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KEĎ VIETE,
ČO VÁM SEDÍ
Keď zistíte, čo v živote chcete, budete chcieť toto auto.
Jedinečné spojenie kompaktných rozmerov s odvážnym
dizajnom. Presne taká je nová sebavedomá ŠKODA
KAMIQ. Dokonalý automobil, ktorý zvládne všetko,
čo potrebujete od mestského crossoveru. Dokonca aj
parkovacie miesta sa vám budú zdať väčšie.
Model KAMIQ prináša aj množstvo technológií, ktoré
nie sú v segmente kompaktných mestských crossoverov
bežne dostupné. Pokročilé asistenčné systémy a nová
generácia informačno-zábavného vybavenia vám pri
každej jazde poskytnú nielen dokonalú bezpečnosť,
ale aj bezchybnú zábavu.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

EXTERIÉR
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DIZAJN, KTORÝ
UDÁVA SMER

Dizajn

Radosť naň pozrieť: KAMIQ je dokonalou kombináciou
robustnosti a dynamických tvarov definovaných
dizajnérskym rukopisom značky ŠKODA.
Je to prvý crossover značky ŠKODA.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Exteriér hneď na prvý pohľad
zaradí model KAMIQ do rodiny
ŠKODA, ale zároveň vyzdvihuje
aj jeho individualitu. Automobil
ŠKODA ponúka funkcie SUV,
ako je vyšší podvozok a robustný
vzhľad, v kombinácii s praktickosťou
kompaktného mestského automobilu.

POHĽAD SPREDU
KAMIQ je vybavený
širokou prednou mriežkou
a delenými svetlometmi,
ktoré prednej strane
automobilu dodávajú
jedinečný vzhľad. Prídavná
časť na prednom nárazníku
platinovosivej alebo
čiernej farby zvýrazňuje
charakter automobilu triedy
crossover.
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PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Aby vynikol váš individuálny štýl pri každodennej
jazde, KAMIQ môže byť vybavený voliteľným
panoramatickým strešným oknom čiernej farby.

POHĽAD ZOZADU
Neprehliadnuteľným nápisom
ŠKODA na zadnej strane sa hrdo
hlási k svojmu pôvodu. Prídavná časť
na zadnom nárazníku s integrovaným
difúzorom platinovosivej alebo
čiernej farby, ktorá zdôrazňuje
veľkorysú svetlú výšku, dodáva
automobilu mimoriadne
robustný vzhľad.

Dizajn

POHĽAD ZBOKU
Charakteristické línie po bokoch automobilu zvýrazňujú
jeho dynamický tvar vytvorený dizajnovým rukopisom
značky ŠKODA. Tento dojem ešte viac umocňujú
tónované sklá SunSet, ktoré zvýrazňujú atraktívny vzhľad
exteriéru a zároveň chránia zadných pasažierov
pred oslnením.

SVETLÁ

14

KRÁSA, KTORÁ
NEPODLIEHA TRENDOM

Dizajn

Svetlo nie je len účelným prvkom.
Dokáže aj inšpirovať. Vďaka jedinečným svetlometom
a štíhlym, dlhým zadným svetlám spoznáte na prvý
pohľad dokonalú kombináciu tradície výroby českého
krištáľu a moderných technológií.

ZADNÉ PLNOHODNOTNÉ
LED SVETLÁ
Súčasťou modelu KAMIQ sú
do šírky roztiahnuté zadné svetlá
s typickým osvetlením značky
ŠKODA v tvare písmena C, ktoré
sme osviežili moderným štýlom.
Tento originálny svetelný podpis
kráča ruka v ruke s dokonalou
funkčnosťou. Pri najvyšších
stupňoch výbavy je automobil
vybavený zadnými FULL
LED svetlami s dynamickými
smerovými svetlami.

FULL LED SVETLOMETY
Najvyššia výbava naplno
využíva technológiu
LED, a to vrátane funkcie
svietenia do zákrut,
hmlových svetiel
a animovaných
smeroviek na zvýšenie
dynamiky automobilu.

INTERIÉR
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VÁŠ OSOBNÝ
PRIESTOR

V modeli KAMIQ sa budete cítiť ako doma. Interiér, ktorý je
rovnako sebavedomý a funkčný ako exteriér, ponúka výnimočnú
priestrannosť i kvalitné materiály, a to vrátane atraktívnych doplnkov
a najmodernejších digitálnych technológií.

