DE NIEUWE ŠKODA

KAMIQ

WANNEER U WEET WAT
BIJ U PAST
Als u het punt in uw leven hebt bereikt dat u
weet wat u wilt, dan is dit de auto voor u. Met
zijn compacte afmetingen en krachtige designtaal
combineert de ŠKODA KAMIQ understatement
met een flinke dosis zelfvertrouwen. Een perfecte
auto die past bij het stadsleven – en ook in de
meeste parkeerplaatsen!
ŠKODA. Simply Clever.
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TOONAANGEVEND
DESIGN
Hij ziet er goed uit: De KAMIQ is de perfecte mix van
robuustheid en dynamische vormen die gestoeld zijn op
de designtaal van ŠKODA. De nieuwe SUV is de eerste
crossover van ŠKODA.

HIGHTECH LED-KOPLAMPEN
De in tweeën gedeelde koplampen geven de
KAMIQ een unieke uitstraling. Krachtige ledverlichting is standaard op elke KAMIQ. Hij is er
ook met hightech full-led koplampen inclusief
bochtverlichting, mistlampen en fraaie dynamische
richtingaanwijzers, een ŠKODA-primeur.
Het koplampontwerp accentueert het stoere front
van de KAMIQ. De hoge motorkap en de robuuste,
platinagrijze afwerking van de voorbumper zijn
stoere designdetails die het onverzettelijke
karakter van deze cross-over aanzetten.

FULL-LED
ACHTERLICHTEN
De KAMIQ verleidt met z’n
prachtige én krachtige ledachterlichten. Een opvallend
kenmerk van elke ŠKODA is
de herkenbare, C-vormige
lichtsignatuur. De KAMIQ is er
ook met full-led achterlichten
inclusief dynamische
richtaanwijzers.
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CROSSOVER VAN ŠKODA
De KAMIQ is van achter gezien
makkelijk te herkennen. Met de
onmiskenbare letters ŠKODA op de
achterklep toont de auto trots zijn
afkomst. Het inzetstuk op de
achterbumper met geïntegreerde
diffusor in platinagrijs geeft de
achterkant er zeer robuuste look.
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FRAAI INNERLIJK
Het interieur, dat met zijn zelfverzekerdheid en optimale
functionaliteit perfect past bij het design van het exterieur, is
bijzonder ruim en biedt hoogwaardige materialen, waaronder
fraaie sierelementen en geavanceerde digitale technologie.
De KAMIQ is uitgerust met de Virtual Cockpit en de nieuwste
infotainmentgeneratie: het infotainmentsysteem Amundsen
met een hoog geplaatst beeldscherm van 9,2 inch in het directe
blikveld van de bestuurder.
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VIRTUAL COCKPIT
De Virtual Cockpit toont
gegevens van de boordcomputer
in combinatie met andere
informatie, zoals navigatie. Er is
keuze uit vijf lay-outs (Modern is
afgebeeld), die via de "View"knop op het stuurwiel kunnen
worden geselecteerd. De Virtual
Cockpit van de KAMIQ heeft
een display van 10,25 inch.

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Dankzij de prachtig gevormde en comfortabele stoelen voelt u zich zelfs
na een lange rit heerlijk fris. De elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
is optioneel. Het gevoel van comfort wordt benadrukt door de
voetenruimteverlichting.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
De KAMIQ biedt ook superieur comfort voor de achterpassagiers. De knie- en
hoofdruimte achterin is uitzonderlijk. Aan de achterkant van de voorste middenarmsteun
bevinden zich luchtroosters, die het temperatuurcomfort voor achterpassagiers
vergroten. Hier vindt u ook een eigen bediening voor de verwarmde zitplaatsen achterin.
Twee USB-C-aansluitingen maken het mogelijk uw mobiele telefoon op te laden.
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PARAPLUVAK
In het bestuurdersportier zit een vernuftig vak
met originele ŠKODA-paraplu. Het parapluvak
is zodanig ontworpen dat water naar buiten
wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.

VERWARMINGSFUNCTIES
De voorruitverwarming, voor het
snel ontdooien of ontwasemen
van de ruit, en de verwarming van
het multifunctionele stuurwiel
worden geregeld via het
infotainmentsysteem.
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LED-ZAKLAMP
In het zijpaneel van de bagageruimte
zit een handige led-zaklamp. Deze laadt
automatisch op tijdens het rijden en komt in
het donker van pas om spullen te zoeken in
uw bagage. Dankzij een magneet is de lamp
op elke stalen ondergrond te bevestigen,
dus ook op de auto zelf wanneer nodig.

PORTIERRANDBESCHERMING
Als een portier wordt geopend,
klapt een kunststof rand uit
die de portierranden bedekt.
Zo beschermt de KAMIQ
zich tegen schade en worden
ook andere auto's ontzien.
Perfect voor bijvoorbeeld
krappe parkeerplaatsen.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Adaptive Cruise Control is een
slimme snelheidsregeling, die actief
is tot een snelheid van 210 km/h
en automatisch voldoende afstand
tot voorgangers bewaart. Dit
werkt met een radar in de grille.
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OMDAT U GEEN
VOLGER BENT
Er schuilt een leider in iedereen: Met zijn strakke design,
zelfverzekerde uitstraling en compacte afmetingen is de ŠKODA
KAMIQ baanbrekend. Perfect voor iedereen die een absolute
trendsetter in plaats van -volger is.
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ŠKODA CONNECT:
UW DIGITALE
WERELD REIST
ALTIJD MEE

Blijf altijd op de hoogte. Als u altijd en overal online
bent, heeft u altijd toegang tot entertainment
en nuttige informatie. Onderweg profiteert men
bovendien van 24/7 hulp. ŠKODA Connect is uw
poort naar een wereld van onbeperkte
communicatiemogelijkheden.

PARKEERPOSITIE
Zie de exacte locatie van uw auto,
waar u ook bent. ŠKODA Connect
toont het adres, de tijd en de datum
van parkeren op uw telefoon.

VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN
Met deze functie kunt u comfortabel uw auto
vergrendelen en ontgrendelen via de ŠKODA
Connect App, ongeacht waar u zich bevindt.
Als u bijvoorbeeld vergeten bent om uw auto
te vergrendelen, kan dat eenvoudig met uw
smartphone, waar u maar wilt.

ŠKODA CONNECT
Deze functionaliteit biedt twee soorten diensten.
Infotainment Online levert real-time informatie, zoals over
het verkeer. Care Connect richt zich op hulp en veiligheid,
toegang tot de auto op afstand en het beheren ervan.
De dienst biedt ook hulp wanneer dat nodig is.
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SHOP
Dankzij de shop die via
het infotainmentsysteem
toegankelijk is, kunt u
direct vanuit uw auto
data-abonnementen
kopen, infotainment-apps
(zoals Weer of Nieuws)
downloaden en uw ŠKODA
Connect-licentie verlengen.
NOODOPROEPSERVICE
Via de dienst "Noodoproepservice" wordt automatisch contact
opgenomen met de alarmcentrale bij een verkeersongeval. Het
systeem kan ook handmatig geactiveerd worden door de rode
knop op de dakconsole in te drukken.
ONLINE
VERKEERSINFORMATIE
Actuele informatie geeft
u een optimaal overzicht
van elke rit. U kunt ook
tijdig reageren op nieuwe
ontwikkelingen, zoals
wegwerkzaamheden,
ongevallen en files.
Lokale gevareninformatie
waarschuwt u bovendien
voor mogelijke problemen
onderweg, zoals moeilijke
omstandigheden of
beperkt zicht.

SMARTLINK+
Met het SmartLink+-systeem (ŠKODA connectiviteitsbundel
die MirrorLink®, Apple CarPlay ondersteunt) kan de bestuurder
via het infotainmentsysteem van de auto veilig de telefoon
gebruiken tijdens het rijden. Bovendien zijn alle geïnstalleerde
apps die als veilig voor auto’s zijn aangemerkt, compatibel
met MirrorLink® of Apple CarPlay. Het SmartLink+ -systeem
biedt u tevens de mogelijkheid om autogegevens naar
uw smartphone te sturen, waardoor u toegang krijgt tot
interessante informatie over uw rit, zoals brandstofverbruik,
rijdynamiek of service-informatie. (Ga naar onze website voor
gebruiksvoorwaarden en informatie over compatibiliteit voor
SmartLink+.)

INFOTAINMENT APPS
Infotainment-apps
optimaliseren de
connectiviteitservaring in de
auto. Deze apps kunnen in de
shop worden gedownload
via het infotainmentsysteem.
Met de Weer-app krijgt u
bijvoorbeeld een
gedetailleerd weerbericht
voor uw huidige locatie, of
waar dan ook. Infotainmentapps worden regelmatig
geüpdatet en er komen
in de toekomst steeds
meer apps bij.
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DE EERSTE CROSSOVER VAN ŠKODA
- DE NIEUWE ŠKODA KAMIQ
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DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De afbeeldingen in deze catalogus (brochure) dienen slechts ter
illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een contract
of garantie. Ze tonen pre-productieauto's en sommige illustraties,
functies, onderdelen en uitrustingen kunnen afwijken van die van
daadwerkelijke productieauto's en van land tot land verschillen. Neem
voor exacte specificaties van functies, onderdelen en uitrustingen
contact op met uw dichtstbijzijnde ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Profiteer van uw eigen digitale metgezel. Download
MyŠKODA met PAUL, een interactieve assistent die
voor u klaarstaat. Hij houdt uw auto in de gaten en
helpt u tevens met het plannen van uw dag.

ŠKODA Connect App
Voor volledige controle over uw auto.
Download ŠKODA Connect en krijg op elk
moment toegang tot belangrijke informatie,
zoals de actieradius, routeplanning of uw
laatste parkeerpositie.
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EROVER LEZEN IS AL LEUK
– ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

Uw ŠKODA Partner:

