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När du är vid den punkt i livet där du vet vad du vill ha,  
då är den här bilen något för dig. Med de kompakta  
måtten och det djärva designspråket kombinerar 
ŠKODA KAMIQ elegans med ett stort mått av 
självsäkerhet. 

KAMIQ erbjuder gått om teknik som är ovanlig  för en 
kompakt crossover. Avancerade assistanssystem och en 
ny generation av infotainment innebär att du kommer 
att kunna köra säkert och ha tillgång till både media och 
telefon på ett integrerat och lättillgängligt sätt.

Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

NÄR DU VET VAD 
SOM PASSAR DIG



  EXTERIÖR 
UTVÄNDIGT
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KAMIQ definierar ŠKODAs designspråk med den 
perfekta blandningen mellan kraftfullhet och dynamiska 
former. Det är vår första ŠKODA crossover.

VY FRAMIFRÅN
KAMIQ har en bred 
kylargrill och delade 
strålkastare, vilket ger 
den ett unikt utseende 
framifrån. Den främre 
stötfångaren har ett 
platinagrått som betonar 
bilens crossover-karaktär.

DESIGN SOM  
TAR TÄTEN

STIL OCH FUNKTION
Med sin exteriör manifesterar 

KAMIQ att den tillhör ŠKODA-
familjen, men samtidigt visar den  

sin individualitet. Bilen erbjuder 
SUV-egenskaper, som en högre 

markfrigång och en robust design,  
men är ändå lika praktisk  

som en stadsbil.





PANORAMAGLASTAK
Som tillval kan KAMIQ utrustas 
med ett panoramaglastak.
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VY FRÅN SIDAN
Karaktäristiska linjer på bilens sidor förstärker  
dess dynamik som formats av ŠKODAs designspråk.  
Med Sunset, mörktonade rutor (tillval), förstärks 
designintrycket samtidigt som det skyddar 
baksätespassagerarna mot att bländas av starkt ljus.

VY BAKIFRÅN
Med den omisskänliga ŠKODA-

texten på bakluckan går det inte att 
ta miste om vad det rör sig om för 

bilmärke. Den bakre stänkskärmens 
integrerade platinagrå diffusor, som 

accentuerar den generösa frigången.



FÖR ATT DU GÅR  
DIN EGEN VÄG







LJUSDESIGN



D
es

ig
n

16

TIDLÖS SKÖNHET

Ljus lyser inte bara upp. Det inspirerar. De främre 
strålkastarna och långsmala bakljusen gör att bilen 
omedelbart känns igen på sin perfekta kombination 
av glas och modern teknik.

FULL LED-STRÅLKASTARE
I den högre utrustningsnivån 
handlar det helt om LED-
teknik: i kurvljus, dimljus och 
animerade blinkers, vilket 
förstärker bilens dynamik.

FULL LED-BAKLJUS
KAMIQ är utrustad  

med horisontella bakljus där 
den C-formade belysningen, 

som är så typisk för ŠKODA-
familjen, har uppdaterats  

med ett modernt drag.  
För utrustningsnivån Style 

ingår full LED-bakljus  
med animerade blinkers.







  INTERIÖR 
INVÄNDIGT
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INTERIÖRSBELYSNING
Gör utrymmet mer mysigt och bekvämt  
med LED-interiörbelysning runt instrumentbrädan.  
Din bil kan utrustas med vit, röd eller kopparfärgad 
belysning.

DIN PERSONLIGA SFÄR I KAMIQ känner du dig som hemma. Interiören håller en 
hög klass i linje med den exteriöra designen. Med dekorer 
i modernt snitt och med den senaste tekniken inom 
infotainmentsystem kommer din körning alltid att vara lika 
komfortabel.

DIGITAL INSTRUMENTPANEL
Den digitala instrumentpanelen visar körinformation och 
annan information, till exempel för navigering. Du kan välja 
mellan fem vyer (modern vy visas) som styrs via View-
knappen på ratten. KAMIQs digitala instrumentpanel har  
en 10,25-tums display.



STIL OCH FUNKTION
KAMIQs interiör har  

en välgjord inredning av 
kvalitetsmaterial.  

Flera kombinationer 
av klädsel och dekor 

innebär att du kan ge din 
bil en personlighet.

Tack vare de bekväma 
sätena, känner du dig 

alert även efter  
en längre resa. 





CONNECTIVITY
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LÅSA & LÅSA UPP
Med den här funktionen kan du bekvämt
låsa och låsa upp din bil via appen ŠKODA
Connect. Om du till exempel glömt att
låsa din bil, kan du enkelt göra med din
smartphone.

PARKERINGSPOSITION
Se bilens exakta position var du än
är. ŠKODA Connect visar adressen,
tiden och datumet för parkeringen
på din telefon.