Dizajn

VIRTUÁLNY KOKPIT
Funkcia virtuálneho
kokpitu zobrazuje detaily
z palubného počítača spolu
s ďalšími informáciami,
ako sú napríklad údaje
z navigácie. Môžete si
vybrať z piatich nastavení
zobrazenia (na obrázku
moderné rozloženie),
ktoré je možné ovládať
tlačidlom View (Zobrazenie)
na volante. Súčasťou
virtuálneho kokpitu
modelu KAMIQ je displej
s uhlopriečkou 10,25 palca.

AMBIENTNÉ OSVETLENIE
Vytvorte si útulný
a komfortný priestor
pomocou bieleho, červeného
alebo nového medeného
ambientného osvetlenia
pozdĺž celej prístrojovej
dosky.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Interiér automobilu
KAMIQ je vyhotovený
z kvalitných materiálov
so skvelým spracovaním.
Vďaka niekoľkým
kombináciám čalúnenia
a dekoračných prvkov
môžete svojmu
automobilu dodať
jedinečný osobný štýl.
Vďaka pohodlným
a príťažlivo tvarovaným
sedadlám sa budete cítiť
sviežo aj po dlhšej jazde.

KONEKTIVITA
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OBCHOD
Vďaka obchodu, ktorý je
prístupný prostredníctvom
infotainment systému,
si môžete zakúpiť
dátové balíčky, stiahnuť
aplikácie infotainmentu
(ako napríklad Počasie
či Správy) a predĺžiť
licenciu na používanie
služby ŠKODA CONNECT
priamo z automobilu.

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky v prípade núdzovej
situácie. Systém možno aktivovať aj ručne stlačením
červeného tlačidla na hornom paneli.

Konektivita

PARKOVACIA POLOHA
Presnú polohu automobilu si
môžete zobraziť na mobilnom
telefóne z ľubovoľného miesta.
Služba ŠKODA CONNECT vám
na telefóne zobrazí adresu, čas
a dátum parkovania.

ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE
Táto funkcia vám umožní pohodlne
zamknúť a odomknúť automobil
prostredníctvom aplikácie
ŠKODA CONNECT bez ohľadu na to,
kde sa práve nachádzate. Ak ste napríklad
zabudli zamknúť automobil, môžete to
jednoducho urobiť prostredníctvom
svojho smartfónu, a to odkiaľkoľvek.

ŠKODA CONNECT
Táto platforma zahŕňa dve kategórie služieb.
Služba Infotainment Online poskytuje okrem iného aj
informácie pre navigáciu v reálnom čase, služba
Care Connect je zasa zameraná na pomoc a bezpečnosť
a umožňuje prístup a ovládanie automobilu na diaľku.
Ponúka aj pomoc v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

ONLINE AKTUALIZÁCIA MÁP
Nielenže nepotrebujete vlastné dáta na aktualizáciu máp, ale samotná
aktualizácia je úplne automatická. Nemusíte nad ničím premýšľať – vždy
budete mať k dispozícii najaktuálnejšiu mapu.

ONLINE INFORMÁCIE
O DOPRAVE
Aktuálne informácie
vám poskytnú užitočný
prehľad pri každej jazde.
Môžete tak reagovať
na aktuálne dianie, ako sú
práce na ceste, dopravné
nehody a zápchy. Okrem
toho dostanete v prípade
komplikácií na ceste
upozornenia na miestne
nebezpečenstvá, ktorými
sú napríklad sťažené jazdné
podmienky alebo znížená
viditeľnosť.
APLIKÁCIE INFOTAINMENTU
Aplikácie infotainment
systému zlepšujú možnosti
pripojenia priamo
v automobile. Sú k dispozícii
na stiahnutie z obchodu
priamo prostredníctvom
infotainment systému.
Pomocou aplikácie Počasie
môžete napríklad získať
detailnú predpoveď počasia
pre aktuálnu lokalitu či pre
ktorékoľvek iné miesto.
Aplikácie infotainment
systému sa pravidelne
aktualizujú a postupne
pribudnú aj nové aplikácie.

