CENNÍK
ŠKODA KAMIQ
SCOUTLINE

SERVIS
5 rokov

KAMIQ

SCOUTLINE

MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 70 kWPAKET
(95 k)PLUS
5° MP

SERVIS
5 rokov

1.0 TSI 81 kWgrátis
(110 k) 6° MP
1.0 TSI 81 kW (110 k) 7° AP

19 100 €
20 300 €
22 300 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 6° MP

22 200 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 7° AP

24 200 €
PAKET PLUS
grátis

NaRovinu 1,99 %

5 ROKOV POHODY:
SERVIS
5 rokov

www.skoda‑auto.sk
ZIMNÉ

PAKET PLUS
grátis

NaRovinu 1,99 %

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
SCOUTLINE
Interiér ScoutLine

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

SmartLink

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Radio Bolero 8"

ESC vrátane ABS, MSR, EBV, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, ESBS, TPM+, XDS+,
multikolíznej brzdy MKB a funkcie Prefill

eCall, CareConnect na 1 rok

Poťah sedadiel ScoutLine s Thermoflux

FULL LED zadné svetlá s dynamickým smerovým svetlom

Prístrojová doska Ash Wood s chrómovou dekoračnou lištou

LED hlavné svetlomety

Exteriérové dizajnové prvky ScoutLine (strieborné kryty vonkajších spätných
zrkadiel, strieborný strešný nosič, plaketka ScoutLine, strieborné prvky na
nárazníkoch, čierne lemy blatníkov, čierne bočné prahy)

Ambientné osvetlenie interéru – medené

Podokenná chrómová lišta

Ďalšie 4 reproduktory vzadu

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)

Dáždnik

Maxi DOT – displej palubného počítača

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

Elektrické ovládanie okien vpredu

JUMBO – BOX – lakťová opierka

Asistent rozjazdu do kopca

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, odkladacia
schránka – na strane za podbehom, uchytávacie klipy na sieťový program, sieťový
program)

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie (so SAFE systémom)
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na
vodičovej strane
2x USB vpredu (typ C dátové) + 2x USB vzadu (typ C len na nabíjanie)
CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
a kombi filtrom
17" disky z ľahkej zliatiny BRAGA – antracitové
Zadná parkovacia kamera
2-ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant
Vyhrievanie predných sedadiel

Alarm

SUNSET

DAB – digitálny rádiopríjem

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná
Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu
kilometrov)
ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle,
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria,
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu,
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

SCOUTLINE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
BEZPEČNOSŤ
Kolenný airbag vodiča

4UP

218

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich a bočné airbagy vzadu (možné len s 4UP)

PE4

477

FULL LED hlavné svetlomety s AFS a funkciou CORNER, hmlovými svetlometmi a dynamickým smerovým svetlom

PW3

936

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov

PK5

156

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

EM1

43

SIDE ASSIST – asistent zmeny jazdného pruhu a REAR Traffic Alert – asistent vyparkovania

PVB

468

FUNKČNOSŤ
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

0TD

45

Deliaca sieťová stena

3CX

110

Medzipodlaha batožinového priestoru

3GD

158

Obojstranný koberec batožinového priestoru (guma/látka)

6SJ

47

Príprava na ťažné zariadenie

PKZ

189

Ťažné zariadenie – sklopné

PK0

890

Tažné zariadenie – sklopné s adaptérom

PK1

926

Popolník a zapaľovač + držiak multimédií

9JH

28

SPORT CHASSIS CONTROL – podvozok s nastaviteľnou tuhosťou tlmičov (nie je možné s PZS)

PSP

532
108

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu

PSR

Paket pre zlé cesty (dodatočné oplastovanie podvozka)

PZS

64

Simply Clever paket (zásuvka 12 V v batožinovom priestore, úložný priestor pod prednými sedadlami, ochrana hrán bočných dverí)

WS0

179

2-ramenný kožený multifunkčný vyhrievaný volant pre DSG

PLG

96

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant

PLK

0

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant pre DSG

PLN

83

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

3-ramenný kožený športový multifunkčný vyhrievaný volant

PLM

0

3-ramenný kožený športový multifunkčný vyhrievaný volant pre DSG

PLP

216

Prístrojová doska Dark brushed + chrómová dekoračná lišta

PMQ

23

Ambientné osvetlenie interiéru – biele

QQ1

0

Disky z ľahkej zliatiny CRATER 7J x 18" (215/45) – antracitové

PJZ

566

Rezervné koleso (dojazdové) + zdvihák + klúč na kolesá – Bez Tyre FIT (možné len s 9VJ)

PJC

0

DISKY/PNEUMATIKY

www.skoda‑auto.sk

SCOUTLINE

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
KOMFORT
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – Adaptívny tempomat do 210 km/h

PC5

Zadné sedadlá nedelené, operadlo delené so stredovou lakťovou opierkou

3KF

120

Elektricky ovládané piate dvere

4E7

383

Vyhrievané vrstvené čelné sklo (nie je možné s PWR)

4GX

206

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

7X2

324

PARK ASSIST – parkovací asistent (možné iba s 9S0)

7X5

662

Panoramatická strecha so strieborným strešným nosičom

PGE

1 017

Sedadlo spolujazdca sklopné do vodorovnej polohy

PHI

93

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

PWA

438

Vyhrievané zadné sedadlá

PWR

170

429

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Bezdrôtový SmartLink

9WJ

54

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

9S0

530

SOUND SYSTEM ŠKODA (10 reproduktorov + subwoofer + zosilňovač) (iba s PJC) (nie je možné pre 1.0 70kW TSI)

9VJ

472

AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

PN4

201

Phonebox1 – bezdrôtové nabíjanie telefónu

PT1

295

Hlasové ovládanie LAURA (možné iba s RAK)

QH1

19

Navigačný systém Amundsen + virtuálny kokpit

RAK

1 313

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy

*UNI

0

UNI farba biela Candy

*SPE

435

Metalické farby

*MET

627

Červená Velvet, čierna Crystal

*FLT

1 029

Predĺžená záruka 5 rokov, 100 000 km

EA4

0

Predĺžená záruka 5 rokov, 150 000 km

EA9

200

SERVISNÉ BALÍČKY

BASIC

PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/75 000 km

690

1 440

Servis 5 rokov/100 000 km

858

2 016

Servis 5 rokov/150 000 km

1 248

2 880

● základná výbava

– nie je v ponuke

MP – manuálna prevodovka

AP – automatická prevodovka DSG

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc.
1

Phonebox – odkladací box na mobilný telefón pred riadiacou pákou s bezdrôtovým nabíjaním a so spojením s vonkajšou anténou.

POZNÁMKY

Technické dáta vozidla nájdete v katalógu technických dát na stránke www.skoda-auto.sk.

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť ŠKODA AUTO
Slovensko s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky obrázky sú ilustračné.
Platný od 7. 12. 2020 (MR 2021)
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Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