ŠKODA CONNECT
ŠKODA Connect består av två kategorier av tjänster. Medan 
Infotainment Online förser dig med information i realtid för till 
exempel navigering fokuserar Care Connect på hjälp och säkerhet 
samt ger möjlighet till fjärråtkomst och uppsikt över bilen 
(parkeringsposition). I Care Connect ingår även assistanstjänst och 
nödsamtal (standard) för alla tillfällen då det kan behövas.

ŠKODA CONNECT: 
TA MED DIG 
ONLINE-VÄRLDEN

Håll dig uppkopplad, var du än befinner dig. 
Att alltid vara online betyder inte bara att ha 
tillgång till underhållning och information, utan 
även möjlighet till assistans dygnet runt. ŠKODA 
Connect är din ingång till en värld av obegränsade 
kommunikationsmöjligheter.
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SHOP
Tack vare en shop 
som är tillgänglig via 
infotainmentsystemet kan 
du köpa datamängd, lada 
ner Infotainment-appar 
(till exempel Väder eller 
Nyheter) och förlänga dina 
ŠKODA Connect-tjänster.
Allt direkt i bilen.

TRAFIKINFORMATION 
ONLINE
Alltid den bästa körvägen. 
Uppdaterad information 
ger dig en perfekt översikt 
över varje resa. Den 
låter dig även reagera 
på nya händelser som 
vägarbeten, olyckor och 
trafikstockningar.

INFOTAINMENT-APPAR
Infotainment-appar för-
bättrar anslutningsmöjlig-
heterna i bilen. Apparna kan 
laddas ned från shoppen via 
infotainmentsystemet.  
Du kan till exempel få en 
detaljerad väderleksrap-
port för din aktuella plats 
eller någon annan med 
appen Väder. Infotain ment-
apparna uppdateras regel-
bundet och fler appar kom-
mer att läggas till med 
tiden.

NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatisk vid en nödsituation när 
någon av krockkuddarna har lösts ut. Nödsamtalet kan även 
aktiveras manuellt genom att trycka på den röda knappen i 
taket.

KARTUPPDATERING ONLINE
Du behöver inte ha ett eget SIM-kort till bilen eller dela internet från din 
telefon utan ŠKODA AUTO står för den data som krävs för uppdateringen 
av navigationskartorna. Allt sker i ditt infotainmentsystem, smidigt och 
enkelt. 





SIMPLY CLEVER
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IN I MINSTA 
DETALJ

DÖRRKANTSSKYDD
När du öppnar dörren fälls en sidoskyddslist ut och 

skyddar både KAMIQ och andra bilar från skador. Perfekt 
på parkeringsplatser och i andra trånga utrymmen. 

ELMANÖVRERAD BAKLUCKA
Öppnas och stängs med en enkel 

knapptryckning i förardörren – inte minst 
praktiskt när vädret är uselt. Du kan även 

ställa in hur högt du vill att luckan ska 
fällas upp. Det finns också en knapp för att 

öppna och stänga på själva bakluckan.

Tänk stort. Varje detalj i bilen har utformats för att göra resan 
bekymmersfri. Alltifrån att lasta in bagaget, justera det inre 
utrymmet och till att hitta plats för dina tillhörigheter. 

FÖRVARINGSFACK 
FÖR PARAPLY

Inuti förardörren 
finns ett smart fack 

med ett ŠKODA 
originalparaply.  

Facket leder effektivt 
bort vattnet på 

paraplyet från bilen så 
att kupén hålls torr.

DRAGKROK
KAMIQ har 

en elektriskt 
utfällbar dragkrok. 

Knappen finns i 
bagageutrymmet.
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VARIABELT LASTGOLV
Det variabla lastgolvet placerar 

bagageutrymmets botten  
i lasthöjd, vilket underlättar 

bagagehanteringen. 
Dessutom ger det ett diskret 

förvaringsutrymme.

LED-FICKLAMPA
På vänster sida  
i bagageutrymmet sitter  
en praktisk, urtagbar  
LED-ficklampa.  
Den laddas automatiskt  
så fort motorn är igång.

TRATT TILL SPOLARVÄTSKAN
För att du inte ska spilla ut någon 
spolarvätska så är behållaren nu 
försedd med ett lock som, när den 
öppnas, vecklas ut till en tratt.





   BAGAGE-
UTRYMME
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FULLPACKAD MED 
KREATIVITET
Även KAMIQs bagageutrymme visar vad kreativ design betyder. 
Bagageutrymmet kan utrustas med funktioner som ser till att dina ägodelar 
hålls på plats och att bilen förblir ren. Inte bara det: Den här bilen är i toppen 
bland konkurrenterna i sitt segment med en generös lastkapacitet på 400 liter, 
och 1 395 liter när baksätena har fällts ned. 

DUBBELSIDIG MATTA
När du inte transporterar något som kan smutsa ner bagageutrymmet har du 
den tygklädda sidan av mattan vänd uppåt och när så behövs vänder du enkelt 
upp den gummiklädda tvättbara sidan istället.

