
ŠKODA KAMIQ

Motoralternativ Hk Växellåda Miljöklass

TSI 115 6 man EU6 5,8 131 113 217 500 kr 236 000 kr 247 700 kr

TSI 115 7 DSG EU6 6,1 138 111 232 000 kr 250 600 kr 262 800 kr

TSI 150 6 man EU6 5,9 135 110 236 500 kr 255 100 kr 266 700 kr

TSI 150 7 DSG EU6 6,3 143 115 251 000 kr 269 600 kr 281 800 kr

TDI 115 7 DSG EU6 5,4 141 112 267 600 kr 286 100 kr 298 400 kr

TGI G-TEC** 90 6 man EU6 - - - 239 100 kr 257 700 kr -

Alla motorer är utrustade med Green Tec, start/stopp, energiåtervinning samt partikelfilter

*Utsläppsvärden för grundutförande

**Bonusberättigad 10 000 kr, vilket erhålls av första ägaren

- ej tillgängligt vid publicering

Standardutrustning Ambition

Standardutrustning Style

Standardutrustning Monte Carlo (utöver Style)

Tillvalspaket

Komfortpaket 14 900 kr

Delläderklädsel med Suedia Ord. Pris 21 500 kr

Eluppvärmt baksäte, yttre sätesplatserna

Parkeringssensorer fram och bak

ŠKODA Sound system (tio högtalare, subwoofer och förstärkare)

Sunset - tonade rutor från b-stolpen och bakåt

Platssparande reservhjul

Premiumpaket Monte Carlo 9 900 kr

Parkeringssensorer fram och bak Ord. Pris 13 500 kr

KESSY

ŠKODA Soundsystem inkl. platssparande reservhjul

Eluppvärmt baksäte

Dragpaket 9 900 kr       

Elektrisk utfällbar dragkrok Ord. Pris 15 700 kr

Elbaklucka öppning/stängning

Backkamera

Takräcke inkl. förvaringsväska

2019-11-15

WLTP CO2        

(g/km)* Ambition

16" CASTOR lättmetallfälgar, 3-ekrad läderratt med multifunktionsknappar för radio och telefon, 6 st krockkuddar, ACC - radarbaserad adaptiv 

farthållare, backspeglar och dörrhandtag lackade i bilens färg, Light Assist - automatisk reglering av halvljus inkl. coming and leaving home-funktion, 

luftkonditionering, dimljus bak på förarsidan, dekor Grained Black, Driver Alert - trötthetsvarningssystem, Easy start - nyckelfritt start- och 

stoppsystem, elfönsterhissar fram och bak, fjärrstyrt centrallås, ESC - Electronic stability control, Front Assist - radaravkänning av området framför 

bilen inkl. gångtrafikantssensor och automatisk inbromsning, fordonsverktyg, färddator med Maxi DOT informationsdisplay, förstärkt bullernivåskydd, 

glasögonfack, Hill Hold control - håller bromstrycket i några sekunder vid start i backe, höjdjusterbart förar- och passagerarsäte med svankstöd, 

Infotainment BOLERO: 8" touchskärm i glasdesign, USB C-port samt 8 högtalare, ISOFIX-fästen, isskrapa i tanklocket, Lane Assist - 

filhållningssystem (utan Lane change assist), LED-bakljus, Strålkastare med LED-varselljus, mittarmstöd fram med förvaringsfack, mittarmstöd bak, 

multikollisionsbroms, paraply i förardörren, parkeringssensorer bak, regnsensor, ŠKODA Care Connect - Proaktiv service och eCall (nödsamtal) 10 år, 

SmartLink - Apple Carplay, Android Auto och Mirror Link, sätesklädsel i svart/grått tyg, trådlös anslutning av mobiltelefon via Bluetooth, uppvärmd 

strålkastarrengöring, uppvärmda framsäten, urkopplingsbar passagerarairbag, variabelt lastgolv (ej för G-TEC).

Monte Carlo

WLTP 

Förbrukning 

blandad l/100 

km*

NEDC korr CO2        

(g/km)* 

Fordonsskatte-

grundande

17" BRAGA lättmetallfälgar, Animerad blinkers -fram och bak, Auto Light Assist - helljusassistans inkl. regnsensor och comning/leaving home-

funktion, Climatronic - 2-zons automatisk luftkonditionering, dekor Copper brushed, eluppvärmd ratt, full LED-strålkastare med AFS (Adaptiv front 

light system) vilken ändrar ljusbilden utifrån hastighet för stad, landsväg, motorväg och väder, dimkurvljusfunktion - tänds automatiskt under 40 

km/h, gummi- och tygmattor, LED-bakljus, LED interiörsbelysning vit, sidorutor med kromlist, takrails i silver, tygklädsel i svart/grått med Suedia 

(mockaimitation), ytterbackspeglar: elinfällbara, eljusterbara och eluppvärmda

17" VOLANS Black lättmetallfälgar, svarta detaljer på främre- och bakre stötfångare, kylargrill helsvart, ŠKODA-bokstäver på bakluckan i svart, 

svarta ytterbackspeglar, svarta takrails, panoramaglastak, sportsäten Monte Carlo i svart/röd carbon/konstläder, dekor Carbon, pedaler i rostfri 

sportdesign, växlingspaddlar till DSG, Sunset - tonade rutor från b-stolpen och bakåt.

Style


