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Design: Svěží vítr ve třídě městských SUV 
 

› Nové městské SUV přebírá mnoho prvků studie ŠKODA VISION X 

› Výrazné dvoudílné LED přední světlomety se světly pro denní svícení umístěnými nahoře 

› První model značky ŠKODA vybavený předními a zadními dynamickými směrovými světly 

 

Mladá Boleslav / Alsasko, 19. srpna 2019 - Nový vůz ŠKODA KAMIQ přináší designový jazyk 

vozů SUV značky ŠKODA poprvé do třídy městských SUV. Navzdory kompaktním rozměrům 

působí vůz robustním a sportovním dojmem.  

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, zdůrazňuje: „ŠKODA KAMIQ představuje další, 

vylepšený krok nezaměnitelného designového jazyka vozů SUV značky ŠKODA. Skutečnost, že nový 

vůz KAMIQ patří mezi vozy SUV značky ŠKODA, je patrná na první pohled. Specifický vzhled mu 

dodávají ostře řezané, dvoudílné přední světlomety nebo precizní tvar kapoty motoru.“ 

 

Masku chladiče vozu ŠKODA KAMIQ charakterizují svisle orientované, výrazné dvojité lamely. Ve 

střední části se kapota motoru zvedá po celé délce vozu nahoru a propůjčuje novému městskému 

SUV velmi působivý vzhled. Tento dojem posiluje nepřehlédnutelný přední spoiler a přídavné díly 

karoserie jako například zadní difuzor nebo snížené kryty nástupních prahů ve výbavovém stupni 

Style.  

 

LED diody působí jako drahokamy 

Typická maska chladiče je spojena s LED předními světlomety. Nad hlavními světlomety se nachází 

úzký pruh se světlem pro denní svícení a směrové světlo, který skvěle doplňuje linii masky chladiče. 

V Bi-LED variantě předních světel, která je součástí výbavového stupně Style, využívá směrové světlo 

také LED technologii. Po aktivaci směrového světla se čtyři LED diody, které působí jako svítící 

drahokamy, rozsvěcí postupně směrem od vnitřní po vnější.  

 

Velká světlá výška a čisté plochy 

Při pohledu zboku působí ŠKODA KAMIQ mohutným a dynamickým dojmem díky výrazné Tornado 

linii, precizním liniím a čistým plochám. Mohutný vzhled umocňuje standardně dodávaný střešní nosič. 

Na přání může být vůz KAMIQ vybaven panoramatickou střechou a střešním nosičem v černé lesklé 

barvě.  

 

Nová interpretace koncových světel ve tvaru písmene C 

Nově tvarovaná záď ukazuje novou interpretaci pro značku ŠKODA typického tvaru koncových světel 

ve tvaru písmene C. Již v základní verzi světel jsou koncová, brzdová světla a zadní mlhové světlo 

vybavena LED diodami. Full LED varianta zadních světel nabízí úspornou a moderní LED technologii 

také pro dynamické směrové světlo a couvací světlo. Na pátých dveřích má KAMIQ namísto loga nový 

nápis ŠKODA.  

 

Aerodynamická kola snižují spotřebu paliva 

ŠKODA KAMIQ je k dispozici se širokou škálou kol z lehkých slitin s průměry od 16" do 18". 

Šestnáctipalcová kola Hoedus Aero, sedmnáctipalcová kola Propus Aero a osmnáctipalcová kola 

Vega Aero jsou v černě lesklém provedení a mají aerodynamické plochy, které zajišťují hladší 

proudění vzduchu a snižují spotřebu.   
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services app 

 

 
 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. Veškeré 

informace k vozu ŠKODA KAMIQ získáte pod hashtagem #SkodaKamiq. 

 
ŠKODA AUTO  
› byla založena 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 39 000 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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