KROKAR
De robusta krokarna på bagageutrymmets sidor gör det enklare 
och säkrare att transportera väskor och matvarukassar..







KOMFORT
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Res i total komfort med de funktioner och 
assistanssystem som KAROQ kan erbjuda. 

RES I KOMFORT

KOMFORT FÖR BAKSÄTESPASSAGERARNA
I kallt väder uppskattar dina vänner och din familj de 
uppvärmda baksätesplatserna (yttre platserna) som 
manövreras med knapparna på mittkonsolen. Två USB 
C-uttag möjliggör universell laddning av mobiltelefoner.
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KESSY
Som tillval går bilen att utrusta med det nyckellösa 
lås- och startsystemet KESSY (Keyless Entry, Start 
and exit System). Bilen har som standard Easy Start 
som har en start-/stoppknapp på rattkonsolen.

INFÄLLBARA BACKSPEGLAR
De automatiskt infällbara sidobackspeglarna vinklas in när 
föraren låser bilen och skyddas på så sätt från skador.

FARTHÅLLARE
Som standard ingår en avancerad adaptiv 
farthållare (upp till 210 km/h). Se kapitlet 
Säkerhet för mer information.

PHONEBOX MED INDUKTIV LADDNING
Som tillval kan KAMIQ levereras med en phonebox som genererar en förstärkt signal för din mobila enhet 
och som samtidigt laddar telefonen induktivt under körningen. Facket är inte bara lättillgängligt utan även 
lämpligt för enheter med stor display. Två USB C-portar placerade i mittkonsolen gör att du enkelt kan 
ansluta externa enheter utan att det behövs donglar eller adaptrar. 



K
om

fo
rt

4
0

UPPVÄRMNINGSFUNKTIONER
Eluppvärmd vindruta, som snabbt
tar bort frost och imma, och den
eluppvärmda multifunktionsratten
styrs via infotainmentsystemet.

ŠKODA SOUND SYSTEM
Njut av klart ljud, oavsett 
om det är musik eller tal, 
genom det ljudsystem 
som utvecklats av ŠKODA 
för KAMIQ-modellen. 
Systemet har tio högtalare, 
inklusive en centralhögtala-
re i instrumentbrädan och 
bashögtalare i bagageut-
rymmet. Andra funktioner 
är att ljudet kan justeras 
via profilerna Alla, Fram 
och Förare, beroende på 
hur många personer som 
är i bilen och var de sitter. 
Enheten erbjuder en total 
uteffekt på 405 watt.

ELEKTRISKT INSTÄLLBART 
FÖRARSÄTE
För bästa känsla bakom ratten 
erbjuder vi dig ett elektriskt 
inställbart förarsäte.
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AMUNDSEN 9.2" INFOTAINMENT
Attraktiv design åtföljs av perfekt funktion. Den nya generationen av 
infotainment levereras med en display som är placerad högt upp på 
instrumentbrädan i förarens omedelbara synfält. Nedanför displayen finns 
ett ergonomiskt armstöd för åtgärder på skärmen. Enheten erbjuder inte 
bara bekväm touch-styrning utan även geststyrning. Tillvalet Amundsen har 
inte bara 9,2" touchskärm i glasdesign utan även navigation.



SÄKERHET
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FULL KOLL

SIDE ASSIST 
Side Assist övervakar områdena bakom och vid sidan av bilen genom att använda radarsensorer i den bakre 
stötfångaren för att upptäcka andra fordon på upp till 70 meters avstånd och även andra objekt som är svårare 
att upptäcka som cyklister. Baserat på avståndet till närliggande fordon och deras hastighet, avgör systemet 
om det behöver varna föraren eller inte.

Ge dig ut på äventyr i total tillförsikt. KAMIQ 
levereras med en mängd assistenter som stöder  
din körningsförmåga på vägen, och hjälper dig  
med parkering och till och att förhindra krockar.
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REAR TRAFFIC ALERT
Den här assistenten ingår i 
Side Assist-systemet och 

hjälper dig att backa ut säkert 
från en parkeringsplats när 

sikten är dålig. Om systemet 
registrerar att en kritisk 

situation kan uppstå, kan det 
t.o.m. bromsa automatiskt.

MANOEUVRE ASSIST
Genom att använda sensorerna  

i Park Assist ger det här  
systemet skydd mot hinder  
inom köravstånd från bilen  

(i hastigheter på upp till 8 km/h). 
Om ett hinder upptäcks slår 
systemet till nödbromsarna, 

beroende på hindret och bilens 
hastighet.
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PARKERINGSSENSORER 
Att parkera KAMIQ  
är enklare och säkrare  
med parkeringssensorer 
integrerade i den främre  
och bakre stötfångaren,  
som kontrollerar bilens  
avstånd från eventuella hinder.

