hinnad ei erine võrreldes tava  
Scala hoolduse hindadega.
Iga 2 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG täitemehhanismi ja tihendeid
• kontrollitakse torustikke ja toitesüsteemi
Iga 4 aasta tagant:
• kontrollitakse CNG-paake
Iga 20 aasta tagant:
• vahetatakse CNG paagid
Autodel ei muutu tehnoülevaatuse nõuded. Autodel 
ei muutu ka garantiitingimused. Võimalik üle Euroopa 
kehtivat tehasegarantiid pikendada 5 a./150 000 km

KAMIQ G-TEC CNG
Mida rohkem sõidate, seda keskkonnahoidlikum olete. Ehkki välimuselt sarnane 
teiste Kamiq mudelitega, on see auto varustatud automaatse ümberlülitusega 
kahe kütusesüsteemi vahel. Surumaagaas (CNG) ei ole üksnes keskkonnahoidlik 
ja eelarvesõbralik. CNG-autoga sõites saate nautida ka vaiksemat ja sujuvamat 
mootoritööd.

KAMIQ G-TEC CNG hind alates 18 400 €, tootmine algab detsembris 2019.

CNG 
TANKLA

RAJATAV 
CNG TANKLA



Hinnakiri kehtib alates jaanuar 2020. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud infor-
matsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist on soovituslike 
jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 
000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid 
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud 
ŠKODA partneriga.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu 
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot. 
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.

KUI NAUTISID LUGEMIST, SI IS KUJUTA ETTE,  
KUIDAS VEEL SÕITA ON.

HELISTA MEILE PROOVISÕIDU KOKKULEPPIMISEKS

MyŠKODA rakendus 
Sinu isiklik teekaaslane. My ŠKODA rakenduse 
osa on interaktiivne abiline PAUL, kes on 
valmis Sind abistama mitte ainult auto juures, 
vaid ka sinu päeva korraldamisel.  

ŠKODA Connect rakendus
Naudi täielikku kontrolli oma auto üle. Laadi alla 
ŠKODA Connecti rakendus ja saad pideva juurdepääsu 
kõigile auto vajalikele funktsioonidele, olgu nendeks 
siis sõiduandmed, sõiduulatus, marsruudi kavandamine 
või isegi koht, kuhu auto viimati pargitud sai.

Mootor / käigukast 1.0 TSI /  
5-k. man.

1,0 TSI /  
6-k. man.

1,0 TSI /  
7-k. aut.

1,5 TSI /  
7-k. aut.

1,6 TDI /  
6-k. man.

1,6 TDI /  
7-k. aut.

kW/Hj 70 / 95 85 / 115 85 / 115 110 / 150 85 /115 85 / 115
Kütuse liik Bensiin Bensiin Bensiin Bensiin Diisel Diisel
Keskmine kütusekulu, l/100 km 5,1 5,0 4,9 6,3 4,2 4,2

Kilomeetrid Rahakulu kütusele

Rahakulu kütusele

45 000 3 195 € 3 132 € 3 069 € 3 946 € 2 631 € 2 631 €
60 000 4 260 € 4 176 € 4 092 € 5 262 € 3 508 € 3 508 €
75 000 5 324 € 5 220 € 5 116 € 6 577 € 4 385 € 4 385 €
90 000 6 389 € 6 264 € 6 139 € 7 893 € 5 262 € 5 262 €
105 000 7 454 € 7 308 € 7 162 € 9 208 € 6 139 € 6 139 €
120 000 8 519 € 8 352 € 8 185 € 10 524 € 7 016 € 7 016 €
135 000 9 584 € 9 396 € 9 208 € 11 839 € 7 893 € 7 893 €
150 000 10 649 € 10 440 € 10 231 € 13 154 € 8 770 € 8 770 €
165 000 11 714 € 11 484 € 11 254 € 14 470 € 9 647 € 9 647 €
180 000 12 779 € 12 528 € 12 277 € 15 785 € 10 524 € 10 524 €
195 000 13 843 € 13 572 € 13 301 € 17 101 € 11 400 € 11 400 €

Kütusekulu arvutamisel on aluseks võetud 14.01.2020 kehtinud bensiini ja diiselkütuse keskmine hind(bensiin 1,392 €/L, diisel 1,392 €/L) ja tootja  
tehase tehnilistes andmetes avaldatud keskmisi kütusekulu näitajaid.

KÜTUSEKULU NÄIDISTABEL

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee
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