Konektivita

ŠKODA CONNECT:
VEZMITE SI ONLINE
SVET SO SEBOU

Nech ste kdekoľvek, môžete byť stále pripojení.
Byť online plne a trvalo neznamená mať
len neustály prístup k zábave a užitočným
informáciám, ale aj možnú pomoc na cestách.
ŠKODA CONNECT je vašou bránou do sveta
neobmedzených možností komunikácie.

SIMPLY CLEVER
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OD VEĽKÝCH NÁPADOV AŽ
PO NAJMENŠIE DETAILY
Uvažujte vo veľkom. Každý detail vo vašom automobile bol
navrhnutý tak, aby bolo cestovanie bezproblémové. Od naloženia
batožiny cez úpravu vnútorného priestoru až po umiestnenie
všetkých vašich vecí.

ODKLADACÍ PRIESTOR
NA DÁŽDNIK
Vo dverách vodiča sa
nachádza dômyselný
odkladací priestor
s originálnym dáždnikom
značky ŠKODA.
Je skonštruovaný tak,
aby odvádzal vodu
z automobilu, pričom
interiér zostane suchý.

Simply Clever

ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Model KAMIQ
má sklopné
ťažné zariadenie
s elektrickým
vysúvaním. Ovládač
sa nachádza
v batožinovom
priestore.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PIATE DVERE
Otvárajú a zatvárajú sa jediným stlačením
tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo na dverách
vodiča, čo je zvlášť praktické v nepriaznivom
počasí. Môžete aj nastaviť hornú polohu dverí
tak, aby vyhovovala vašim potrebám. Tlačidlo
na zatvorenie piatych dverí sa nachádza aj
na samotných dverách.

OCHRANA HRANY DVERÍ
Pri otvorení ktorýchkoľvek bočných dverí sa vysunie
ochranná lišta a zakryje ich okraj. KAMIQ tak chráni
sám seba pred poškodením a zároveň je ohľaduplný
k iným vozidlám. Túto funkciu oceníte najmä na úzkych
parkovacích miestach.
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LED SVIETIDLO
Praktické vyberateľné
LED svietidlo sa nachádza
na ľavej strane batožinového
priestoru. Dobíja sa automaticky
pri zapnutom motore.

Simply Clever

SKLADACIE STOLÍKY
Praktické skladacie stolíky s držiakmi
na nápoje sú zabudované do operadiel
predných sedadiel.

NÁDRŽKA NA KVAPALINU
Pri dolievaní kvapaliny do ostrekovačov
už nikdy nevylejete ani kvapku. Nádržka
na kvapalinu je ľahko dostupná a zároveň
vybavená vstavaným lievikom.

MEDZIPODLAHA
S medzipodlahou sa spodok
batožinového priestoru
nachádza na úrovni nakladacej
hrany na uľahčenie manipulácie
s batožinou. Zároveň slúži aj
ako skrytý odkladací priestor.

BATOŽINOVÝ
PRIESTOR
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PLNÝ
KREATIVITY

Aj batožinový priestor modelu KAMIQ zhmotňuje jeho kreatívny dizajn.
Batožinový priestor je vybavený funkciami, vďaka ktorým vaše veci vždy zostanú
na svojom mieste a automobil zostane čistý. A navyše: veľkorysý objem 400 l
s ďalšími 1 395 litrami po sklopení zadných sedadiel zaraďuje tento automobil
medzi špičku vo svojej triede.

Batožinový priestor

HÁČIKY
Vďaka robustným háčikom na bočných stranách batožinového
priestoru je preprava tašiek jednoduchšia a bezpečnejšia.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Jedna vodorovná a dve zvislé sieťky zvyšujú
flexibilitu batožinového priestoru a zároveň pevne
zaistia prepravované predmety.

OBOJSTRANNÝ KOBEREC
Keď neprepravujete nič, čím by ste mohli svoj automobil znečistiť,
môžete koberec otočiť elegantnou textilnou stranou nahor. V prípade
potreby ho môžete jednoducho otočiť naopak a využiť umývateľnú
gumenú stranu.

KOMFORT
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VNÚTORNÁ
ISTOTA
Model KAMIQ je plný premyslených funkcií a sofistikovaných
asistenčných systémov. Poskytne vám maximálne pohodlie
a zvýši vaše šoférske sebavedomie. Vnútorný priestor poskytuje
komfort každému používateľovi.

SKLÁPATEĽNÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Automaticky sklápateľné bočné spätné zrkadlá sa
po zamknutí automobilu sklopia a sú chránené pred
prípadným poškodením.

VYHRIEVANÉ SEDADLÁ/USB
V chladnom počasí vaša rodina aj priatelia určite ocenia vyhrievanie zadných
sedadiel, ktoré sa reguluje samostatným ovládačom v zadnej časti prednej
lakťovej opierky. Dve zásuvky USB-C umožňujú univerzálne nabíjanie
mobilných telefónov.

PRIEHRADKA NA TELEFÓN/USB
KAMIQ je vybavený väčšou odkladacou priehradkou na telefón, ktorá zosilňuje signál vášho mobilného zariadenia
a zároveň váš telefón bezdrôtovo nabíja počas jazdy. Táto priehradka je veľmi ľahko prístupná a zároveň vhodná aj
zariadenia s väčším displejom. Dve zásuvky USB-C na stredovej konzole vám umožnia jednoducho pripojiť externé
zariadenia bez potreby ďalších redukcií či adaptérov.

TEMPOMAT
Automobil môže byť vybavený praktickým
tempomatom alebo aj pokročilým adaptívnym
tempomatom až do rýchlosti 210 km/h (pozrite si
kapitolu Bezpečnosť).

Komfort

Komfort

KESSY
Automobil vybavený systémom KESSY (Keyless Entry,
Start and Exit System) alebo jednoduchšou verziou funkcií
Easy Start je na volante vybavený tlačidlom naštartovania/
vypnutia motora.

39

38

FUNKCIE VYHRIEVANIA
Funkcia vyhrievania čelného skla, ktorá
bleskovo odstráni námrazu a zahmlenie,
a vyhrievanie multifunkčného
volantu sa ovládajú prostredníctvom
infotainment systému.

ELEKTRICKY OVLÁDATEĽNÉ
SEDADLO VODIČA
Automobil je možné vybaviť
elektricky nastaviteľným
sedadlom vodiča, ktoré vám
za volantom poskytne
dokonalé pohodlie.

INFOTAINMENT SYSTÉM AMUNDSEN 9,2"
Atraktívny dizajn sa snúbi s dokonalou funkčnosťou.
Nová generácia infotainment systému je vybavená displejom,
ktorý je umiestnený vysoko na prístrojovej doske priamo
v zornom poli vodiča. Pod displejom sa nachádza aj ergonomická
opierka zápästí, ktorá uľahčuje ovládanie obrazovky.
Zariadenie možno prakticky ovládať dotykom, ale aj gestami.

Komfort

Komfort

ŠKODA SOUND SYSTÉM
Vychutnajte si dokonale
čistý zvuk, či už hudby,
alebo hovoreného
slova, prostredníctvom
Sound systému.
Systém je vybavený
desiatimi reproduktormi
vrátane stredového
reproduktora v prístrojovej
doske a subwoofera
v batožinovom priestore.
Okrem iných funkcií je
možné pomocou profilov
All, Front a Driver
prispôsobiť zvuk podľa
počtu osôb v automobile
a sedadiel, na ktorých
sedia. Zariadenie poskytuje
celkový výstupný
výkon 405 W.

BEZPEČNOSŤ
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SIDE ASSIST
BOČNÝ ASISTENT
Pomocou radarových snímačov v zadnom nárazníku sleduje bočný asistent oblasť za automobilom a vedľa neho, pričom dokáže zachytiť prítomnosť
iných vozidiel, a dokonca aj ťažšie rozpoznateľných objektov, ako sú cyklisti, až na vzdialenosť 70 m. Na základe vzdialenosti a rýchlosti okolitých
vozidiel upozorňuje vodiča a predchádza nepríjemným situáciám.

REAR TRAFFIC ALERT
ZADNÝ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM
Tento pomocník, ktorý je
súčasťou systému bočného
asistenta Side Assist,
pomáha bezpečne vycúvať
z parkovacieho miesta pri zlej
viditeľnosti. Ak zistí hroziace
nebezpečenstvo, dokáže
automaticky zabrzdiť.

