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Nové městské SUV značky ŠKODA se jmenuje KAMIQ 
 
› ŠKODA pokračuje ve své SUV-ofenzívě třetím modelem pro evropský trh 
› Světová premiéra nového modelu ŠKODA KAMIQ se uskuteční v březnu 2019 na autosalonu v Ženevě 
 
Mladá Boleslav, 24. ledna 2019 – Nové SUV značky ŠKODA se jmenuje ŠKODA KAMIQ. Tento  
crossover je třetím SUV pro evropský trh a představuje další krok v SUV-ofenzívě české automobilky. 
Slovo KAMIQ pochází z jazyka Inuitů, obývajících sever Kanady a Grónsko. Popisuje stav, kdy něco 
přirozeně „padne jako ulité“ za všech okolností. I proto dostal nový crossover pro evropský trh stejné 
jméno, jaké nese SUV, které se již etablovalo v Číně.  
 
ŠKODA KAMIQ je městský crossover, který se prezentuje jako ideální společník pro všední dny 
v moderním velkoměstě i mimo něj. Jméno ŠKODA KAMIQ se jako označení modelu etablovalo už 
v Číně a k novému crossoveru se dokonale hodí. Název současně zapadá do názvosloví modelů 
kategorie SUV – jména všech aktuálních SUV značky ŠKODA začínají písmenem K a končí 
písmenem Q.  
 
S novým modelem ŠKODA KAMIQ činí česká automobilka další krok ve své SUV-ofenzívě a rozšiřuje 
svou nabídku o kompaktní a lifestylově orientovaný vstupní model pro evropský trh. ŠKODA KAMIQ 
v sobě spojuje agilitu a jízdní vlastnosti kompaktního vozu s klasickými přednostmi automobilu 
kategorie SUV – zvýšenou pozici sedadel, lepší výhled z vozu, pohodlnější nastupování a vystupování 
i větší světlou výšku. Nový model značky ŠKODA využívá modulární platformu MQB, dostal nové 
asistenční systémy i řadu Simply Clever prvků, které jsou pro značku stejně typické jako velkorysá 
nabídka prostoru. 
 
Světovou premiéru bude mít nová ŠKODA KAMIQ od 5. do 17. března 2019 na autosalonu v Ženevě. 
 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu: https://twitter.com/skodaautonews. 
Veškeré informace k novému crossoveru ŠKODA získáte pod hashtagem #SkodaKamiq. 

 
 
Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
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Fotografie k tématu: 
 

 

Nové městské SUV značky ŠKODA se jmenuje KAMIQ 
ŠKODA KAMIQ je pokračováním SUV-ofenzívy české 
automobilky. Jde o nový vstupní model v této kategorii. 
 
 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

  
 
ŠKODA AUTO 
› byla založená v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA  AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever-společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“. 
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