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Nová ŠKODA KAMIQ zažila světovou premiéru v Pekingu 
 

› Třetí SUV značky ŠKODA je dalším pokračováním modelové ofenzívy v Číně 

› Nové městské SUV KAMIQ bylo odhaleno na českém velvyslanectví v Pekingu 

› ŠKODA KAMIQ je dalším novým modelem s typickými prvky designového jazyka SUV značky ŠKODA 

 

Mladá Boleslav/Peking, 23. dubna 2018 – V rámci akce ŠKODA International Media 

Workshop, která se uskutečnila 23. dubna na českém velvyslanectví v Pekingu, zažila 

světovou premiéru nová ŠKODA KAMIQ. Městské SUV je po modelech ŠKODA KODIAQ a 

ŠKODA KAROQ třetím novým členem rodiny vozů SUV značky ŠKODA. Nová ŠKODA 

KAMIQ dostala designové prvky charakteristické pro všechna nová SUV značky ŠKODA. 

Zákazníky v Číně zaujme nejen výrazným designem, ale také atraktivní kombinací 

prostornosti a moderních technologií pro všechny zákazníky. Bezprostředně po světové 

premiéře se ŠKODA KAMIQ představí veřejnosti v rámci autosalonu Auto China 2018, který 

se koná od 25. dubna do 4. května v Pekingu. Novinka v portfoliu značky ŠKODA bude na 

čínský trh uvedena jen pár měsíců po autosalonu.  

 

Nová ŠKODA KAMIQ spojuje kompaktní rozměry s prostorným interiérem. Na délku měří vůz 

4390 mm, široký je 1781 mm a má výšku 1593 mm. Rozvor činí 2610 mm. Vůz pohání zcela nově 

vyvinutý benzinový motor o objemu 1,5 litru, který nabízí výkon 81 kW a nejvyšší točivý moment 

150 Nm. Točivý moment motoru bude na kola přenášet šestistupňová automatická převodovka.  

 

Karoserie vozu ŠKODA KAMIQ nese typický designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA. 

Charakteristická maska chladiče s vertikálními zdvojenými žebry je nezaměnitelným prvkem 

současných vozů české automobilky. Tvary světlometů s krystalickými prvky plynule přechází do 

masky chladiče, což modelu KAMIQ dodává zvláště robustní vzhled. Precizní, ostře řezaná linie 

na bocích vozu, spolu se sedmnáctipalcovými koly z lehkých slitin, přispívají ke sportovnímu tvaru 

při pohledu z boku. Horizontálně uspořádaná zadní skupinová světla, zasahující daleko do boků,  

činí vůz opticky širší. 

 

Robustní design je na první pohled k vidění i v interiéru. Displej infotainmentu umístěný ve vyšší 

pozici uprostřed palubní desky umožňuje řidiči velmi snadné a pohodlné ovládání mnoha funkcí 

vozu. Chromovaná lišta vedená po celé šířce palubní desky spojuje všechny její prvky. Efektním 

detailem je inovativně nakloněná pozice reproduktorů. Sedadla řidiče a spolujezdce nabízí díky 

svému ergonomickému tvaru vynikající komfort a boční vedení. Potahy sedadel mají kostkovaný 

vzor s 3D-efektem, který ještě zvýrazňuje moderní vzhled celého interiéru. 

 

Cílovou skupinou modelu ŠKODA KAMIQ jsou mladí zákazníci žijící ve městech, kteří se svého 

digitálního životního stylu nechtějí vzdát ani při jízdě autem a vyžadují moderní řešení konektivity. 

ŠKODA KAMIQ je proto vybavena nově vyvinutým inteligentním systémem konektivity. Jednou 

z technologických předností systému je hlasové ovládání od firmy iFLYTEK, patřící k předním 

asijským dodavatelům hlasového ovládání na bázi umělé inteligence. Software rozumí regionálním 

čínským dialektům a je dokonce schopen se automaticky naučit individuální a lokální výslovnost. 

Přes rozhraní Apple CarPlay, Baidu Carlife a MirrorLink™ lze připojit chytré telefony a kompatibilní 

aplikace ovládat pomocí osmipalcové obrazovky s rozlišením 1280 x 720 pixelů. Palubní 

infotainment systém kromě toho nabízí také řadu praktických pomocníků, například službu, která 
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dokáže řidiči na základě jeho konkrétní registrační značky říct, do jakých části města má jeho vůz 

aktuálně přístup, dále nabízí dopravní informace v reálném čase, informace o počasí nebo 

informace o zajímavých místech. 

 

ŠKODA představí model KAMIQ veřejnosti poprvé 25. dubna 2018 na autosalonu Auto China 2018 

v Pekingu. Zástupci médií a návštěvníci jsou srdečně zváni, aby si nové městské SUV zblízka 

prohlédli na stánku společnosti SAIC ŠKODA v hale W4 čínského Mezinárodního veletržního 

centra. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner  

Vedoucí Komunikace produktu 

T +420 326 811 782 

christian.heubner@skoda-auto.cz 

Štěpán Řehák  

Tiskový mluvčí 

T +420 734 298 614 

stepan.rehak@skoda-auto.cz 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ zažila světovou premiéru v Pekingu 

V rámci akce ŠKODA International Media Workshop, která 

se uskutečnila 23. dubna 2018 na českém velvyslanectví 

v Pekingu, zažila světovou premiéru nová ŠKODA KAMIQ. 

Přítomni byli (zleva): Liu Xinyu, Executive Director Sales & 

Marketing SAIC ŠKODA, Michael Arndt, Executive Director 

Sales & Marketing v SAIC ŠKODA, Ralf Hanschen, 

President ŠKODA China, Jia Mingdi, Executive Vice 

President Sales & Marketing SAIC VOLKSWAGEN a 

President SAIC VOLKSWAGEN Sales Company, Alain 

Favey, člen představenstva ŠKODA AUTO za prodej a 

marketing, a Bedřich Kopecký, velvyslanec České republiky 

v Číně. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

Nová ŠKODA KAMIQ zažila světovou premiéru v Pekingu 

Karoserie vozu ŠKODA KAMIQ nese typický designový 

jazyk vozů SUV značky ŠKODA. Charakteristická maska 

chladiče s vertikálními zdvojenými žebry je nezaměnitelným 

elementem DNA české automobilky. 

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 
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Nová ŠKODA KAMIQ zažila světovou premiéru v Pekingu 

Městské SUV ŠKODA KAMIQ je po modelech ŠKODA 

KODIAQ a ŠKODA KAROQ třetím novým členem rodiny 

vozů SUV značky ŠKODA.  

 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

 

 

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2017 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,2 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 35 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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