
KAMIQMY2023 AMBITION STYLE

> AMBITION

6 х airbags(para dhe anash për shoferin dhe 
bashkëdrejtuesin, airbags perde)

ABS EDL HBA MKB ESCel. kontrolli i 
stabilitetit/Filloni sistemin Stop

Ndihma në korsi milingona

Asistent i përparmë

Hill Hold kontroll– (për Variantet DSG)

Kontrolli i lundrimit me një kufizues 
shpejtësie

Dritat e përparme dhe të pasme LED bazë

Sensori i shiut me një asistent të lehtë

Rregullimi manual i lartësisë dhe mesitpër 
sediljet e përparme

ISOFIX-përgatitja e sediljeve të fëmijëve për 
sediljet e pasme

Dritare elektrike ne te gjitha dyert

Pasqyra dyer të rregullueshme elektrike me 
ngrohje

Brava qendrore e dyerveme telekomandë

SWING radio me një6.5” ekran,BT, USB-
C,4altoparlantë, radio radio dixhitale

MaksiDot – kompjuter bord

KLIMATIKE– Kondicioner manual

KLIMATRONIK

Crew Protect Assistant – sistem sigurie i
parandalueshëm për pasagjerët e përparmë

Sistemi i larjes së dritave të përparme

Radio BOLERO me një8” ekran,8 
altoparlantë

х2 Portet USB-C në pjesën e pasme vetëm 
për karikim

Lidhja Smart Link

Korniza e dritares kromi

Binarët e çatisë prej argjendi

KESSY Shko- butoni i ndezjes së motorit

Multifunksionale me 2 fole timon lëkure

Hapsire per syze dielli

Mbajtëse multimediale

Inserte dekorative të krehura

Shtroja tekstili për dysheme

16” Rrotat aliazh SARGAS Aero me 
goma205/60 R16

Futje dekorative me furçë me Cooper

Pëlhurë/AlkantaraE zezë saten/Brendshme 
gri aktive

(* = 3)

Motorri Ndrruesi
ingranazhi

Kodi i 
modelit

Pajisje serike

1.0TSI (81kW / 110HP) - EU6 MT6 NW4*J523 18.700€ 21.480€

1.0TSI (81kW / 110HP) - EU6 DSG7 NW4*JD23 20.090€ 22.860€

1.5TSIACT(110kW / 150HP) - EU6 MT6 NW4*P523 - 23.610€

1.5TSIACT(110kW / 150HP) - EU6 DSG7 NW4*PD23 22.400€ 25.040€

PUR plastike me 2 fole timoni, ndërruesi dhe 
frena e dorës

Dekor me krom të brendshme

Inserte dekorative të zeza

JUMBO BOX - mbështetëse krahu qendror 
përpara

Fshirëse e derës së pasme

Ndarja e ruajtjes së gotave

Hapësirë kursimi i rrotës rezervë

16”Çeliku rrota LHOTSE me goma205/60
R16

Inserte dekorative me kokrriza te zeza

Pëlhurë saten E zezë / Ullu Gri brendshme

> STYLE

Airbag anesor në pjesën e pasme

Airbag gjuri për shofer

Sensorë parkimi prapa

Fenerët LED me AFS dhe asistent të rrezeve 
të gjata, funksion këndor dhe dritat e 
integruara të mjegullës së përparme

Drita të pasme të plota LED me një sinjal të 
animuar të kthesës

Shtesë për Ambition
(* = 4)

KAMIQ
Lista e Çmimeve
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E vlefshme nga: 01.01.2023

AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

Brendshme
Futje dekorative Haptic Argjendi Ambition me një derdhje të zezë me shkëlqim PMB 0 € -
Ambicioni i brendshëm i zi (lëkurë/alcantara) me dekor haptik argjendi, mbulesa të zeza, sedilje të përparme me ngrohje, 
grykë larëse të xhamit të përparmë me ngrohje (vetëm në kombinim me PGD) WL0 1.132 € -
Paketa Ambition Dynamic (sedilje sportive (pëlhurë/alkantara) / pedale aliazh / timon sportiv lëkure shumë argëtues / 
qelizë e zezë / Dekor haptik argjendi me mbulesa të zeza) WBA 700 € -

Futje dekorative Gri Latice në tastierën e përparme me kallëp bakri dhe ndriçim të bardhë ambienti PMV - 200 €
E brendshme në stil bezhë (pëlhurë/alcantara) me dekor të krehur në ngjyrë bezhë, kallëpe kromi, qeliza të zeza në kabinë 
dhe ndriçim ambienti PMT - 276 €
E brendshme në stil të zi (lëkurë/alcantara) me dekor të lyer bakri, kallëpe kromi, sedilje të përparme me ngrohje, grykë 
larëse të xhamit të përparmë me ngrohje WL0 - 958 €
E brendshme e stilit bezhë (lëkurë/alcantara) me dekor të lyer ngjyrë bezhë, kallëpe kromi, qeliza të zeza në kabinë, ndriçim
ambienti, sedilje të përparme me ngrohje, grykë për larjen e xhamit të përparmë me ngrohje WL0 - 1.233 €
Paketa Style Dynamic (sedilje sportive (pëlhurë/alkantara) / pedale aliazh / timon lëkure shumë argëtuese / qelizë e zezë / 
dekor me pika të zeza / ndriçim ambienti) WBA - 505 €

