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Interiér: Velkorysý interiér s vysokou úrovní ergonomie 
 

› ŠKODA KAMIQ nabízí ve své třídě největší šířku ve výšce loktů, největší prostor před koleny 

a největší prostor pro hlavu 

› Zvýšená pozice sedadel umožňuje pohodlné nastupování a vystupování a dobrý výhled z vozu 

› Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které je nabízeno na přání, umožňuje přepravu velmi 

dlouhých předmětů  

 

Mladá Boleslav / Alsasko, 19. srpna 2019 - KAMIQ je druhý model značky ŠKODA s novým 

konceptem interiéru. Nové městské SUV v sobě kombinuje emocionální a atraktivní design s 

ergonomií a praktičností. Zvýšená pozice sedadel zajišťuje dobrý výhled z vozu za všech 

okolností. 

 

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Náš nový koncept interiéru jsme použili i 

u modelu KAMIQ. Vzhled určuje samostatná obrazovka, která je umístěna pohodlně vysoko 

v přístrojové desce v zorném poli řidiče. Příjemnou atmosféru interiéru dodávají kvalitní materiály.“  

 

Výrazným prvkem interiéru je samostatná obrazovka, která je umístěna vysoko v přístrojové desce 

v zorném poli řidiče a která má velikost displeje až 9,2". Charakteristická linie kolem samostatného 

displeje kopíruje tvar kapoty motoru a vytváří také opěrku ruky, která ovládá dotykovou obrazovku. 

Na přání dodávaný Virtuální Kokpit s 10,25" displejem je jedním z největších ve své třídě. Kvalitní, 

měkčené materiály na přístrojové desce a ve výplni předních dveří dodávají interiéru exkluzivní vzhled.  

 

Výhody díky zvýšené pozici sedadel 

ŠKODA KAMIQ nabízí zvýšenou pozici sedadel, která je oblíbená ve třídě městských SUV a která 

zvyšuje komfort a bezpečnost. Pozice sedadel vozu KAMIQ je vyšší o 40 mm ve srovnání s polohou 

sedadel v novém voze ŠKODA SCALA. Díky tomu má posádka za všech okolností velmi dobrý výhled 

z vozu. Řidič tak dříve rozpozná chodce a cyklisty, ale také překážky a obrubníky při parkování. Volný 

výhled přes výraznou kapotu motoru ulehčuje také odhad velikosti vozu. Zvýšená pozice sedadel také 

ulehčuje nastupování a vystupování z vozu.  

 

Dostatek místa pro cestující a zavazadla 

ŠKODA KAMIQ nabízí velmi prostorný interiér. Prostor pro hlavu vpředu činí 1 051 mm, šířka ve výšce 

loktů činí 1 439 mm. Jak je pro značku ŠKODA typické, nabízí vůz největší prostor pro cestující 

na zadních sedadlech ve své třídě díky prostoru pro hlavu, který činí 1 003 mm, šířce ve výšce loktů  

1 425 mm a prostoru před koleny 73 mm. Základní objem zavazadlového prostoru činí 400 l. 

Sklopením dělených zadních sedadel v poměru 60:40 jej lze zvýšit na 1 395 l. V kombinaci 

s mezipodlahou v zavazadlovém prostoru, která je dostupná na přání, vznikne po sklopení opěradel 

rovná plocha. Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce, které je nabízeno na přání, umožňuje pohodlnou 

přepravu objemných předmětů až do délky 2 447 mm. Dodatečný komfort přináší cestujícím 

na zadních sedadlech sklopná středová loketní opěra vzadu s držáky nápojů, která je nabízena 

na přání. 

 

Promyšlený systém úložných prostor o objemu 26 l 

Promyšlený systém různých odkládacích prostor vytváří v interiéru vozu ŠKODA KAMIQ dalších 26 l 

úložných prostor pro předměty využívané při každodenním používání vozu. V odkládací schránce před 
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spolujezdcem, která je čalouněná, se nachází držák na kartu a mince. Vlevo pod volantem je výklopná 

schránka. Držák nápojů je kromě loketní opěry vzadu, která je nabízena na přání, také ve středové 

konzoli. Do Jumbo Boxu, který je umístěn na spodní straně přední loketní opěry, lze uložit drobné 

předměty. Odkládací přihrádky ve dveřích mají prostor pro výstražnou vestu, v předních dveřích je 

také prostor pro 1,5l lahev, v zadních dveřích je prostor pro 0,5l lahev. Pod předními sedadly se 

nachází odkládací přihrádky. Na zadní straně opěradel předních sedadel se nachází odkládací kapsy.  

 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce jsou součástí výbavového stupně Style. 

Nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech a odkládací přihrádky pod předními sedadly jsou 

součástí standardní výbavy vozu. Vyhřívání předních sedadel je součástí výbavového stupně Style. 

Vyhřívání obou vnějších zadních sedadel je dostupné na přání.  

 

Možnosti individualizace a Dynamic paket 

Díky mnoha možnostem individualizace si lze vůz ŠKODA KAMIQ přizpůsobit dle vlastních preferencí. 

Kromě na přání dostupného ambientního osvětlení v bílé, červené nebo měděné barvě nabízí ŠKODA 

různé dekorační lišty pro přístrojovou desku nebo potahy sedadel v různých barvách, kontrastní prošití 

nebo čalounění z mikrovlákna Suedia. Velmi sportovní vzhled zajišťuje Dynamic paket, který je 

nabízen na přání ve výbavovém stupni Style. V novém městském SUV se tak objevují sportovní 

sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a čalouněním z kvalitního mikrovlákna Suedia, sportovní 

kožený multifunkční volant, kryty pedálů z ušlechtilé oceli, černý strop, speciální dekorační lišty 

a ambientní osvětlení. 

 

Komfortní prvky nového vozu ŠKODA KAMIQ 

ŠKODA KAMIQ nabízí cestujícím kromě velkorysého prostoru interiéru také velkou míru komfortu. 

Virtuální Kokpit, na přání dodávaný konfigurovatelný displej o velikosti 10,25", umožňuje několik 

režimů zobrazení. Součástí standardní výbavy vozu je Maxi DOT s 3,5" displejem. O dobrý výhled 

v zimních měsících se stará vyhřívané čelní sklo. Při nízkých teplotách zvyšuje komfort ve voze 

vyhřívaný volant. Sportovní multifunkční volant je dostupný na přání. Automatickou převodovku DSG 

lze také ovládat řazením pod volantem. Na přání je nabízeno elektrické nastavení sedadla řidiče 

a také sportovních sedadel v rámci Dynamic paketu. O správnou teplotu ve voze se stará manuální 

klimatizace, která je součástí výbavového stupně Ambition. Součástí výbavového stupně Style 

je automatická dvouzónová klimatizace Climatronic se senzorem vlhkosti. Klimatizace Climatronic 

je ovládána tlačítky na ovládacím panelu. Další funkce lze aktivovat na dotykové obrazovce 

infotainment systému. Bezklíčový systém KESSY automaticky vypíná vysílaný signál, pokud nedojde 

k pohybu klíče po dobu 15 minut. Snižuje se tak nebezpečí krádeže nebo vloupání do vozu a zároveň 

se šetří baterie. Pokud vysílač zaregistruje pohyb klíče, vysílaný signál se opět automaticky zapne. 
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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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