PARKERINGSASSISTANS 
Låt parkeringsassistenten 
eliminera problemen med att 
parkera i trånga utrymmen. 
Denna parkeringshjälp väljer 
själv en lämplig lucka i en rad 
med bilar som står parkerade 
längs med eller i rät vinkel 
mot vägen.
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FRONT ASSIST MED FOTGÄNGARSKYDD
Assistanssystemet Front Assist (som använder sig av en radarsensor i kylargrillen) mäter avståndet till fordonet framför  
och kan bromsa ned bilen automatiskt, inklusive en nödbromsfunktion. KAMIQ levereras med Front Assist utökat  
med fotgängarskyddet som kan varna föraren med hjälp av ljud-/ljussignaler och ett försiktigt bromsryck.
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ADAPTIV FARTHÅLLARE
Utöver den grundläggande 
farthållarfunktionen kan 
detta assistanssystem 
bibehålla ett säkert 
avstånd till fordon framför 
dig i hastigheter upp 
till 210 km/h, tack vare  
en radar i kylargrillen.

AUTO LIGHT ASSIST
Assistenten ökar 
bekvämligheten  
och säkerheten i trafiken 
genom att automatiskt 
växla till helljus och tillbaka.
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LANE ASSIST 
Assistenten, som är aktiv vid 
hastigheter över 65 km/h, kan 
hjälpa till att hålla bilen i körfilen.
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SÄKERHET ATT 
FÖRLITA SIG PÅ

KROCKKUDDAR FRAM
Förarkrockkudden sitter gömd i ratten, 

och krockkudden på passagerarsidan 
fram döljs i instrumentpanelen.  

Om det behövs kan denna avaktiveras 
när en barnstol installeras i framsätet.

HUVUDKROCKKUDDAR
I fram- och i baksätet finns 

det huvudkrockkuddar 
som avser att skydda mot 

huvudskador vid krock.

I extrema situationer, där föraren själv inte kan påverka 
utgången aktivt, tar bilens passiva säkerhetssystem 
över – till exempel krockkuddarna. Du kan få din bil 
utrustad med upp till 9 stycken.
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KNÄKROCKKUDDE
Den här krockkudden, som sitter 
placerad under rattkonsolen, 
skyddar förarens knän och smalben.

SIDOKROCKKUDDAR FRAM OCH BAK
De fyra krockkuddarna skyddar föraren  
och passagerarna från skador på bål  
och bäcken i händelse av en kollision i sidan.



PRESTANDA
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Motorerna erbjuder enastående komfort vid körning 
i eller utanför stan. KAMIQ kör tyst, flexibelt, pålitligt 
och ekonomiskt, oavsett om du väljer en bensin- eller 
dieseldriven modell. 

TYST MEN 
KRAFTFULL 

MOTORER
KAMIQ erbjuder bensinmotorer på 115 hk och 150 hk med utmärkt 
acceleration och högt vridmoment samt en 115 hk dieselmotor med 
exceptionellt låg bränsleförbrukning. Motorerna är tillgängliga med 
både manuell 6-växlad växellåda (ej för diesel) och 7-stegad DSG.



DRIVING MODE SELECT
Driving Mode Select, som aktiveras med lägesknappen på 
mittkonsolen, erbjuder lägena Eco, Normal, Sport och Individual. 
Om bilen har sänkt chassit som finjusteras med Sport Chassis 
Control kan du välja mellan Sportläge och Normalläge  
via Driving Mode Select.

VÄXLINGSPADDLAR FÖR DSG
Den 7-stegade DSG-automatväxellådan  
kan bekvämt styras via multifunktionsratten.







Monte-Carlo är ett registrerat varumärke som tillhör Monaco Brands

MONTE CARLO





Monte-Carlo är ett registrerat varumärke som tillhör Monaco Brands



MED HÖGRE 
STARTPOSITION
Föreställ dig förnämlig design, komfort  
och smarta tekniker samlade på ett ställe.  
KAMIQ MONTE CARLO har sportstolar fram, 
distinkt röd/svart klädsel och instrumentpanel  
i Monte Carlo-design. Multifunktionsratten  
i sportutförande har perforerat läderklädsel  
med karaktäristisk röd dekorsöm.  
I standardutrustningen ingår också svart 
innertak, pedaler i rostfri sportdesign och  
vit interiörsbelysning med LED-teknik. 



En ŠKODA-crossover i Monte Carlo-stil, är en 
häftig kombination av dynamisk design och en 
sportig historia som framhävs. 

ÖVERTYGAR  
MED SIN DESIGN

SVART SPOILER  
FRAM OCH PÅ SIDAN

Igenkänningsfaktor 
är hög. För i sann 
Monte Carlo-anda 
har KAMIQ svart ram 
runt kylargrillen, yttre 
backspeglar i svart och 
svarta lättmetallfälgar 
i 17" som standard 
(VEGA 18" på bilden  
är tillval). 

STIL OCH FUNKTION

Monte Carlo-versionen 
har panoramatak 

kombinerat  
med blanksvart  

takreling och svart 
diffusor bak. 