Rrufeja e bardhë e ambientit (me insert dekorativ haptik argjendi në Ambition) QQ1 200 € 200 €

Rrufeja e ambientit bakri (me futje dekorative haptike argjendi në Ambition) QQ2 200 € 200 €

Rrufeja e kuqe e ambientit (me insert dekorativ haptik argjendi në Ambition) QQ4 200 € 200 €

Sediljet e përparme me ngrohje me grykë larës me ngrohje PWP 265 € 265 €

Sediljet me ngrohje të përparme dhe të pasme me grykë larës me ngrohje (nuk mund të kombinohen me 4GX) PWR 425 € 425 €

CLIMATRONIC - kondicioner automatik me dy zona PHB 502 € S

Sedilja e shoferit e rregullueshme elektrike (kërkon WL0 në Ambition) PWA 408 € 408 €

Butoni i ndezjes së motorit KESSY Go PD2 201 € S

Jumbo Box - mbështetëse krahu e përparme qendrore + 2 porte USB-C në pjesën e pasme, vetëm për karikim PKR 48 € S

Paketa e brendshme (tabaka të palosshme në mbështetëset e sediljeve të përparme / koshi i plehrave) PKT 80 € 80 €

Paketa e bagazhit të bagazhit (elementet e ngarkesave / programi neto) PKK 88 € 88 €

Sirtarët poshtë sediljeve të përparme QN3 - 43 €

Dyshekë tekstili për dysheme 0TD 42 € S

Kati i ndryshueshëm i bagazhit të bagazhit 3GD 147 € 147 €

Paketa familjare (mbrojtja e skajit të derës / mbulesa e ndryshueshme e dyshemesë së bagazhit) WF0 186 € 186 €

Paketa Simply Clever (mbrojtja e skajit të derës / sirtarët poshtë sediljeve të përparme / priza 12V në bagazh) WS0 165 € 165 €

Dyshemeja e ndryshueshme e bagazhit 6SJ 43 € 43 €

Mbështetësja e palosshme e sediljes së pasagjerit ISHP 85 € 85 €

Ndarëse e rrjetës së çizmeve 3CX 103 € 103 €

E jashtme
Çati diellore panoramike në kombinim me tavan të zi dhe shina çatie të zeza (pa sirtarë nën sediljet e përparme) PGD 854 € 819 €

Çati diellore panoramike në kombinim me tavanin e zi dhe shinat e çatisë argjendi (pa sirtarë poshtë sediljeve të përparme) PGE 956 € 825 €

El. xhami i përparmë me ngrohje (kërkon Climatronic - PHB) 4GX 191 € 191 €

Hapja dhe mbyllja elektrike e kapakut të bagazhit (kërkon sensorë parkimi - 7X*) 4E7 356 € 356 €

Pasqyra dyersh, errësim automatik dhe el. e palosshme 6XK 185 € 185 €

KESSY - Kyçja qendrore e derës pa çelës me butonin e ndezjes së motorit KESSY Go PD4 377 € 176 €

Përgatitja për shiritin tërheqës PKZ 176 € 176 €

Shirit tërheqës, i palosshëm PK0 828 € 828 €

Shirit tërheqës, i lëvizshëm me përshtatës PK1 862 € 862 €

Korniza e dritares kromi 4ZP 143 € S

Binarët e çatisë prej argjendi 3S7 142 € S

Rondele teleskopike e fenerëve të përparmë PK5 144 € S

Asistent i dritës - kontrolli i rrezeve të gjata PN4 186 € S

Fenerët e plotë LED me AFS, funksionin e këndit dhe dritat e integruara të mjegullës PW7 873 € S

Drita të pasme të plota LED me tregues të animuar të drejtimit 8 VM 162 € S

Shasi sportive (-15 mm) me zgjedhjen e modalitetit të drejtimit (Normal / Sport) PSP 495 € 495 €

PERENDIMI I DIELLIT 4 KF 143 € 143 €

Siguria
Airbag për gjurin e shoferit 4 UP 203 € S

Airbag anësor për pasagjerët e pasmë me një airbag për gjurin e shoferit dhe asistent Crew Protect PE4 645 € S

SIDE ASSIST - sistemi i zbulimit të pikave të verbër (kërkon 6XK) PVB 436 € 436 €

Njësia e alarmit me butonin e ndezjes së motorit KESSY Go PD3 429 € 228 €

Njësia e alarmit me KESSY - mbyllje qendrore e derës pa çelës me butonin e ndezjes së motorit KESSY Go PD5 605 € 404 €

Bulonat e rrotave të sigurisë (vetëm për rrotat e aliazhit) PPE 16 € 16 €

Sensorët e parkimit të pasmë 7X1 337 € S

Sensorë parkimi para dhe pas 7X2 639 € 302 €

PARK PILOT - parkim automatikasistent 7X5 953 € 615 €



Rrotat:
Rrota 16” alumini Orion Rrota 16” alumini HoedusAero e zezë Rrota alumini 17” Propus Aero e zezë

Rrota alumini 18” Vega Rrota alumini 18” Vega Aero e zezëRrota alumini 17” Braga Rrota alumini 18” Krateri

E vlefshme nga: 01.01.2023

AMBITION STYLEPajisje opsionale: kodi

ASISTI I UDHËTIMIT (Asistencë në korsi me orientim adaptiv në korsi/kontroll adaptiv i lundrimit deri në 210 km/h (me 
funksionin "follow to stop" për DSG) / Kabinë virtuale) (vetëm në kombinim me PLC RAF RA4) PPS 865 € 865 €

Kamera e parkimit KA1 335 € 335 €

Hill Hold Assistant (në seri për modelet DSG) UG1 76 € 76 €

Cruise Control adaptiv deri në 210 km/h (me funksionin "follow to stop" për DSG) (vetëm në kombinim me PLC) PC5 399 € 399 €

Zgjidhni modalitetin e drejtimit PSR 101 € 101 €

Sistemi i alarmit të shoferit EM1 40 € 40 €

Infoargëtuese
Radio info-argëtuese BOLERO me një ekran me prekje 8" me ngjyra, 8 altoparlantë (kërkon RA4) RAF 156 € S

Sistemi navigues AMUNDSEN me një ekran me prekje 8" me ngjyra, 8 altoparlantë, radio në internet (vetëm në Ambition në 
kombinim me RA4 PLC) RANI 1.129 € 974 €

Kontrolli zanor (vetëm në kombinim me sistemin e navigimit - RAN) QH1 16 € 16 €

8 altoparlantë 8 RM 131 € S

ŠkodaSistemi i zërit (9 hi-fiзвучници соsubwooferdhe 405Wfuqia) 9 VJ - 439 €

Komfort telefoni - kuti karikimi pa tela PT1 276 € 276 €

Port shtesë USB-C në panelin e çatisë (vetëm për karikim) KN2 40 € 40 €

Lidhja Smart Link RA4 161 € S

Lidhja Smart Link (me valë për Apple) (vetëm në kombinim me RAN) 9WJ 212 € 51 €

Kabina virtuale (vetëm në kombinim me RAF RA4 PLC) 9S0 493 € 493 €

Timoni shumëfunksional me fole plastike PUR 2 PL1 125 € -

Paketë e vogël lëkure me timon shumëfunksional me 2 fole PLC 344 € S

Paketë e vogël lëkure me timon shumëfunksional me 2 fole me ngrohje (vetëm në kombinim me PWP PHB) PLE 469 € 125 €

Paketë e vogël lëkure me timon shumëfunksional me 2 fole me pedale lëvizëse për DSG PLI 433 € 89 €
Paketë e vogël lëkure me timon shumëfunksional me 2 fole me pedale për ngrohje dhe ndërrim për DSG (vetëm në 
kombinim me PWP PHB) PLG 559 € 215 €

Paketë e vogël lëkure me timon sportiv shumëfunksional me 3 fole PLK 456 € 112 €

Paketë e vogël lëkure me timon sportiv shumëfunksional me 3 fole me ngrohje (vetëm në kombinim me PWP PHB) PLM 469 € 125 €

Paketë e vogël lëkure me timon sportiv shumëfunksional me 3 fole me pedale lëvizëse për DSG PLN 545 € 201 €
Paketë e vogël lëkure me timon sportiv shumëfunksional me 3 fole me pedale për ngrohje dhe ndërrim për DSG (vetëm në 
kombinim me PWP PHB) PLP 670 € 328 €

Rrota 16” alumini SargasAero

Rrota dhe goma Alumini
Rrota alumini SARGAS Aero 6J х 16 me goma 205/60 R16 P02 520 € S

Rrota alumini ORION 6J х 16 me goma 205/60 R16 P06 520 € 0 €

Rrota alumini HOEDUS Aero zi 6J х 16 me goma 205/60 R16 P08 705 € 185 €

Rrota alumini BRAGA 6,5J х 17 me goma 205/55 R17 P12 812 € 292 €

Rrota alumini PROPUS Aero 6,5J х 17 me goma 205/55 R17 P18 812 € 292 €

Rrota alumini PROPUS Aero zi 6,5J х 17 me goma 205/55 R17 P16 997 € 477 €

Rrota alumini CRATER 7J х 18 me goma 215/45 R18 PJ3 1.154 € 635 €

Rrota alumini VEGA 7J х 18 me goma 215/45 R18 PJ2 1.154 € 635 €

Rrota alumini VEGA Aero zi 7J х 18 me goma 215/45 R18 PJ1 1.339 € 818 €

Ngjyra e bardhë karamele / blu energjie Uni CHR 0 € 0 €

Ngjyrë ekskluzive Velvet Red / Phoenix Portokalli Metallic FLT 440 € 440 €

Ngjyrë metalike MET 110 € 110 €


