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АМБИЕНТАЛНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Направете го вашиот простор поудобен 
со LED амбиенталното светло кое ја 
осветлува контролната табла. Можете 
да изберете помеѓу бело, црвено или 
бакарно осветлување.

ЧУВСТВУВАЈТЕ СЕ 
КАКО ДОМА

Во внатрешноста на KAMIQ ќе се чувствувате како дома. 
Ентериерот, кој одговара на дизајнот на надворешноста со неговата 
самодоверба и тотална функционалност, нуди исклучителна 
просторност, квалитетни материјали вклучително и атрактивен 
декор и врвна дигитална технологија.

ВИРТУЕЛЕН КОКПИТ
Виртуелниот кокпит ги прикажува 
техничките информации во 
комбинацијата со останатите 
информации за возењето како на 
пример, навигацијата. Можете да ја 
изберете посакуваната информација од 
распоредот на прикази контролирани 
преку копчето „View“ на воланот. 
Екранот на виртуелен кокпит на KAMIQ 
е со големина од 10,25 ".



СТИЛ И 
ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Внатрешноста на KAMIQ 
е опремена со квалитетни 

материјали и одлична 
изработка. Повеќекратни 
комбинации на тапацир и 

декор значат дека можете 
да му дадете уникатност 

на вашиот автомобил. 
Благодарение на 

прекрасно обликуваните 
и удобни седишта, ќе се 

чувствувате свежи дури и 
по долго возење.



ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ
Оваа функција ви овозможува лесно 
да го заклучите и отклучите вашето 
возило преку ŠKODA Connect 
апликацијата без разлика каде сте. На 
пример, доклку дека сте заборавиле 
да го заклучите вашиот автомобил, 
можете лесно да го сторите тоа со 
вашиот паметен телефон.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈА
Погледнете ја точната локација 
на вашиот автомобил од каде 
и да сте. ŠKODA Connect ги 
покажува адресата, времето и 
датумот на паркирање на вашиот 
телефон.

ŠKODA CONNECT
Оваа понуда вклучува два вида услуги. Infotainment 
Online, кој испорачува информации во реално време 
за сообраќајот и многу повеќе, Care Connect се 
фокусира на помош и безбедност, овозможувајќи 
далечински пристап и контрола на возилото. Исто 
така, нуди помош во секоја ситуација.

ŠKODA CONNECT: 
СЕКОГАШ ОНЛАЈН

Останете поврзани каде и да сте. Да се биде целосно и 
постојано онлајн значи секогаш да имате пристап до забава 
и корисни информации. Исто така, нуди 24/7 помош додека 
сте во движење. ŠKODA Connect претставува порта кон 
неограничениот свет на комуникациски можности.



ИТЕН ПОВИК
СОС повик се прави автоматски за време на 
итен случај на патот. Системот, исто така се 
активира рачно со притискање на копчето на 
конзолата.

НАЈНОВИ МАПИ
Мапите во уредот за навигација се постојано 
актуелни. Нивното освежување се случува 
во позадина, за вие да не превземете никаква 
активност, а притоа да ги имајте најновите 
информации.

SMARTLINK

Со SmartLink, инфозабавниот систем му овозможува на возачот безбедно 
да го користи телефонот додека вози. Дополнително, сите инсталирани 
апликации кои се сертифицирани како безбедни за возила компатибилни 
со Apple CarPlay се достапни безжично.



ОД ГОЛЕМИ ИДЕИ ДО 
НАЈМАЛИТЕ ДЕТАЛИ

ЗАШТИТА НА ВРАТИТЕ
При отворање на вратите автоматски се 

активираат пластични прегради кои ги покриваат 
рабовите. На овој начин, KAMIQ се заштитува од 

оштетување, а ги заштитува и другите автомобили. 
Совршена опција при паркирање во тесни места. 

ЕЛЕКТРИЧНО ПРИДВИЖУВАНА 5-ТА ВРАТА
Се отвора и се затвора со едноставен допир

на копчето на далечинскиот управувач или во
возачката врата, особено погодно во неповолни

временски услови. Можете исто така да ја
прилагодите горната позиција на вратата. За

уште поголема удобност на самата врата се
наоѓа копче за затворање на 5-тата врата.

Размислувајте на големо. Секој детал во KAMIQ е 
дизајниран да овозможи патување без проблеми. Од 
практичноста на багажникот, прилагодливоста на 
внатрешноста и просторот за сите ваши предмети.

МЕСТО ЗА ЧАДОР
Во внатрешноста

на возачката
врата е генијално

позициониран
оригинален ŠKODA

чадор. Дизајниран
да не пропушта

вода со што
внатрешноста ќе

остане сува.

КУКА ЗА
ВЛЕЧЕЊЕ

KAMIQ има
електрично
преклоплив

уред за влечење
со електрично

ослободување.
Склопувањето

е едноставно
преку копче во

багажникот.





ДВОЕН ПОД
Двојниот под 

обезбедува дискретно 
место за складирање 

на работите кои 
не сакате да бидат 

видливи. 

ПРЕКЛОПЛИВИ МАСИ
Практичните маси за преклопување со држачите 

за пијалоци може да се најдат интегрирани во 
потпирачите за грб на предните седишта.

РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТИ
Никогаш нема да истурите ниту една капка 
при полнење на течноста за миење на 
ветробранското стакло. Резервоарот за 
течности е лесно достапен со интегрирана инка.

ОД ГОЛЕМИ ИДЕИ ДО 
НАЈМАЛИТЕ ДЕТАЛИ





Опремен со софистицирани системи за асистенција, 
автомобилот ќе ве освои во апсолутна удобност и ќе ја 
поддржи вашата возачка доверба. Значењето на комфор, 
ќе го пронајдете во KAMIQ.

ВНАТРЕШНА
САМОДОВЕРБА 

ГРЕЕНИ СЕДИШТА / USB
Во зима, вашите пријатели и семејството ќе ги ценат 
загреаните задни седишта, кои се регулираат со посебна 
контрола на задната страна на предниот потпирач за 
раце. Двата USB-C слота овозможуваат универзално 
полнење на мобилниот телефон.



KESSY
Автомобилот опремен со KESSY (влез, вклучување и
излез без употреба на клуч) се препознава по копчето
Start / Stop на управувачкиот столб.

АВТОМАТСКО ПРЕКЛОПЛИВИ РЕТРОВИЗОРИ
Надворешните ретровизори автоматски се
преклопуваат кога автомобилот е заклучен, со што се
заштитуваат од оштетување.

ТЕМПОМАТ
Покрај стандардниот темпомат, во KAMIQ
достапен е и адаптивен темпомат до 210 km/h.

ПРЕГРАДА ЗА БЕЗЖИЧНО ПОЛНЕЊЕ / USB
KAMIQ доаѓа со зголемен простор за телефон кој создава засилен сигнал за вашиот мобилен уред и во
исто време безжично го полни телефонот додека возите. Овој оддел е лесно достапен, и овозможува
поставување на уреди со голем дисплеј. Двата USB-C порти кои се наоѓаат во централната конзола ви
овозможуваат лесно да ги поврзете вашите надворешни уреди без потреба од додатоци или адаптери.



ГРЕАЧИ
Функцијата за греење на предното 
ветробранско стакло, која брзо 
го чисти мразот или пареата, и 
загревањето на мултифункционалниот 
управувач се контролираат преку 
инфозабавниот систем.

ŠKODA АУДИО СИСТЕМ
Уживајте во кристално
чистиот звук во SCALA.
Аудио системот има десет
звучници, вклучувајќи го
и централниот звучник
на контролната табла и
сабвуферот во багажникот.
Меѓу другите функции,
звукот може да се прилагоди 
според бројот на патници во 
автомобилот и позицијата на 
седење преку профилите All,
Front или Driver.
Уредот нуди вкупна излезна
моќност од 405 вати.

ЕЛЕКТРИЧНО 
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА 
ВОЗАЧКОТО СЕДИШТЕ
За најдобро чувство зад 
воланот, достапно е електрично 
прилагодување на возачкото 
седиште.



AMUNDSEN 9.2" ИНФО-ЗАБАВЕН СИСТЕМ
Атрактивниот дизајн е придружен со совршена 
функционалност. Новата генерација на инфозабава доаѓа 
со екран кој е поставен високо на контролната табла, 
во видикот на возачот. Системот нуди не само удобна 
контрола на допир, туку и контрола со гестови.



БЕЗБЕДНОСТ

ЦЕНТРАЛНИ ВОЗДУШНИ 
ПЕРНИЧИЊА

Воздушното перниче за возачот 
е затворено во управувачот, а 

воздушното перниче за патниците 
се наоѓа во контролната табла. 

Доколку е потребно, може да се 
деактивира кога детското седиште е 

поставено на предното седиште.

ВОЗДУШНИ 
ПЕРНИЧИЊА

ЗА ГЛАВА
По активирањето, 

воздушните перничиња 
за главата создаваат 

таканаречен воздушен 
ѕид што ги штити 

патниците од повреди 
на главата.

Во екстремни ситуации, кога возачот не може 
активно да влијае на исходот, пасивните 
безбедносни елементи на автомобилот ја 
превземаат контролата. Вашиот автомобил може 
да биде опремен со најмногу девет воздушни 
перничиња.



ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА КОЛЕНА
Ова воздушно перниче, кое се наоѓа 
под воланот на возачот, ги штити 
колената и долниот дел од грбот.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
Овие четири воздушни перничиња ја штитат 
карлицата и градите на возачот и другите 
патници во случај на страничен удар.



Моторите нудат извонредна удобност кога возите 
во или надвор од градот. Без оглед на тоа дали ќе 
изберете бензински или дизел погон, KAMIQ ќе 
работи тивко, флексибилно, сигурно и економично.

ОДЛИЧНИ 
ПЕРФОРМАНСИ 
ЗА СЕКОЈ ТЕРЕН

МОТОРИ
Нашата понуда вклучува бензински мотори од 70 kW, 81 kW и 110 kW 
со одлично забрзување и висок вртежен момент. Моторот од 70 kw е 
достапен со мануелен 5-степен менувач, а останатите мотори се достапни 
со мануелен менувач со 6 брзини или со 7-степен автоматски DSG.



ИЗБОР НА ПРОФИЛ НА ВОЗЕЊЕ
Профилот на возење се активира преку копче на централната 
конзола, а во понудата достапни се Eco, Normal, Sport и 
Individual. Доколку возилото е опремено со спуштена шасија, 
достапен е и профилот Sport Chassis Control.

DSG КОНТРОЛА
Автоматскиот 7-степен DSG менувач, може да се 
управува преку мултифункционалниот управувач.



Стандардната опрема на Active верзијата вклучува електрично прилагодливи надворешни 
ретровизори, браници во боја на каросеријата, хромирана рамка на предната решетка, 
затемнети прозорци, LED дневни светла, рачки за вратите во внатрешноста во хром, 
централно заклучување со далечинско управување, патен компјутер Maxi DOT, радио 
SWING 6,5 " со две USB порти и многу повеќе.

ACTIVE

ACTIVE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Штоф



GRAINED BLACK DÉCOR /
BLACK HOTSTAMPING

ACTIVE BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Штоф



AMBITION Стандардната опрема на верзијата Ambition вклучува надворешни ретровизори и рачки 
на вратите во боја на каросеријата, Jumbo BOX, простор за чадор во вратите, прегради за 
складирање под предните седишта, остава за очила за сонце, мрежа за складирање на 
внатрешните страни на предните седишта, мануелен клима уред и многу повеќе.

AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Штоф



SILVER HAPTIC DÉCOR /
BLACK HOTSTAMPING

GRAINED BLACK DÉCOR /
BLACK HOTSTAMPING

AMBITION BLACK ВНАТРЕШНОСТ
Штоф



Стандардната опрема во верзијата Style вклучува: целосни LED задни 
светла, управувач, менувач и рачна сопирачка обложени во кожа, Easy 
Start, Автоматски двозонски клима уред Climatronic, Екран во боја осетлив 
на допир Bolero 8" со SmartLink и Bluetooth и многу повеќе.

STYLE

STYLE BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Кожа/Suedia штоф



STYLE BEIGE ВНАТРЕШНОСТ
Кожа/Suedia штоф

COPPER BRUSHED DÉCOR /
CHROME HOTSTAMPING

LATTICE GREY DÉCOR /
COPPER HOTSTAMPING

BEIGE BRUSHED DÉCOR /
CHROME HOTSTAMPING



DYNAMIC Нивото на опременост Dynamic кое е достапно за 
верзиите Ambition и Style вклучуваат: спортски седишта,  
мултифункционален спортски управувач, црн кров и 
многу повеќе.

STYLE DYNAMIC ВНАТРЕШНОСТ
Штоф/Suedia штоф



SILVER HAPTIC DÉCOR / BLACK HOTSTAMPING
(за Ambition верзијата)

STYLE DYNAMIC ВНАТРЕШНОСТ
Штоф/Suedia штоф

BLACK DOTS DÉCOR / RED HOTSTAMPING
(за Ambition верзијата)

BLACK DOTS DÉCOR / CHROME HOTSTAMPING
(за Style верзијата)



ВНАТРЕШНОСТ
Ambition Black (ткаенина) Ambition/Style Sport седишта (ткаенина/Suedia)
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Style Beige (ткаенина/Suedia) Style Beige (кожа/Suedia)
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18" VEGA Aero црни/сребрени   
алуминиумски фелни, полирани

18" VEGA алуминиумски фелни 18" CRATER алуминиумски фелни

17" BRAGA алуминиумски фелни 16" HOEDUS Aero црни/сребрени   
алуминиумски фелни, полирани

16" ORION алуминиумски фелни

ТРКАЛА



17" PROPUS Aero црни/сребрени  
алуминиумски фелни, полирани

17" VOLANS алуминиумски фелни17" PROPUS Aero алуминиумски фелни

16" CASTOR алуминиумски фелни 16" челични тркала со LHOTSE капаци



1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.5 TSI/110 kW

Бензински мотор со турбополнач Бензински мотор со турбополнач Бензински мотор со турбополнач

МОТОР

Цилиндри/Кубен капацитет(cc) 3/999 3/999 4/1,498

Моќност (kW/rpm) 70/5,000–5,500 81/5,500 110/5,000–6,000

Вртежен момент (Nm/rpm) 175/1,600–3,500 200/2,000–3,000 250/1,500–3,500

Емисија на CO2 EU6AP EU6AP EU6AP

Гориво Бензин, 95 Бензин, 95 Бензин, 95

ПЕРФОРМАНСИ

Максимална брзина (km/h) 189 199 (198) 220 (218) 

Забрзување од 0–100 km/h (с) 11.1 10.1 8.0 (8.2)
Потрошувачка (л/100 km) 
- комбинирано 5.3–5.9 5.3–5.8 (5.7–6.2) 5.5–6.0 (5.8–6.3)
CO2 емисии WLTP* (g/km) 
– комбинирано 119.8–132.9 120.2–132.7 (129.6–141.1) 124.3–135.8 (132.4–143.2)

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ            

Погон На предните тркала На предните тркала На предните тркала

Пренос Мануелен 5-степен Мануелен 6-степен (Автоматски 7-степен DSG) Мануелен 6-степен (Автоматски 7-степен DSG)

ТЕЖИНА
Максимална тежина – во стандардна верзија  
со 75кг возач (kg) 1,215–1,383 1,228–1,396 (1,248–1,416) 1,257–1,424 (1,276–1,443)
Кориснички товар, вклучително возач  
и дополнителна опрема (kg) 433–566 439–561 (439–562) 431–564 (432–566)

Вкупна тежина (kg)** 1,697–1,750 1,703–1,760 (1,725–1,780) 1,737–1,780 (1,759–1,800)

Товар на приколка без сопирачки (max. kg)** 600–620 610–620 (620–630) 620–640 (630–650)

Товар на приколка со сопирачки – 12% (max. kg)** 1,000 1,200 1,250

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Каросерија  Предни сопирачки Диск сопирачки со внатрешно ладење и варијабилен клип

Тип 5-седишта, 5-врати Задни сопирачки
Сопирачки со барабан; диск сопирачки  
во зависност од верзијата на моторот

Дијаметар на вртење (m) 10.8 Clearance (mm) 188

Шасија Капацитет на багажен простор (max. l)

Предна оска
McPherson суспензија со пониски  
триаголни врски и торзионен стабилизатор

Без резервна гума, со задни седишта - 
исправени/спуштени 400/1,395

Задна оска Линиска оска Капацитет на резервоарот (l) 50

  * WLTP - World harmonized light-duty vehicles test procedure. 
**  Според опремата.
 ( )  Се однесува на верзијата со автоматски менувач
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Прикажаните технички информации се дадени за ориентација.
 Се однесуваат на празно возило без дополнителна опрема. 

Порше Македонија ги задржува правата на промени без претходна најава. 



Вашиот ŠKODA партнер:

АКО УЖИВАВТЕ ВО ЧИТАЊЕТО, 
ЗАМИСЛЕТЕ ГО ВОЗЕЊЕТО!

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ЗА ДА ЗАКАЖЕТЕ 
ТЕСТ ВОЗЕЊЕ

ПРАВНИ НАПОМЕНИ
Сликите прикажани во овој каталог се користат само за 
илустративни цели и не се наменети за било каков договор или 
гаранција. Тие прикажуваат автомобили и одредени илустрации, 
карактеристики, делови и опрема кои може да се разликуваат 
од вистинските автомобили и од земја до земја. За да добиете 
точна спецификација на карактеристики, делови и опрема, 
контактирајте со најблискиот локален ŠKODA партнер.

MyŠKODA апликација 
Добијте свој личен дигитален придружник. 
Преземете ја MyŠKODA апликацијата со 
интерактивен асистент кој е тука за да ви помогне, 
не само со следење на состојбата на вашиот 
автомобил, туку и со менаџирање на вашиот ден.

ŠKODA CONNECT апликација
Уживајте во целосната контрола на вашиот автомобил. 
Превземете ја ŠKODA Connect и пристапете до сите 
неопходни функции во секое време, без разлика на 
тоа дали се податоци за возењето, опсег на гориво, 
планирање на маршута или дури и каде последен пат 
сте паркирале.


