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ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE: Městské SUV s dobrodružným 
vzhledem 
 

› ŠKODA KAMIQ je jako první SUV značky k dostání ve variantě SCOUTLINE  

› Nová výbavová verze s výraznými prvky na karoserii a full-LED zadními světlomety 

› ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE bude mít svou premiéru na ženevském autosalonu v březnu 2020 

 

Mladá Boleslav, 15. ledna 2020 – Nejprve jen sportovní, dnes už také robustní: ŠKODA doplní paletu svého 

městského SUV KAMIQ o verzi SCOUTLINE. Po lifestylové variantě MONTE CARLO sází nová ŠKODA KAMIQ 

SCOUTLINE mimo jiné i na matově černé kryty lemů blatníků, robustní stříbrné karosářské prvky, velká 

hliníková kola o průměru 17 nebo 18 palců a full-LED zadní světlomety. Městské SUV s dobrodružným 

vzhledem bude mít premiéru na autosalonu v Ženevě. 

 

ŠKODA KAMIQ je prvním SUV značky, které bude k dispozici i ve variantě SCOUTLINE. Výrazný vzhled mu vedle 

matově černých lemů blatníků dodávají především četné stříbrné karosářské prvky. ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE tak 

disponuje specifickým předním spojlerem s ližinami a zadním difuzorem ve stejném stříbrném odstínu, jaký mají kryty 

prahů, kryty vnějších zpětných zrcátek a střešní nosič. Výrazným prvkem jsou také tónovaná boční a zadní skla 

Sunset v kombinaci s chromovanými rámy oken. Sedmnáctipalcová hliníková kola Braga a volitelně k dispozici 

osmnáctipalcová kola Crater jsou v leštěném antracitovém odstínu. KAMIQ SCOUTLINE má kromě toho v sériové 

výbavě full-LED zadní světlomety a specifickou plaketu s označením modelu. 

 

Sedadla ThermoFlux a specifické dekorační lišty 

V interiéru se ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE vyznačuje velkorysým prostorem a specifickými dekoračními lištami – 

sériově v dekoru jasanového dřeva nebo volitelně v broušeném dekoru Dark Brushed – a otvory ventilace 

v chromovém dekoru. Také pedály mají kryty v hliníkovém dekoru. Výškově nastavitelná přední sedadla mají speciální 

potah SCOUTLINE z prodyšné látky ThermoFlux a mikrovlákna Suedia; naproti tomu volant, páka ruční brzdy a 

hlavice řadicí páky jsou potaženy kůží. Středový panel, odkládací přihrádky ve dveřích, vnitřní kliky dveří a prostor pro 

nohy jsou podsvícené bílým, červeným nebo oranžovým LED-ambientním osvětlením. Nový KAMIQ SCOUTLINE 

navíc disponuje i LED-čtecími lampičkami. Na přání může být strop interiéru potažen černou látkou. 

 

Rozsáhlá nabídka barev a motorizací  

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE je v nabídce ve všech barvách a s kompletní paletou motorů této modelové řady. Ta 

zahrnuje tři benzinové motory, jeden naftový motor a motor G-TEC, poháněný zemním plynem (CNG), výkonnostní 

škála sahá od 66 kW (90 k) až po 110 kW (150 k).  

 

Svou premiéru bude mít nová ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE na autosalonu v Ženevě, na trh bude uvedena v létě 

2020. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax    Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu  Mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173   T +420 604 292 190 

hermann.prax@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE: 

Městské SUV s dobrodružným vzhledem 

Výrazný přední spojler se stříbrnou ližinou robustní vzhled 

nové verze ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE:  

Městské SUV s dobrodružným vzhledem  

Záď nové verze ŠKODA KAMIQ SCOUTLINE se vyznačuje 

stříbrným difuzorem a sériově dodávanými full-LED 

skupinovými svítilnami. 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO  

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, 

KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho 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 42 000 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“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200115-SKODA_Kamiq_Scoutline_8844.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200115-SKODA_Kamiq_Scoutline_8855.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200115-SKODA_Kamiq_Scoutline_8844.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2020/01/200115-SKODA_Kamiq_Scoutline_8855.jpg