Monte-Carlo är ett registrerat varumärke som tillhör Monaco Brands







KUND- 
ANPASSNING
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Standardutrustningen för Ambition inkluderar bland annat adaptiv farthållare, armstöd 
fram med förvaring, Bluetooth, BOLERO 8" infotainmentsystem, multifunktionsratt för 
media och telefon, Easy start, ISOFIX-fästen för baksätet, LED-varselljus och LED-bakljus, 
luftkonditionering, mittarmstöd bak, parkeringssensorer bak, variabelt lastgolv och mer därtill. 

AMBITION BLÅ INTERIÖR (TILLVAL)
Svart tygklädsel med blåa sömmar, dekorlinje i blått och dekor Tabora brushed.



K
un

da
np

as
sn

in
g

6
7

DEKOR TABORA BRUSHED / BLÅ 
DEKORLINJE (TILLVAL)

DEKOR SILVER HAPTIC / SVART 
DEKORLINJE (TILLVAL)

DEKOR GRAINED BLACK / SVART 
DEKORLINJE (STANDARD)

AMBITION BLÅ INTERIÖR (TILLVAL)
Svart tygklädsel med blåa sömmar, dekorlinje i blått och dekor Tabora brushed.
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Utöver standardutrustningen för Ambition ingår följande i Style-utförandet: 
Auto Light Assist, Climatronic - automatisk luftkonditionering, elinfällbara  
el- och eluppvärmda ytterbackspeglar, eluppvärmd ratt, full LED-strålkastare 
med animerad blinkers fram och bak, takrails i silver och mer därtill. 

STYLE

STYLE BEIGE INTERIÖR (TILLVAL)
Beige läderklädsel med Suediadetaljer. Dekor Beige brushed och dekorlinje i krom. 
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STYLE BEIGE INTERIÖR (TILLVAL)
Beige läderklädsel med Suediadetaljer. Dekor Beige brushed och dekorlinje i krom. 

DEKOR COPPER BRUSHED /  
DEKORLINJE I KROM (STANDARD)

DEKOR LATTICE GREY / 
DEKORLINJE I KOPPAR (TILLVAL)

DEKOR BEIGE BRUSHED /
DEKORLINJE I KROM
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SPORT

SPORT INTERIÖR STYLE (TILLVAL) 
Svart tygklädsel med Suediadetaljer och vita sömmar. Dekor Black dots med dekorlinje i krom. För Ambition är det dekor Silver haptic och dekorlinje i svart. 

Sportpaketet finns för Ambition och Style och innehåller svarta 
komfortsportstolar i tygklädsel med Suediadetaljer, multifunktionsratt 
i sportutförande (går ej att kombinera med rattvärme), pedaler i rostfri 
sportdesign och svart innertak. 
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DEKOR SILVER HAPTIC/DEKORLINJE I SVART
(för Ambition)

SPORT INTERIÖR STYLE (TILLVAL)
Svart tygklädsel med Suediadetaljer och vita sömmar. Dekor Black dots med 
dekorlinje i krom. För Ambition är det dekor Silver haptic och dekorlinje i svart. 

DEKOR BLACK DOTS/DEKORLINJE I KROM
(för Style)
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KLÄDSEL
Svart tygklädsel (standard Ambition) Svart tygklädsel med blåa sömmar (tillval Ambition)
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Svart tygklädsel med beige Suedia-detaljer (tillval Style) Beige läderklädsel med Suediadetaljer (tillval Style)
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FÄLGAR

18" lättmetallfälgar VEGA AERO  
svart/silver, polerade

18" lättmetallfälgar CRATER 18" lättmetallfälgar VEGA

17" lättmetallfälgar VOLANS 17" lättmetallfälgar VOLANS svarta 
(standard för Monte Carlo)

17" lättmetallfälgar BRAGA 
(standard för Style)
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18" lättmetallfälgar VEGA svarta  
(tillval för Monte Carlo)

16" lättmetallfälgar ORION

17" lättmetallfälgar PROPUS  
svart/silver, polerade

16" lättmetallfälgar CASTOR  
(standard för Ambition)



TILLBEHÖR
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SPARKSKYDD MED FICKOR.
Skyddar stolen framför och fickor erbjuder
smart förvaring av leksaker 
(T 106 050).

SÄTESSKYDD FÖR BARNSTOL.
ŠKODA Original Tillbehör 
(000 017 819A)

BESAFE IZI KID I-SIZE.
iZi Kid i-Size är en av ett fåtal i-Sizegod-
kända bilbarnstolar på marknaden där  
barnet kan sitta bakåtvänd tills de är  
105 cm eller ca 4 år. Mycket bra sidokolli-
sionsskydd (SIP) för både huvud och nacke 
för ökat skydd. Enkel montering och ljudin-
dikator som varnar vid felaktig installation 
(T 157 025).