MANOEUVRE ASSIST
ASISTENT MANÉVROVANIA
Pomocou snímačov parkovacieho
asistenta poskytuje tento
systém ochranu pred prekážkami
v jazdnej vzdialenosti automobilu
(pri rýchlosti do 8 km/h).
Ak systém rozpozná prekážku,
dokáže v závislosti od danej
vzdialenosti prekážky a rýchlosti
automobilu aktivovať
núdzové zabrzdenie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

BUDEME VÁM
KRYŤ CHRBÁT

Vydajte sa na dobrodružnú výpravu s dokonalým
pocitom istoty. Nový model KAMIQ je vybavený
množstvom asistenčných systémov, ktoré zdokonalia
vaše vodičské zručnosti na ceste, pomôžu pri parkovaní
a dokonca zabránia dopravným nehodám.
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PARK ASSIST
PARKOVACÍ ASISTENT
Funkcia Park Assist
minimalizuje problémy
s parkovaním v stiesnených
priestoroch. Automaticky
vyberie vhodné parkovacie
miesto v rade rovnobežne
alebo kolmo
parkujúcich vozidiel.

FRONT ASSIST S PREDIKTÍVNOU OCHRANOU CHODCOV
PREDNÝ ASISTENT NÚDZOVÉHO BRZDENIA S PREDIKTÍVNOU OCHRANOU CHODCOV
Systém Front Assist s radarom v mriežke chladiča monitoruje vzdialenosť od automobilu pred vami a dokáže aj automaticky zabrzdiť. Model KAMIQ sa dodáva
so systémom Front Assist rozšíreným o prediktívnu ochranu chodcov, ktorá upozorní vodiča zvukovou/vizuálnou výstrahou, ako aj jemným pribrzdením.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

PARK DISTANCE CONTROL
KONTROLA VZDIALENOSTI
PRI PARKOVANÍ
Model KAMIQ umožňuje
ešte jednoduchšie
a bezpečnejšie parkovanie
vďaka parkovacím snímačom
v prednom a zadnom
nárazníku, ktoré merajú
vzdialenosť automobilu
od prekážok.
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Nad rámec základnej funkcie
tempomatu dokáže tento
asistenčný systém pomocou
radaru v mriežke chladiča
udržiavať bezpečný odstup
od vozidiel idúcich pred vami,
a to až do rýchlosti 210 km/h.

LANE ASSIST
ASISTENT JAZDY V PRUHOCH
Systém funguje pri rýchlosti nad 65 km/h a pomáha udržať
automobil v správnom jazdnom pruhu.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

AUTO LIGHT ASSIST
AUTOMATICKÉ
PREPÍNANIE SVETIEL
Tento asistent
automaticky prepína
medzi diaľkovými
a stretávacími svetlami
na zvýšenie komfortu
a bezpečnosti
cestnej premávky.
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BEZPEČNOSŤ
NA PRVOM
MIESTE
V extrémnych situáciách, ktoré vodič nedokáže
aktívne ovplyvniť, prevezmú kontrolu pasívne
bezpečnostné prvky automobilu.
Váš model KAMIQ je vybavený až deviatimi airbagmi.

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo volante,
airbag spolujazdca sa nachádza
v prístrojovej doske. Podľa potreby je
možné ho vypnúť, keď je na prednom
sedadle namontovaná detská sedačka.
HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové
airbagy aktivujú,
vytvoria stenu, ktorá
chráni cestujúcich na
predných a zadných
sedadlách pred
zranením hlavy.

KOLENNÝ AIRBAG
Tento airbag sa nachádza pod
stĺpikom volantu a chráni kolená
a píšťalové kosti vodiča.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

BOČNÉ AIRBAGY VPREDU A VZADU
Tieto štyri airbagy chránia panvu
a hrudník vodiča a ostatných cestujúcich
v prípade bočného nárazu.

VÝKON
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VEĽKÝ VÝKON DO
VEĽKÉHO MESTA

Výkon

MOTORY
V našej ponuke nájdete 70 kW, 81 kW a 110 kW benzínové motory
s vynikajúcim zrýchlením a vysokým krútiacim momentom.
V závislosti od zvoleného motora je dostupná 5-, ale aj 6-rýchlostná
manuálna alebo 7-rýchlostná automatická prevodovka DSG.

Motory poskytujú výnimočné pohodlie pri jazde
v meste alebo aj mimo neho. Bez ohľadu na to, či si
vyberiete benzínovú alebo naftovú motorizáciu, váš
KAMIQ bude vždy jazdiť potichu, flexibilne, spoľahlivo
a hospodárne.

VÝBER JAZDNÉHO REŽIMU
Funkcia Driving Mode Select, ktorá sa aktivuje tlačidlom na stredovej
konzole, ponúka na výber režimy Eco, Normal, Sport a Individual.
Ak je automobil vybavený zníženým podvozkom, ktorý sa presne
vyladí pomocou funkcie ovládania športového podvozka, môžete si
prostredníctvom funkcie Driving Mode Select vybrať medzi režimom
Sport a Normal.

OVLÁDANIE PREVODOVKY DSG
Automatickú 7-rýchlostnú prevodovku DSG je možné pohodlne
ovládať prostredníctvom multifunkčného volantu.

PRISPÔSOBENIE

57

56

ACTIVE

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Látkové čalúnenie

DEKOR GRAINED GREY/
ČIERNE OZDOBNÉ LIŠTY

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Látkové čalúnenie

59

58

AMBITION

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Látkové čalúnenie

DEKOR SILVER HAPTIC/
ČIERNE OZDOBNÉ LIŠTY

DEKOR GRAINED BLACK/
ČIERNE OZDOBNÉ LIŠTY

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Látkové čalúnenie

61

60

STYLE

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Kožené/koženkové/Suedia čalúnenie

DEKOR BEIGE BRUSHED/
CHRÓMOVÉ OZDOBNÉ LIŠTY

DEKOR COPPER BRUSHED/
CHRÓMOVÉ OZDOBNÉ LIŠTY

DEKOR LATTICE GREY/
MEDENÉ OZDOBNÉ LIŠTY

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Kožené/koženkové/Suedia čalúnenie

63

62

DYNAMIC

INTERIÉR DYNAMIC STYLE
Látkové/Suedia čalúnenie

DEKOR BLACK DOTS/ČERVENÉ OZDOBNÉ LIŠTY
(pre verziu Ambition)

DEKOR SILVER HAPTIC/ČIERNE OZDOBNÉ LIŠTY
(pre verziu Ambition)

DEKOR BLACK DOTS/CHRÓMOVÉ OZDOBNÉ LIŠTY
(pre verziu Style)

Prispôsobenie

Prispôsobenie

INTERIÉR DYNAMIC STYLE
Látkové/Suedia čalúnenie

Béžová látka/Suedia Style

Prispôsobenie

Červená látka Ambition

Čierna koža/koženka/Suedia Ambition/Style

Čierna látka/Suedia Style

Čierna látka Ambition

Látka/Suedia Ambition/Style, športové sedadlá

Čierna látka Active

Prispôsobenie

ČALÚNENIE
Béžová koža/koženka/Suedia Style

65

64

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

MODRÁ TITAN METALÍZA

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

SIVÁ STEEL UNI

SIVÁ QUARTZ METALÍZA

MODRÁ LAVA METALÍZA

ČIERNA MAGIC METALÍZA

Prispôsobenie
BIELA CANDY UNI

BIELA MOON METALÍZA

Prispôsobenie

FARBY

67
66

69

68

18" čierno-strieborné disky VEGA AERO
zliatinové kolesá, leštené

18" disky z ľahkej zliatiny CRATER

18" disky z ľahkej zliatiny VEGA

17" disky z ľahkej zliatiny PROPUS AERO

17" čierno-strieborné disky PROPUS AERO
zliatinové kolesá, leštené

17" disky z ľahkej zliatiny BRAGA

16" čierno-strieborné disky HOEDUS AERO
zliatinové kolesá, leštené

16" disky z ľahkej zliatiny ORION

16" disky z ľahkej zliatiny CASTOR

16" oceľové disky kolies s krytmi LHOTSE

17" disky z ľahkej zliatiny VOLANS

Prispôsobenie

Prispôsobenie

DISKY KOLIES

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu slúžia len na ilustráciu a nie
sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky.
Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie,
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných
automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou
o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na
najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

MR2021

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu,
ale aj pri každodenných záležitostiach.

Váš partner ŠKODA:

