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Når du er nået til det punkt i livet, hvor du ved, hvad  
du vil, så vil du nok gerne have denne bil. Med sine 
kompakte mål og et dristigt designsprog udstråler  
!KODA KAMIQ masser af selvsikkerhed. En perfekt  
bil, som opfylder alle dine behov i byen – og passer ind  
i de fleste parkeringsbåse.

KAMIQ byder også på masser af teknologier, som er nye 
i segmentet for kompakte Urban SUVere. Avancerede 
assistentsystemer og en ny generation af infotainment 
betyder, at du kan være godt beskyttet på alle køreture  
uden at skulle gå på kompromis med køreglæden.

Dét er Simply Clever. Dét er !KODA.

NÅR DU VED, 
HVAD DER PASSER TIL DIG



   UDVENDIGT
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Det rigtige look: KAMIQ er den perfekte kombination 
af robusthed og dynamiske former defineret af !KODA 
designsproget. Det er den første !KODA Urban SUV.

SET FORFRA
KAMIQ er forsynet med  
en bred kølergrill og todelte 
forlygter, som giver fronten en 
unik fremtoning. Det ekstra 
element på den forreste 
stødfanger i platingrå eller  
sort understreger bilens  
SUV-lignende karakter.

Bilen er vist med ekstraudstyr

DESIGN DER FØRER
OG IKKE FØLGER

STIL OG FUNKTIONALITET
Med sit udvendige design  

manifesterer KAMIQ sit tilhørsforhold  
til !KODA familien, men samtidig  

viser den sin individualitet. Bilen byder  
på SUV-features som fx et højere 

karrosseri og en robust fremtoning 
kombineret med de praktiske 

egenskaber fra en kompakt bybil. 





PANORAMAGLASTAG
For at tilføre et mere individuelt præg til 
dagligdagens kørsel kan KAMIQ udstyres  
med et stort panoramaglastag.
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SET FRA SIDEN
Karakteristiske linjer på bilens sider øger det dynamiske præg 
fra !KODAs designsprog. Indtrykket er endnu stærkere hvis 
KAMIQ udstyres med Sunset - Ekstra mørktonede bagruder, 
som ikke bare giver et mere attraktivt udseende udvendigt,  
men også beskytter bagsædepassagererne mod solens stråler. 

SET BAGFRA
Bilen viser stolt sit familietilhørsforhold frem 
med det genkendelige !KODA navn bagpå.

Det ekstra element på den bageste stødfanger 
med integreret diffusor i platingrå eller sort 

fremhæver den store frihøjde og giver bilens 
bagende et særligt robust look.

Bilen er vist med ekstraudstyr





LYS-
DESIGN
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MODERNE  
SKØNHED
Lys er ikke kun til for at lyse op. Det inspirerer. De unikke forlygter 
og lange slanke baglygter gør, at bilen straks genkendes, og den 
repræsenterer en perfekt blanding af tjekkisk krystaltradition og 
moderne teknologi.

FULD LED-FORLYGTER
Topudstyrsvarianten som 
KAMIQ kan udstyres med, er
spækket med LED-teknologi
inklusive til kurvelysfunktionen,
tågelygterne og animerede
blinklys, som giver bilen
endnu mere dynamik.

FULD LED-BAGLYGTER
KAMIQ kan udstyres med 

horisontalt designede baglygter, 
hvor det C-formede lys, som er

typisk for !KODA familien,
er blevet opdateret med et

moderne twist. Denne originale 
lyssignatur ledsages af en  

perfekt funktionalitet.





Interiøret er vist med ekstraudstyr



     
INDVENDIGT
DESIGN
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DIT HELT EGET STED I kabinen vil du straks føle dig hjemme. Interiøret, som matcher det 
udvendige design med selvsikkerhed og funktionalitet hele vejen 
igennem, byder på en ekstraordinær rummelighed, kvalitetsmaterialer 
inklusive attraktive dekorindlæg og banebrydende digital teknologi.

Interiøret er vist med ekstraudstyr

AMBIENTEBELYSNING
Gør kabinen mere hyggelig
og komfortabel med 
ambientebelysning som 
du kan tilkøbe i hvid, rød 
eller kobberfarvet langs 
instrumentpanelet.

DIGITALT COCKPIT 
KAMIQ kan udstyres med et 
Digitalt Cockpit som viser data fra 
kørecomputeren i kombination 
med andre informationer som fx 
navigationen. Du kan vælge mellem 
fem forskellige visninger (her ses den 
moderne visning), som styres via 
”View”- knappen i rattet. Digitalt
cockpit i KAMIQ har et 10,25" display.



STIL OG 
FUNKTIONALITET
KAMIQs interiør er 

forsynet med kvalitets-
materialer og førsteklasses 

håndværk. En lang række 
kombinationsmuligheder, 

når det gælder sædeindtræk 
og dekorelementer betyder, 
at du kan give din bil en unik 

personlighed. Takket være 
de smukt udformede og 

komfortable sæder vil du 
føle dig frisk selv efter en 

lang køretur. 

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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LÅSNING & OPLÅSNING
Denne funktion giver dig komfortabel 
mulighed for at låse din bil og låse den op  
via !KODA Connect-appen, uanset hvor  
du befinder dig. Hvis du eksempelvis har 
glemt at låse din bil, kan du nemt gøre det 
med din smartphone, uanset hvor du  
befinder dig.

PARKERINGSPOSITION
Se præcist, hvor din bil er parkeret,
uanset hvor du er. !KODA Connect 
viser adressen, tidspunktet og datoen
for parkeringen på din smartphone.

(KODA CONNECT
Til KAMIQ er det muligt at tilkøbe to typer tjenester.
Infotainment Online leverer informationer om trafikken og 
andre ting i realtid, mens Care Connect har fokus på hjælp 
og sikkerhed og giver mulighed for fjernadgang og -kontrol 
af bilen. De tilbyder også assistance til alle situationer, hvor 
der måtte være behov for det.

!KODA CONNECT:
TAG ONLINE-
UNIVERSET MED

Vær opkoblet, uanset hvor du kører. At være fuldt og 
permanent opkoblet betyder, at man altid har adgang 
til underholdning og nyttige informationer. Det giver 
også assistance 24/7, når man er på farten. !KODA 
Connect er din indgang til en verden af ubegrænsede
kommunikationsmuligheder.
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SHOP
Ved tilkøb af Amundsen 
infotainmentsystem har 
du via den indbygget shop 
mulighed for at købe 
datapakker, downloade 
infotainmentapps
(fx Vejr eller Nyheder)  
og forlænge din !KODA
Connect-licens direkte
fra din bil.

ONLINE
TRAFIKINFORMATION
Ved tilkøb af Amundsen 
navigation får du Up-to-
date informationer giver 
dig et perfekt overblik over 
alle køreture. De giver dig 
også mulighed for at reagere 
på nye situationer som fx 
vejarbejde, ulykker og køer. 
Du vil også blive advaret
via lokale fareinformationer
i tilfælde af ulemper på
vejen som fx vanskelige
kørselsforhold eller
begrænset udsyn.

INFOTAINMENT APPS
Det er muligt at tilkøbe 
Infotainment apps som 
forbedrer oplevelsen af
bilens opkoblingsmuligheder.
Disse apps kan downloades
i shoppen via infotainment
systemet. Du kan eksempelvis 
få en detaljeret vejrudsigt for 
din aktuelle position eller et 
hvilket som helst andet sted 
via vejrappen.
Infotainmentapps opdateres
regelmæssigt, og der vil
løbende blive tilføjet
flere apps.

NØDOPKALD
Der foretages automatisk et SOS-opkald i tilfælde af en nødsituation
på vejen. Systemet kan også aktiveres manuelt ved at trykke på den 
røde knap i loftkonsollen.

KORTOPDATERING ONLINE
Du har ikke brug for dine egne data til kortopdateringer hvis du tilkøber  
Amundsen navigation til KAMIQ. Selve opdateringen forløber også helt 
ukompliceret. Du behøver ikke at spekulere på det, for du har altid adgang  
til de nyeste kort.
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FRA STORE IDEER  
TIL DE MINDSTE DETALJER

DØRKANTSBESKYTTELSE
Det er muligt at tilkøbe smarte dørkantsbeskyttere til KAMIQ. 

Når man åbner dørene, kører der plastiklister ud, som dækker 
kanterne. På den måde beskytter KAMIQ sig selv mod 

beskadigelser og er samtidig hensyntagende over for andre biler. 
Det er for eksempel perfekt på trange parkeringspladser.

EL-BAGKLAP
KAMIQ kan udstyres med en el-bagklap hvor du kan 

åbne og lukke den med et enkelt tryk på en  
knap på fjernbetjeningen eller i førerdøren, hvilket

især er nyttigt i dårligt vejr. Du kan også indstille 
den øverste position for bagklappen, så den passer 

til dine behov. Der er også en knap til lukning af 
bagklappen direkte på bagklappen.

PARAPLYHOLDER
Der sidder en smart
holder til en !KODA 

paraply, som kan  
tilkøbes til KAMIQ. 
Paraply holderen er 
designet til at lede  

vandet fra paraplyen  
væk, så vandet ikke 

ophober sig og  
kabinen ikke 

bliver våd.

ANHÆNGERTRÆK
Det er muligt at tilkøbe et
svingbart anhængertræk

med elektrisk frigørelse 
til KAMIQ. Kontakten er 

placeret i bagagerummet.

SIMPLY CLEVER
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KLAPBORDE
Til KAMIQ er det muligt at tilkøbe 

praktiske integrerede klapborde
med drikkevareholdere i  

forsædernes ryglæn. 

DOBBELTBUND
Der kan tilkøbes dobbeltbund til KAMIQ, som placerer 
bunden af bagagerummet på niveau med læssekanten, og det 
giver en nemmere håndtering af bagagen. Derudover giver 
det en diskret opbevaringsplads.

SPRINKLERVÆSKEBEHOLDER
Du vil aldrig mere spilde en eneste 
dråbe, når du påfylder sprinklervæske. 
Væskebeholderen er nemt tilgængelig  
og har en integreret tragt.
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PAKKET 
MED KREATIVITET

Selv KAMIQs bagagerum demonstrerer, hvad kreativt design betyder. 
Bagagerummet er spækket med features, som sikrer, at dine ting bliver på 
deres plads, og at din bil ikke bliver snavset. Og mere end det: Det rummelige 
bagagerum med en kapacitet på 400 l, der kan udvides til 1.395 l med 
bagsæderne klappet frem, bringer bilen helt i top i klassen. 

DOBBELTSIDET BAGAGERUMSMÅTTE
Den smarte dobbeltsidet bagagerumsmåtte, der kan tilkøbes til KAMIQ har 
flere funktioner. Du kan anvende måtten med den elegante stofside opad, når 
du ikke transporterer noget, der kunne gøre din bil snavset, og nemt vende
den om og anvende den vaskbare gummiside, når det er nødvendigt.

NETPROGRAM
Ved tilkøb af netprogram er der et  vandret placeret 
og to lodret placerede net, der øger fleksibiliteten i 
bagagerummet ved at fastgøre genstande sikkert.

KROGE
De robuste kroge i bagagerummets sider gør det nemmere  
og mere sikkert at transportere poser og tasker.



Interiøret er vist med ekstraudstyr
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Bilen er spækket med gennemtænkte detaljer og 
sofistikerede assistentsystemer, og den vil forkæle  
dig med absolut komfort og forstærke din køreglæde. 
Uanset hvad komfort betyder for dig, så finder du  
det i KAMIQ. 

INDRE SELVTILLID 

SÆDEVARME I BAGSÆDE/USB-C
Når vejret er koldt, vil familie og venner sætte pris på sædevarmen som det er 
muligt at tilkøbe til KAMIQ, der reguleres med et separat betjeningselement
på bagsiden af armlænet foran. Det er også muligt at tilkøbe to USB-C-porte, 
som giver mulighed for universel opladning af mobiltelefoner.
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KESSY - NØGLEFRI BETJENING
Hvis bilen udstyres med KESSY (nøglefrit system til oplåsning,
start og låsning af bilen) eller med den simplere version Easy 
Start, har den en start-stop-knap på ratstammen.

EL-INDFÆLDBARE SIDESPEJLE
KAMIQ kan udstyres med praktiske automatisk indfældbare 
sidespejle som klapper ind, når bilen låses, så de er beskyttet 
mod beskadigelse.

FARTPILOT
KAMIQ kan udstyres med en fartpilot, som foruden at opretholde 
den valgte hastighed, giver dig mulighed for at øge eller reducere 
hastigheden uden at bruge pedalerne. 

PHONE BOX / USB-C
KAMIQ kan udstyres med en forstørret phone box, der leverer et forstærket signal til dit mobile apparat og samtidig oplader din 
telefon trådløst under kørslen. Dette opbevaringsrum er både let tilgængeligt og passer til apparater med større skærmstørrelse.
To USB-C-porte i midterkonsollen gør det nemt at tilslutte dine eksterne apparater uden behov for dongles eller adaptere.
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VARMEFUNKTIONER
Varmefunktionen til forruden, som 
hurtigt fjerner frost eller dug, og 
varmen i multifunktionsrattet styres via 
infotainmentsystemet.

(KODA SOUND SYSTEM
Hvis du tilkøber !KODA Sound 
System til KAMIQ, kan du nyde en 
helt klar lyd, uanset om det gælder 
musik eller tale, via soundsystemet. 
Systemet omfatter 10 højttalere 
inklusive en centerhøjttaler i 
instrumentpanelet og en subwoofer 
i bagagerummet. Blandt andre 
funktioner kan lyden tilpasses 
efter, hvor mange personer der 
er i bilen, og hvor de sidder, ved 
hjælp af profilerne Alle, Front og 
Fører. Anlægget har en samlet 
udgangseffekt på 405 W.

ELEKTRISK INDSTILLELIGT
FØRERSÆDE
Ved tilkøb af elektrisk indstilleligt 
førersæde kan du nemt indstille 
sædet, så du sidder perfekt bag 
rattet. 
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ONLINE PERSONALISERING
Du vil især sætte pris på denne funktion, som kan tilkøbes til KAMIQ, hvis din bil bliver benyttet 
af flere chauffører. Du kan indstille din individuelle køreprofil, layoutet på det digitale cockpit eller 
klimaanlægget. Indstillingerne vil blive synkroniseret med din !KODA ID konto. Så næste gang 
du logger ind i din bil efter den har været brugt af en anden, kan du komfortabelt køre videre 
med dine foretrukne indstillinger. Med Online Personalisering kan du indstille dine foretrukne 
indstillinger, ikke kun i din egen bil, men i alle !KODA modeller der understøtter funktionen. 



SIKKERHED
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VI HOLDER DIN 
RYG FRI

SIDE ASSIST
KAMIQ kan udstyres med Side Assist som anvender radarsensorer i den bageste stødfanger til overvågning af området bag og 
ved siden af din bil, så systemet kan registrere andre køretøjer og endda mindre synlige objekter som cyklister på en afstand op 
til 70 m. På baggrund af afstanden til biler i nærheden og disse bilers hastighed vurderer systemet, om føreren skal advares.

Du kan køre ud på nye eventyr med ro i sjælen. KAMIQ er  
udstyret med en lang række assistentsystemer, der understøtter  
dig under kørslen og hjælper med parkering og endda med at 
forebygge kollisioner.
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REAR TRAFFIC ALERT
Denne assistent som kan tilkøbes 

til KAMIQ, er en del af Side Assist-
systemet, hjælper dig med at bakke 
ud fra en parkeringsbås på en sikker

måde, hvis udsynet er dårligt.
Systemet kan endda bremse bilen
automatisk, hvis det registrerer en

overhængende fare.

MANØVRERINGSASSISTENT
Ved at anvende sensorerne fra

parkeringsassistenten, som kan 
tilkøbes, kan dette system beskytte 

mod forhindringer inden for bilens 
kørselsafstand (ved hastigheder på 

op til 8 km/t). Hvis der registreres 
en forhindring, foretager systemet 

en katastrofe opbremsning – ud fra 
afstanden til forhindringen  

og bilens hastighed.
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PARKERINGSSENSORER
Ved tilkøb af parkeringssensorer er 
det nemmere og mere sikkert at 
parkere KAMIQ. Parkeringssensorerne 
er integreret i den bageste og 
forreste stødfanger. De kontrollerer 
afstanden mellem bilen og eventuelle 
forhindringer. Parkeringssensorer 
bag er standard i Style.

PARKERINGSASSISTENT
Gør det nemmere at parkere på
trange steder med parkerings
assistenten, som kan tilkøbes til 
KAMIQ. Den vælger automatisk
en passende parkeringsbås i en
række af biler, der er parkeret
parallelt eller vinkelret.
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FRONTASSISTENT MED FODGÆNGERBESKYTTELSE
Frontassistent-systemet, som gør brug af en radar i kølergrillen, er konstrueret til at overvåge afstanden til det forankørende køretøj 
inklusive katastrofeopbremsningsfunktion. KAMIQ er udstyret med Frontassistent udvidet med fodgængerbeskyttelse, som advarer 
føreren via akustiske/optiske signaler samt med et moderat bremseryk.
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DYNAMISK FARTPILOT
Du kan tilkøbe den praktiske 
dynamisk fartpilot, som ved 
hjælp af en radar i kølergrillen kan 
systemet, ud over den normale 
fartpilotfunktion, holde en sikker 
afstand til forankørende køretøjer. 
Systemet arbejder op til en 
hastighed på 210 km/t.

FJERNLYSASSISTENT
KAMIQ kan udstyres med 
en fjernlysassistent som 
skifter automatisk mellem 
nærlys og fjernlys og øger 
dermed komforten og 
sikkerheden under kørslen. 
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VEJBANEASSISTENT 
Dette system arbejder ved hastigheder 
over 65 km/t og kan hjælpe med at holde 
bilen i den rette vognbane.
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SIKKERHEDEN 
KOMMER I  
FØRSTE OG I 
SIDSTE RÆKKE

FRONTAIRBAGS
Hvor frontairbaggen til føreren er 

integreret i rattet, er frontairbaggen i 
passagersiden placeret i instrumentpanelet. 

Forsædepassagerens frontairbag kan 
frakobles, hvis der skal monteres et 

barnesæde på forsædet.

HOVEDAIRBAGS
Efter udløsningen danner 

hovedairbaggene en væg, 
som beskytter føreren og 
forsædepassageren mod 

hovedskader.

I ekstreme situationer, hvor føreren ikke aktivt kan 
påvirke situationens udvikling, tager bilens passive 
sikkerhedssystemer over – fx airbaggene. Du kan få 
op til ni airbags i bilen.
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KNÆAIRBAG
Denne airbag, som er placeret 
under ratstammen, beskytter 
førerens knæ og skinneben.

SIDEAIRBAGS FORAN OG BAG
Det er muligt at tilkøbe ekstra sideairbags til de yderste 
bagsæde passagerer. Sammen med de forreste sideairbags 
beskytter de førerens og de øvrige passagerers bækkenparti  
og brystkasse i tilfælde af en sidekollision.



PRÆSTATION
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Motorerne giver dig fremragende komfort både i og 
uden for byen. Uanset om du vælger en benzin- eller 
dieselmotor, så vil din KAMIQ altid køre støjsvagt, 
fleksibelt, pålideligt og økonomisk. 

FANTASTISKE 
PRÆSTATIONER TIL 
FANTASTISKE BYER 

MOTORER
Motorprogrammet omfatter benzinmotorer med 95 hk, 
115 hk og 150 hk med fremragende acceleration og stort 
drejningsmoment samt en 115 hk dieselmotor med et 
imponerende lavt brændstofforbrug. Afhængigt af den valgte 
motor kan man vælge mellem en 6-trins manuel gearkasse og 
en 7-trins DSG.



DRIVING MODE SELECT
Det er muligt at tilkøbe Driving Mode Select til KAMIQ.  
Det aktiveres med knappen på midterkonsollen, og man kan vælge 
mellem indstillingerne Eco, Normal, Sport og Individual.

MULTIFUNKTIONSLÆDERRAT MED DSG BETJENING
Ved tilkøb af multifunktionslæderrat med DSG betjening kan du 
nemt og bekvemt betjene den automatiske 7-trins DSG-gearkasse 
uden at fjerne hænderne fra rattet.
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ACTIVE

ACTIVE-INTERIØR I SORT

INDIVIDUALISERING

Interiøret er vist med ekstraudstyr

KAMIQ kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.
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ACTIVE-INTERIØR I SORT
Stofindtræk

GRAINED BLACK-DEKORELEMENT/
SORTE DEKORLISTER
    

Interiøret er vist med ekstraudstyr



AMBITION/TOUR DE FRANCE
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AMBITION-INTERIØR I SORT/GRÅ
Stofindtræk. Standard i Ambition og Tour de France

KAMIQ kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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SILVER HAPTIC-DEKORELEMENT/
SORTE DEKORLISTER

GRAINED BLACK-DEKORELEMENT/
SORTE DEKORLISTER
     

AMBITION-INTERIØR I SORT/GRÅ
Stofindtræk. Standard i Ambition og Tour de France

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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STYLE

STYLE-INTERIØR I SORT
Sædeindtræk i læder/kunstlæder/Suedia
Ekstraudstyr i Style

KAMIQ kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.

Interiøret er vist med ekstraudstyr
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COPPER BRUSHED-DEKORELEMENT/
KROM DEKORLISTER

LATICE GREY-DEKORELEMENT/
KOBBERFARVET DEKORLISTER
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DYNAMIC-PAKKE

DYNAMIC-INTERIØR
Sædeindtræk i stof/Suedia 
Ekstraudstyr i Ambition og Style

Interiøret er vist med ekstraudstyr

KAMIQ kan fås med følgende interiør og dekorindlæg.
Ekstraudstyr i Ambition og Style
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Interiøret er vist med ekstraudstyr

SILVER HAPTIC-DEKORELEMENT/SORTE 
DEKORLISTER

DYNAMIC-INTERIØR
Sædeindtræk i stof/Suedia 
Ekstraudstyr i Ambition og Style

BLACK DOTS-DEKORELEMENT/RØDE DEKORLISTER
(til Ambition)

BLACK DOTS-DEKORELEMENT/KROM DEKORLISTER
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SÆDEINDTRÆK
Ambition - sort/grå (stof)  Standard i Ambition og Tour de France
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KAMIQ kan fås med følgende sædeindtræk.
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Style - sort/grå (stof/Suedia)
Standard i Style

Ambition/Style - sort (læder/kunstlæder/Suedia)
Ekstraudstyr i Ambition, Tour de France og Style
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KAMIQ kan fås i følgende farver.
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TILBEHØR
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FREMSTILLET AF 
!KODA, DESIGNET 
AF DIG

Med !KODA Original Tilbehør kan du omdanne din bil 
ved at øge den praktiske anvendelighed, sikkerheden og 
anvendelsesformålene og tilpasse bilen meget mere til 
dine egne behov.

SMART HOLDER – KROG 
Håndtasker eller rygsække behøver ikke at optage 
pladsen på bagsædet. Hæng dem på smart holder-
krogen, som er fastgjort til de forreste nakkestøtter.

SMART HOLDER – MULTIMEDIEHOLDER
Multimedieholderen, som monteres på forsædernes 
nakkestøtter, vil helt sikkert vække glæde hos
bagsædepassagererne.

SMART HOLDER – TØJBØJLE
Tøjbøjlen, som monteres på forsædernes nakkestøtter,  
er ekstremt praktisk – især hvis du er iført et jakkesæt, og  
vil undgå at krølle din blazer.

SKÅNETÆPPE
Dette skånetæppe forhindrer, at barnesæde rutsjer og beskytter 
samtidig bilens sædeindtræk mod beskadigelse og snavs.

HUNDESIKKERHEDSSELE / BAGSÆDEBESKYTTELSE
Hvis en af dine faste passagerer er en hund, anbefaler vi, at du udstyrer din bil med en særlig 
sikkerhedssele (størrelse S-XL). Du vil også sætte pris på bagsædebeskyttelsen.



T
ilb

eh
ør

65

GUMMIMÅTTESÆT
Gummimåtterne vil hjælpe dig med at holde 
bilens kabine ren. De kan nemt tages ud og 
tømmes eller tørres af.

CYKELHOLDER
Til montering på tagbøjler.

DØRTRINSLISTER
Giver bilen en sporty look og beskytter dørpanelet 
ved ind -og udstigning.
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FÆLGE 18" VEGA AERO sorte/sølvfarvede  
alufælge, polerede*

18" CRATER alufælge*

18" VEGA alufælge* 18" SIRIUS alufælge i antracit* 17" BRAGA alufælge*
Standard i Style

17" VOLANS alufælge*

16" TECTON stålfælge med hjulkapsler*
Standard i Active

16" CASTOR alufælge*
Standard i Ambition

17" STRATOS alufælge 
i metallic platinum, børstede*

16""NANUQ alufælge i sølvfarve 
(kan anvendes med 16" snekæder)*"

*Ekstraudstyr
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HJULBOLTSKAPPER
Dekorative hjulboltskapper til 
fælge med og uden låsebolte.

FÆLGPLEJE 
Fælge på biler er som sko. Uanset om ”skoene” på din 
!KODA er stilfulde, sportslige eller rent funktionelle, tilbyder 
vi en lang række genstande, som gør bilens fælge endnu 
mere attraktive og totalt unikke!

LÅSBARE HJULBOLTE
Låsbare hjulbolte til dine fælge 
sørger for du er godt kørende.

DEKORATIVE VENTILHÆTTER
Med ventilhætter udstyret med 
!KODA-logoet bliver din bil stilfuld ned 
til mindste detalje.

HJULTASKER
Dette sæt med eksklusive 
hjulovertræk i polyester muliggør 
nem transport og håndtering 
af fælgene.



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit som muligt. Din ŠKODA hører til 
blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 
24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

!KODA Vejhjælp

Læs mere på skoda.dk

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone 

Reparation på stedet

Bugsering i forbindelse 
med driftsstop

Bugsering i forbindelse 
med trafikskader Uheld i udlandet

Hotel

Alternativ transportBjærgning/fritrækning

Gratis lånebil

Hærværk/tyveri 
(kaskoskader)

HVIS DU KOMMER TIL OS   
KOMMER VI OGSÅ TIL DIG

ŠKODA VEJHJÆLP

Som ŠKODA-ejer har du adgang til en unik service, der har til formål at holde dig og din ŠKODA kørende så problemfrit 
som muligt. Din ŠKODA hører til blandt de mest pålidelige biler, men skulle det alligevel ske, at bilen går i stå, kan du helt 
gratis trække på ŠKODA Vejhjælp, som rykker ud med hjælp 24 timer i døgnet både i Danmark og i udlandet.

* Gælder ikke Færøerne og Grønland



ŠKODA VEJHJÆLP: (+45) 70 20 70 78

Alle priser er inklusive moms, miljøbidrag og skadeforsikringsafgift, indeks 2021.

Forsikringens løbetid følger kundens leasing- eller finansieringsaftale. Ved stand-alone 
er der ingen begrænsning. Forsikringen kan kun købes af kunder over 18 år.

Selvrisikoen for:
kunder mellem 18-24 år, er 12.000 kr.
kunder mellem 25-29 år, er 7.000 kr. 
kunder +30 år, er 5.000 kr. 

ŠKODA Forsikring er et produkt af Volkswagen Semler Finans A/S i samarbejde 
med Alm Brand A/S som er medlem af Garantifonden for Skadeforsikring.

Læs mere om vores bilforsikring på vwsf.dk 

med trafikskader

(kaskoskader)

IL OS   
IL DIG

Få de bedste dækninger samt fast lav pris på din bilforsikring
via ŠKODA Forsikring uanset bopæl og anciennitet.

ŠKODA
FORSIKRING

ŠKODA FORSIKRING PRISER:

Kategori   Fører under 25 år Fører over 25 år

<125.000 kr 595 kr. 395 kr.

<225.000 kr 645 kr. 465 kr.

<275.000 kr 695 kr. 495 kr.

<375.000 kr 795 kr. 560 kr.

<475.000 kr 895 kr. 610 kr.

Dine fordele med ŠKODA Forsikring:

Med forsikringen får du bl.a. både 
Ansvars- og Kaskoforsikring. Derudover 
får du en række andre fordele med 
forsikringen, bl.a.:

• Vejhjælp i Danmark og Europa

•  Lånebil så hvis uheldet skulle være ude, 
er du med denne forsikring sikret en 
lånebil, mens din bil bliver repareret. 

•  Udvidet glasforsikring med lav 
selvrisiko

•  Påkørsel af dyr som dækker skader som 
sker i forbindelse med at du påkører et 
dyr, uden at du skal betale selvrisiko for 
reparationen.

•  Udvidet Førerulykkesforsikring eft-
er en eneulykke som bl.a. dækker 
behandlingsudgifter, tabt arbejds-
fortjeneste, svie og smerte, varigt 
mén, erhvervsevnetab og ved dødsfald. 
Dækker dig og din ægtefælle/samlever 
som fører i egen og i lånt bil.

Dine fordele med 
ŠKODA Forsikring:



+ 2 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE100.000 KM

+ 3 ÅR
TRYGHEDSA

FTA
LE150.000 KM

TRYGHEDSAFTALE

Læs mere på skoda.dk

Hvis den normale garanti er livremmen, kan du nu fortsætte 
med seler på. Hos din forhandler kan du nemlig tilkøbe en 
tryghedsaftale med +2 eller +3 års ekstra tryghed oveni den 
2-årige normale fabriksgaranti, når du køber en ny !KODA.

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

FORDELE

Driftssikkerhed og kvalitet via autoriseret 
!KODA-værksted

Service du kan have tillid til udført af  
uddannede !KODA-mekanikere

Ro i sindet selv i udlandet med paneuropæisk 
dækning

Bevis for brugtvognsværdien på bilen



Service- og
reparationsabonnement

3 

SERVICE- OG 

REPARATIONSABONNEMENT

Læs mere på skoda.dk

Med et abonnement, der omfatter både serviceeftersyn og reparation, får du lettere ved at 
overskue dine udgifter til bilen. Du betaler simpelthen et fast beløb én gang om måneden.

 

 

Motor, gearkasse og di"erentiale

Elektronik, computere, instrumenter, etc.

Bremser, inklusive slid

Turbo, udstødning og katalysator

Kobling

Drivaksler, støddæmpere og ophæng

Viskerblade

Pærer

Batteri og generator

Starter

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

HVAD ER DÆKKET AF ET SERVICE- OG 

REPARATIONSABONNEMENT

Service, inklusiv arbejdsløn, reservedele og olie, 
der skal skiftes i forbindelse med !KODAs 
foreskrevne service- og vedligeholdelsesplaner. 
Udbedringer af fejl, som er forårsaget af 
mekaniske svigt og/eller normalt slid på:

HERUDOVER KAN FØLGENDE 

DÆKNINGER TILKØBES:

Sommer– og vinterdæk, erstatningsbil ved 
service, hente–bringeservice, klima- og ekstra 
varmeanlæg, navigation, dvd/tv-system er alle 
optioner, som kan tilkøbes aftalen.

HVAD ER IKKE DÆKKET

Reparationer, som eksempelvis vil være 
omfattet af en normal dansk kaskoforsikring.



HVIS DU HAR NYDT AT LÆSE OM !KODA KAMIQ     

– SÅ FORESTIL DIG AT KØRE I DEN

RING TIL OS, OG AFTAL TID TIL EN PRØVEKØRSEL

Din (KODA-forhandler 
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Oplysningerne i dette katalog – for så vidt angår konstruktion, tekniske detaljer og udstyr – var gældende på tryktidspunktet. Men det er 
!KODAs politik at indføre løbende forbedringer i produktionen, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til dette katalog. For at få de nyeste 
informationer om produktændringer samt det helt korrekte udstyr, som gælder for det danske marked, beder vi dig kontakte din lokale 
!KODA-forhandler. De viste biler i brochuren kan være monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. 

Ophavsret: Skandinavisk Motor Co. A/S - !KODA har ophavsretten til alt materiale i denne brochure i overensstemmelse med ophavsrets-
lovens regler herom. Materiale i brochuren må ikke kopieres eller gengives, medmindre der er tale om kopiering eller gengivelse til personligt 
brug. Billeder og logoer må ikke bruges i andre brochurer, på sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra 
Skandinavisk Motor Co. A/S. 

www.skoda.dk Tryk: Kailow Graphic A/S, Miljøcertificeret efter ISO 14001

facebook.com/skodadk

skodadanmark

My(KODA app

Nyd følelsen af at have fuld kontrol over din 
bil. Download My!KODA. Så får du adgang 
til alle de nødvendige features, når som helst 
du har behov for dem, hvad enten det er 
køredata, oplysninger om den resterende 
rækkevidde, eller du skal planlægge en rute, 
eller du har behov for at vide, hvor din bil sidst 
blev parkeret.