BESAFE IZI GO X1 +.
iZi Go är med sitt ergonomiskt utformade 
bärhandtag som gjord för att bäras med 
och passar perfekt med de flesta moderna 
barnvagnar. Stolen kan göras större i 3 
olika steg och har integrerad solskärm 
(T 115 370).

BESAFE IZI UP X3 FIX.
iZi Up X3 Fix har SIR – Side Impact 
Rotation. Stolen rotera vid en eventuell 
kollision och stänger in barnets huvud i 
de skyddande huvudstödet. Huvudstödet 
och internbältet kan justeras samtidigt 
som barnet sitter i stolen. ISOfix är en 
mekanisk montering som både är enkel och 
säker. och indikerar när den sitter korrekt. 
Kulör: Ruby Red. För bilar med isofixfäste 
(T 115 170).

BESAFE SPARKSKYDD.
Gjord för att skydda bilsätet. Kan användas 
för bilbarnstolar både med och utan ISOfix 
(T 115 106).

SÄKERHET
Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför är vi särskilt 
stolta över att ŠKODA Superb är i-Size godkänd och att de 
bilbarnstolar vi erbjuder i samarbete med BeSafe är också 
i-Size godkända. Såväl bilen som bilbarnstolarna utsätts för 
extrema krocktester, både framifrån och från sidan, och 
stolarnas konstruktion testas grundligt för att främst göra 
det möjligt för barn som växer att kunna åka baklänges så 
länge som möjligt utan att det blir för trångt. Läs mer om det 

nya i-Size reglementet, tester och skydd på www.besafe.se. 

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl utarbetade för att även de minsta 
ska åka så tryggt och bekvämt som möjligt. Naturligtvis har vi också andra 
lämpliga tillbehör såsom sätesskydd, gravidbälte och baby mirror. 
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TILLVERKAD AV ŠKODA, 
DESIGNAD AV DIG

Tillbehören är inte bara modeflugor. Med ŠKODA Original 
Tillbehör kan du omvandla din bil genom att utöka dess 
praktiska funktioner, säkerhet och ändamål och göra  
den mycket mer lämplig för just dina behov.

SMART HOLDER – HÄNGARE 
Handväskor och ryggsäckar behöver inte ta upp plats 
i baksätena. Häng dem i Smart holder-hängaren som 
är fäst vid framsätets huvudstöd.

SMART HOLDER – MULTIMEDIAHÅLLARE
Hållaren för en extern enhet, som också kan 
monteras på framsätets huvudstöd, kommer 
definitivt att uppskattas av passagerarna i baksätet.

SMART HOLDER – KLÄDHÄNGARE
Klädhängaren, som kan monteras på framsätets 
huvudstöd, är ett extremt praktiskt tillbehör,  
särskilt för dem som reser klädd i kostym.

SÄTESSKYDD
Sätesskyddet förhindrar att barnstolen glider och skyddar även 
bilens klädsel mot skador och smuts. 

HUNDSÄKERHETSBÄLTE / BAKSÄTESSKYDD
Om en av dina vanliga passagerare är en hund rekommenderar vi att du utrustar 
bilen med ett specialsäkerhetsbälte (storlek S–XL). Du kommer också att uppskatta 
baksätesskyddet.
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ALLVÄDERSMATTOR – RÖD
Golvmattor av gummi hjälper dig att hålla 
bilens insida ren. De kan lätt tas ur, tömmas 
och torkas rena.

CYKELHÅLLARE
Du kan fästa den låsbara cykelhållaren 
med ram av kol/aluminium på  
ett säkert sätt på takräcket.

INSTEGSLISTER
I tillbehörssortimentet ingår även dekorativa 
instegslister med aluminiuminlägg.
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FÄLGAR

18" lättmetallfälgar SIRIUS antracitgrå, 
borstade

18" lättmetallfälgar BLADE mattsvarta, 
borstade 

16" lättmetallfälgar NANUQ silver  
(kan användas med 16" snökedjor) 

16" lättmetallfälgar ALARIS svarta 

17" lättmetallfälgar STRATOS platina metallic, 
borstade
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BULTHATTAR
Dekorativa bulthattar 
för fälgar med och utan 
säkerhetsbultar.

WHEEL CARE & 
STYLE PACK

Fälgar är som skor. Oavsett om ”skorna” på din ŠKODA är 
eleganta, sportiga eller enbart funktionella, erbjuder vårt 
WHEEL CARE & STYLE PACK en mängd artiklar (däckskydd, 
ventilhattar, säkerhetsbultar) som gör fälgarna ännu mer 
attraktiva och total unika!
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*  Bränsledeklaration och utsläppsvärden är uppmätta i enlighet med gällande lagstiftning och gäller bil i grundversion. De anges vid blandad körning liter/100 km enligt WLTP. 
Alla nya bilar registrerade efter den 1 september 2018 måste vara typgodkända enligt den nya Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), en testmetod 
som baseras på en mer realistisk körcykel och syftar till att ge förbruknings- och utsläppsvärden som är mer verklighetsnära jämfört med den tidigare NEDC-mätmetoden  
(New European Driving Cycle). Under en övergångsperiod kan både de tidigare s.k NEDC korr-värdena och de nya WLTP-värdena för ŠKODAs modeller komma att redovisas, 
det beroende på att den årliga fordonsskatten i Sverige enligt regeringsbeslut kommer baseras på CO2-utsläpp enligt NEDC korr t.om 31 december 2019.

** Beroende av bilens tillvalsutrustning.

( ) Gäller automatväxellåda.

– Information ej tillgänglig vid publicering.

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.

Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.

1,0 TGI 90 hk 1,0 TSI 115 hk 1,5 TSI 150 hk 1,6 TDI 115 hk

Turboladdad Gas- och Bensinmotor, 
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,  
direktinsprutningssystem

Turboladdad dieselmotor  
med common rail-system

MOTOR

Cylindrar/Slagvolym (cm³) 3/999 3/999 4/1 498 4/1598

Max effekt/Varv (hk/min-1) 90/4 000–5 500 115/5 000–5 500 150/5 000–6 000 115/3 250-4 000

Max vridmoment/Varv (kW/min-1) 160/1 800–3 800 200/2 000–3 500 250/1 500–3 500 250/1 500-3 250

Utsläppsnorm EU6 DG EU6 DG EU6 DG EU6 DG

Bränsle CNG, Gas/Bensin 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Bensin, minst 95 oktan Diesel

PRESTANDA

Maxhastighet (km/h) 176 194 213 (212) 192

Acceleration 0–100 km/h (s) 12,5 9,9 (10,0) 8,3 (8,4) 10,4

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

– blandad körning (WLTP)* 5,6 5,9 (6,2) 5,9 (6,3) 5,4

– CO2-utsläpp g/km (WLTP)* 101 134 (140) 135 (143) 141

Vänddiameter (m) 10,8 10,9 10,9 10,8

KRAFTÖVERFÖRING          

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift

Koppling Hydraulisk enskivekoppling Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxi-
alkoppling, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk enskivekoppling (dubbelkoaxi-
alkoppling, elektrohydrauliskt styrd)

Dubbelkoaxialkoppling,  
elektrohydrauliskt styrd

Växellåda 6-växlad manuell 6-växlad manuell (7-växlad automat DSG) 6-växlad manuell (7-växlad automat DSG) 7-växlad automat DSG

VIKT

Tjänstevikt – i standardutförande 
med förare på 75 kg (kg)**

1 407 1 231 (1 251) 1 265 (1 277) 1 364

Maxlast – inklusive förare och extra 
utrustning (kg)**

325 480 (481) – (–) 480

Totalvikt (kg) 1 732 1 714 (1 734) 1 764 (1 774) 1 825

Släpvagnsvikt obromsad (max kg) – 610 (620) 630 680

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max kg) – 1 200 1 250 1 250

Tankvolym (l) 14,6 kg Gas, 9 L Bensin 50 50 50

TEKNISKA DATA
KAMIQ



1,
0

0
1

1,
43

9

1,
42

5

4,241

2,651837 753

17
,4

° 20
°

400 l
7431,

0
0

3

1,
0

51

1,988

1,531

1,
55

3

1,793

1,516

1,
0

0
1

1,
43

9

1,
42

5

4,241

2,651837 753

17
,4

° 20
°

400 l
7431,

0
0

3

1,
0

51

1,988

1,531

1,
55

3

1,793

1,516

1,
0

0
1

1,
43

9

1,
42

5

4,241

2,651837 753

17
,4

° 20
°

400 l
7431,

0
0

3

1,
0

51

1,988

1,531

1,
55

3

1,793

1,516

1,
0

0
1

1,
43

9

1,
42

5

4,241

2,651837 753
17

,4
° 20

°

400 l
7431,

0
0

3

1,
0

51

1,988

1,531

1,
55

3

1,793

1,516

Te
kn

is
ka

 d
at

a
8

9

YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER  

Kaross  Utvändiga mått  

Typ 5 dörrar, fram- och baksäte, 5-säten Längd/bredd (mm) 4 241 / 1 793

Luftmotståndskoefficient CW 0,303–0,306 beroende på motorversion Höjd (mm) 1 553

Chassi  Hjulbas (mm) 2 651

Främre hjulaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Hjulbredd fram/bak (mm) 1 531 / 1 516

Bakaxel 4x2: Torsionsbakaxel Markfrigång (mm) 188

Bromssystem Hydrauliskt bromssystem med dubbelt kretslopp, vakuumhjälp med Dual Rate-system Invändiga mått  

– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv Utrymme sidled fram/bak (mm) 1 439 / 1 425

– bromsar bak Skivbromsar Effektivt höjd fram/bak (mm) 1 051 / 1 003

Styrning Direkt elektriskt servostyrning Bagageutrymme (max. l)  

Hjul 6J x 16", 6.5J x 17", 7J x 18" Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –
upp-/nedfällt 400 / 1 410

Däck 205/55 R16, 205/50 R17, 205/45 R18
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UTRUSTNINGSALTERNATIV
AMBITION
12 V uttag i bagageutrymmet

6 st airbag varav förare och passagerare samt sidoairbag

8 st högtalare

Adaptiv farthållare – upp till 210 km/h

Armstöd fram med förvaring

Backspeglar och dörrhandtag i samma lack som bilen

Bluetooth – trådlös anslutning av media och telefon

BOLERO – 8” Infotainmentskärm i glasdesign

Dekor Grained Black

Driver Alert – trötthetsvarningssystem vilken varnar föraren när det är dags för en paus

Easy Start - Nyckellöst start- och stoppsystem

ESC, antisladd inkl. ABS, MSR, ASR, EDS och HBA

Front Assist inkl. fotgängaravkänning

Förstärkt bullernivåskydd

Hill Hold Control – håller bromstrycket i några sekunder

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte

ISOFIX barnstolsfästen för yttre passagerarsätena bak samt passagerarsäte fram

Isskrapa i tanklocket med däckdjupsmått

Lane Assist – filhållningssystem

LED-bakljus och dimljus på förarsidan

LED varselljus

Light Assist – assistans för halvljus inkl. regnsensor och coming/leaving home-funktion

Luftkonditionering

Lättmetallfälgar CASTOR 16” inkl. låsbultar

Mittarmstöd bak

Multifunktionsratt i läder för styrning av media och telefon

Multikollisionsbroms – automatisk inbromsning vid kollision

Nödsamtal inkl. proaktiv service

Paraply i förardörren

Parkeringssensorer bak

Reparationskit för punktering

SmartLink+

Tygklädsel

Uppvärmda framsäten

Uppvärmda spolarmunstycken

Urkopplingsbar passagerarairbag

Variabelt lastgolv

STYLE (UTÖVER AMBITION)
Auto Light Assist – Helljusassistans inkl. regnsensor och coming/leaving home-funktion

Climatronic – automatisk 2-zons luftkonditionering

Dekor i Copper Brushed

Elinfällbara, eljusterbara och eluppvärmda ytterbackspeglar

Eluppvärmd ratt

Full LED-bakljus med animerad blinkers

Full LED-strålkastare fram inkl. LED dim- och kurvljus samt animerad blinkers

Golvmattor tyg, fram och bak

LED interiörsbelysning vit

Lättmetallfälgar BRAGA 17” inkl. låsbultar

Sidorutor med kromlist

Takrails i silver

Tygklädsel med Suedia (mockaimitation)
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TILLVALSPAKET
DRAGPAKET
Backkamera

Elektrisk styrning för öppning/stängning av baklucka

Elektriskt utfällbar dragkrok

Lastbågar inkl. förvaringsväska

KOMFORTPAKET (FÖR STYLE)
Delläderklädsel i läder/Suedia

Eluppvärmt baksäte, yttre sätesplatserna

Parkeringssensorer fram och bak

Platssparande reservhjul

Sunset – tonade rutor från b-stolpen och bakåt

ŠKODA Sound system (tio högtalare, subwoofer och förstärkare)

Övriga tillval återfinns i aktuell prislista eller på skoda.se.



ŠKODA FINANCIAL SERVICES

NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och 
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA. 
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och 
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips 
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom 
om bilens förväntade framtida värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson  
och företag:

ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende 
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån 
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens 
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan 
byta till ny bil oftare.

ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika 
viktigt. Du be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en 
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka 
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.

ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att 
finansiera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för person-
bilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår 
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna  ŠKODA Försäkring 
till förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostads-
ort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast 
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostna-
derna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och 
andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som 
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är 
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Före-
taget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansie-
ring, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsra-
batt – allt på en faktura.

ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag 
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en 
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framta-
get för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta 
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen 
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av 
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot 
eventuella fabrikationsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och  
fria från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och  
ŠKODA Original Tillbehör.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri 
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med 
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje 
ŠKODA Originalservice (med eventuella tillägg sarbeten) hos den 
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE

ŠKODA KAMIQ har flexibla serviceintervaller; den känner av 
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service. 
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem 
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA 
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODA-
tekniker ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid har 
de senaste kunskaperna om reparations teknik och handhavande 
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnos instrument och 
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet 
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta 
din närmaste verkstad. 

ORIGINALDELAR

ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma inno-
vationer och förändringar som uppstår under produktion av varje 
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet 
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla 
ŠKODA Original delar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti 
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen 
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen. 
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original 
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända, 
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

facebook.com/skodasverige

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för 
tiden vid tryck ningen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. 
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller, 
utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på 
klorfritt papper återvinningsbart till 100%. 
Utgåva: 05/2020

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och 
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma till 
ŠKODA KAMIQ översiktssida.


