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ŠKODA KAMIQ získala v testu Euro NCAP maximální 
hodnocení v podobě pěti hvězd  
 

› Nové městské SUV značky ŠKODA přesvědčí maximální aktivní a pasivní bezpečností 

› ŠKODA KAMIQ získala za ochranu dospělých cestujících 96 procent možného počtu bodů 

› Maximální hodnocení za ochranu cyklistů 

 

Mladá Boleslav, 4. září 2019 – ŠKODA KAMIQ získala v testu nezávislé organizace European 

New Car Assessment Programme (Euro NCAP) maximální možné hodnocení v podobě pěti 

hvězd. Tím patří první městské SUV mezi nejbezpečnější vozy ve své třídě. Velmi dobře dopadl 

KAMIQ zejména v oblasti ochrany dospělých cestujících a cyklistů. 

 

Christian Strube, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast technického vývoje, říká: 

„Aktivní a pasivní bezpečnost našich vozů má pro nás nejvyšší prioritu. To, že i náš nejnovější model 

KAMIQ získal maximální možné hodnocení v podobě pěti hvězd v nárazovém testu Euro NCAP 

dokazuje naše vysoké nároky na bezpečnosti našich vozů a je dalším dokladem našeho úspěšného 

vývoje v této oblasti.“ 

 

ŠKODA KAMIQ úspěšně absolvovala rozsáhlé nárazové a bezpečnostní testy NCAP a získala za to 

maximální možné ocenění v podobě pěti hvězd. Nejmladší přírůstek modelové palety značky ŠKODA 

zkušební komisaře mile překvapil zejména v oblasti bezpečnosti dospělých cestujících a ochrany 

cyklistů. Za ochranu dospělých osob v interiéru získalo městské SUV 96 procent celkem dosažitelných 

bodů a s touto hodnotou se řadí do úplné špičky v historii Euro NCAP. V hodnocení ochrany cyklistů 

získal model KAMIQ plný počet bodů zejména díky tomu, že standardně nabízí Front Assist včetně 

funkce Nouzového brzdění a prediktivní ochranu chodců a cyklistů. 

 

Svou posádku chrání KAMIQ při nehodě pomocí devíti airbagů, mezi něž patří i kolenní airbag řidiče a 

boční airbagy vzadu. Součástí bezpečnostní výbavy je navíc i multikolizní brzda, proaktivní ochrana 

posádky a úchyty ISOFIX s horními úchyty Top-Tether na zadních sedadlech a na sedadle 

spolujezdce. Optimálně jsou tak kdykoli chráněni i nejmladší spolujezdci.  Součástí standardní výbavy 

modelu ŠKODA KAMIQ je také Asistent hlídaní jízdního pruhu (Lane Assist). Na přání je k dispozici 

systém Asistent změny jízdního pruhu (Side Assist), upozorňující na vozidla až do vzdálenosti 70 m, 

blížící se zezadu nebo nacházející se v mrtvém úhlu. Díky tomu získal KAMIQ v této oblasti 3,5 

z maximálně možných čtyř bodů. 

 

Stejně jako kompaktní model ŠKODA SCALA, který rovněž získal pět hvězd, vychází i model 

z platformy MQB-A0 koncernu Volkswagen a disponuje nejmodernějšími bezpečnostními a 

asistenčními systémy. Vysokou pasivní bezpečnost zaručuje u tohoto městského SUV torzně tuhá 

karoserie s velkoryse dimenzovanými deformačními zónami a extrémně stabilní kabinou. ŠKODA zde 

z téměř 80 procent sází na vysokopevnostní a speciálně tvrzené oceli.  

 

European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) je konsorcium ministerstev dopravy, 

automobilových klubů, svazů pojišťoven a výzkumných ústavů z osmi evropských zemí. Založeno bylo 

v roce 1997 a sídlo má v belgické Lovani. Provádí bezpečnostní zkoušky aktuálních modelů 

automobilů a hodnotí jejich aktivní a pasivní bezpečnost. V uplynulých letech se testy postupně 

zpřísňovaly a nyní zahrnují několik scénářů kolizí. Zatímco dříve se hodnotily výhradně výsledky 
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nárazových testů, nyní se do výsledku stále výrazněji promítá i hodnocení aktivních bezpečnostních 

systémů a asistenčních systémů.  

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 326 811 776 

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

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nejlepší hodnocení v podobě pěti hvězd v nárazo- 

vém test Euro NCAP pro model ŠKODA KAMIQ 

Nové městské SUV ŠKODA KAMIQ získalo za ochranu 

dospělých cestujících 96 procent z maximálně možného 

počtu bodů a maximální počet bodů za ochranu cyklistů. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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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