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Kun olet saavuttanut elämässäsi sen pisteen, että tiedät, 
mitä todella haluat, saatat hyvinkin haluta juuri tämän 
auton. !KODA Kamiqissa kompaktit ulkomitat on 
yhdistetty voimakkaaseen muotokieleen ilmentäen auton 
hillityn tyylikkään olemuksen ja itsevarman luonteen 
täydellistä sulaumaa. Täydellinen auto, joka sopii kaikkiin 
tarpeisiisi etenkin kaupunkiliikenteessä seikkaillessasi – 
ahtaisiin pysäköintiruutuihin pysäköimistä unohtamatta.

KAMIQ sisältää myös runsaasti tekniikkaa, jota 
ei ole aiemmin ollut tarjolla kompaktikokoisten 
crossover-katumaastureiden kokoluokassa. 
Edistyksellisten avustinjärjestelmien ja uuden 
tietoviihdejärjestelmäsukupolven ansiosta ajaminen on 
aina turvallista hauskuudesta tippaakaan tinkimättä.

Sitä on Simply Clever. Sitä on !KODA.

KUN TIEDÄT, 
MITÄ TARVITSET



   ULKOPUOLEN
MUOTOILU
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Vakuuttava olemus: KAMIQ on !kodan muotokieltä ilmentävien 
vankkojen ja dynaamisten linjojen täydellinen yhdistelmä. 
Se on !kodan ensimmäinen crossover-katumaasturimalli.

KEULA
Kamiqin keulaa hallitsevat leveä jäähdyttimen säleikkö ja kahteen yksikköön jaetut etuvalot, jotka tekevät keulasta 
ainutlaatuisen näköisen. Auton crossover-luonnetta korostaa etupuskurin alaosan suojus, jonka värinä on harmaa tai musta.

DESIGN, JOKA NÄYTTÄÄ 
SUUNNAN

TYYLIKKYYS JA TOIMIVUUS
Ulkopuolen muotoilu paljastaa 

Kamiqin kuuluvan !KODA-
automallistoon, mutta samalla siitä 

huokuu myös auton yksilöllisyys. 
Autossa katumaasturiominaisuudet 

kuten suurempi maavara ja 
jykevä olemus on yhdistetty 

kompaktikokoisen kaupunkiauton 
käytännöllisyyteen. 





PANORAAMALASIKATTO
Kamiqiin on saatavilla tummennettu 
panoraamalasikatto, joka lisää auton 
yksilöllistä ilmettä entisestään.
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KYLJET
Kylkien muotoilulinjat 

korostavat auton dynaamisuutta 
!kodan muotokielen mukaisesti. 

Vaikutelmaa tehostavat 
saatavilla olevat, tummennetut 

SunSet-takasivulasit ja -takalasi. 
Ne korostavat auton tyylikästä 
ulkonäköä ja suojaavat samalla 
takamatkustajia häikäisevältä 

auringonvalolta.

PERÄ
!KODA-tekstilogo takaluukun 

pinnassa paljastaa heti auton 
sukujuuret. Takapuskurin 

alaosan suojus ja integroitu 
diffuusoriosa korostavat 

auton maavaraa ja tekevät 
olemuksesta erityisen vankan 

näköisen. Niiden värinä 
on harmaa tai musta.



KOSKA OLET OMAN 
TIESI KULKIJA







VALOT
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AJATTOMAN KAUNIS

Valaisemisen lisäksi valo tekee myös paljon muuta. Se inspiroi. Ainutlaatuisten ajovalojen 
ja kapeiden, pitkien takavalojen ansiosta auto on heti tunnistettavissa. Valot ilmentävät 
t"ekkiläisen kristallilasinvalmistusperinteen ja modernin tekniikan täydellistä sulaumaa.

TÄYS-LED-AJOVALOT
Huippuversiona ovat kokonaan ledeillä toteutetut ajovalot sisältäen kääntymisvalot, sumuvalot 
ja dynaamiset vilkut, jotka tehostavat auton dynaamista ilmettä.

TÄYS-LED-TAKAVALOT
Kamiqin takavalot ovat vaakasuuntaiset. Valoissa 

syntyvä !KODA-automalleille ominainen 
C-kirjaimen muoto on modernisoitu tyylikkäästi. 
Tähän valoilmeeseen on yhdistetty huippuluokan 

toiminnallisuus. Huippumallisten täys-LED-
takavalojen yhteydessä on dynaamiset vilkut.







     SISÄTILAT



TUNNELMAVALAISTUS
Tee matkustamosta entistä 
viihtyisämpi ja mukavampi 
säätämällä tilailme oman 
mielesi mukaiseksi kojelaudan 
LED-tunnelmavalaistuksella. 
Tunnelmavalaistus on 
saatavilla joko valkoisena, 
punaisena tai oranssina.

VIRTUAL COCKPIT 
-MITTARISTO
Muunneltavassa, 
digitaalisessa Virtual Cockpit 
-mittaristossa voidaan 
ajotietokoneen tietojen 
ohella näyttää myös muita 
tietoja, kuten navigoinnin 
näkymä. Valittavissa on viisi 
erilaista näyttönäkymää 
(kuvassa Modern), joista voit 
valita haluamasi vaihtoehdon 
ohjauspyörän näppäimellä. 
Kamiqissa Virtual Cockpit 
mittaristossa on 10,25 
tuuman näyttö.
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OMA 
HENKILÖKOHTAINEN 
TILASI

Kamiqin kyydissä olet kuin kotonasi. Itsevarmuutta huokuvat sisätilat 
ovat täydellisen toimivat ulkopuolen muotoilua myötäillen. Ne 
ihastuttavat poikkeuksellisella tilavuudella, laadukkailla materiaaleilla, 
kauniilla koriste-elementeillä ja huippuluokan digitekniikalla.



TYYLIKKYYS JA 
TOIMIVUUS

Kamiqin sisätilan 
materiaalit ovat 

korkealaatuisia, ja 
viimeistelyssä näkyy 
huolellinen työnjälki. 
Tarjolla on runsaasti 
erilaisia verhoilu- ja 

koristelistavaihtoehtoja, 
joiden avulla voit 

korostaa autosi 
yksilöllistä luonnetta. 

Tyylikkäiden ja mukavien 
istuimien ansiosta olosi 

on levänneen virkeä 
pitkänkin ajomatkan 

jälkeen. Sisätaustapeilin 
läheisyyteen saatavilla oleva 

USB-C-liitäntä soveltuu 
täydellisesti esimerkiksi 

tuulilasikameran 
lataukseen.





LIITETTÄVYYS
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LUKITSE & AVAA
Tätä palvelua käyttämällä voit
lukita autosi keskuslukituksen ja avata 
sen helposti My!KODA-sovelluksen 
kautta mistä tahansa. Esimerkiksi jos olet 
unohtanut lukita autosi, voit tehdä sen 
kätevästi kaikkialta älypuhelimellasi.

LÖYDÄ AUTOSI
Tarkasta autosi tarkka sijainti,
missä ikinä oletkin. My!KODA-
sovellus näyttää puhelimessasi 
autosi pysäköintipaikan
osoitteen sekä pysäköintiajan 
ja -päivän.

*KODA CONNECT
!KODA Connect sisältää kahdentyyppisiä palveluja. Infotainment 
Online antaa reaaliaikaista tietoa liikennetilanteesta ja muista 
kiinnostavista asioista. Care Connect puolestaan keskittyy 
opastukseen ja turvallisuuteen sekä mahdollistaa auton
tiettyjen toimintojen etäkäytön. Se myös varmistaa 
tarvittaessa avustuksen saamisen.

!KODA CONNECT:
ONLINE-MAAILMA
AINA MUKANASI

Pysy yhteyksissä, missä ikinä oletkin. Kun olet 
online-yhteydessä, viihteen maailma ja hyödylliset 
tiedot ovat aina käytettävissäsi. Lisäksi se 
tarkoittaa 24/7-avustusta matkan aikana. !KODA 
Connect on väylä kommunikaation maailman
rajoittamattomiin mahdollisuuksiin.



ONLINE LIIKENNETIEDOT
Ajantasaiset liikennetiedot auttavat matkan taittamisessa. Niiden avulla voit 
reagoida liikennetilanteen muutoksiin, kuten tietöihin, onnettomuuspaikkoihin ja 
liikenneruuhkiin. Lisäksi saat tietoa matkan varrella olevista vaaratilanteista tai 
huonoista keliolosuhteista, jotta ehdit reagoida kyseisiin tilanteisiin ajoissa.
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SHOP / INFOTAINMENT-SOVELLUKSET
Tietoviihdejärjestelmän kautta käytettävissä olevasta Shopista voit ostaa 
datapalveluja, tilata !KODA Connect -palvelujatkoa ja ladata Infotainment-
sovelluksia. Sää-sovelluksella voit esimerkiksi näyttää tarkan sääennusteen 
sijaintipaikassasi tai missä tahansa muualla. Infotainment-sovelluksia päivitetään 
säännöllisesti, ja ajan myötä tarjolle tulee lisää sovelluksia.

HÄTÄPUHELU
Vakavan onnettomuuden tapahduttua hätäpuhelu soitetaan 
automaattisesti. Hätäpuhelun voi soittaa myös manuaalisesti 
painamalla kattoverhoukseen sijoitettua punaista katkaisinta.

ONLINE KARTTAPÄIVITYS
Voit nauttia täysin saumattomista karttapäivityksistä 
ilman erillisiä tallennusvälineitä. Käytössäsi on aina 
uusimmat karttatiedot, joten sinun ei tarvitse enää 
huolehtia päivityksistä.





SIMPLY CLEVER
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ISOISTA IDEOISTA PIENIMPIIN 
YKSITYISKOHTIIN

OVIEN REUNASUOJUKSET
Kun ovi avataan, muovinen suojus nousee esiin suojaamaan oven reunaa. 

Näin KAMIQ suojaa sekä omaa maalipintaansa että viereisen auton maalipintaa. 
Erinomaisen hyödyllinen lisävaruste etenkin ahtailla parkkipaikoilla.

SÄHKÖTOIMINEN TAKALUUKKU
Saatavilla oleva sähkötoiminen  

takaluukku avataan ja suljetaan kätevästi
kaukosäädinavaimen näppäimellä tai 

kuljettajan oviverhouksessa sijaitsevalla 
katkaisimella. Voit myös rajoittaa takaluukun 
avautumiskulmaa, esimerkiksi jos autotallisi 

on matala. Takaluukun voi avata ja sulkea 
myös takaluukun katkaisimilla.

Ajattele isosti ja uskalla unelmoida! Autosi jokainen yksityiskohta on suunniteltu siten, että 
voit nauttia aina mutkattoman sujuvista matkoista. Kaikki on toteutettu tarkoin harkitusti: 
matkatavaroiden pakkaaminen kätevästi, sisätilojen helppo mukautus erilaisiin kuljetus-
tarpeisiin ja monipuoliset säilytysratkaisut kaikenlaisille tavaroille. 

VETOKOUKKU
Kamiqiin on saatavilla sähkötoimisesti 
esiin kääntyvä vetokoukku. 
Käyttökatkaisin sijaitsee tavaratilassa.
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TAVARATILAN SÄÄDETTÄVÄ VÄLIPOHJA
Saatavilla oleva, säädettävä välipohja nostaa 
tavaratilan pohjatason takaluukun alareunan 

tasalle, minkä ansiosta tavaratilaan on 
helpompi kuormata isoja tavaroita. Välipohjan 

alla on säilytystilaa katseilta suojassa.

SATEENVARJOLOKERO
Sateenvarjolokero ja siihen sijoitettu alkuperäinen !KODA-sateenvarjo sijaitsevat 
kuljettajan oviverhouksessa. Lokero on suunniteltu siten, että vesi pääsee valumaan 
pois autosta sisätilaa kastelematta.

LASINPESUNESTESÄILIÖ
Yksikään tippa ei mene enää hukkaan lasinpesunestettä lisätessäsi. 
Lasinpesunestesäiliöön on helppo päästä käsiksi, ja siinä on myös integroitu suppilo.





   TAVARATILA
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LUOVUUTTA 
PULLOLLAAN

Luova, kekseliäs muotoilu näkyy myös Kamiqin tavaratilassa. 
Tavaratilassa on runsaasti erilaisia varusteita, joiden ansiosta 
matkatavarat pysyvät aina siististi paikoillaan ja tavaratilan sisäpinnat 
säilyvät puhtaina. Lisäksi: Kookas tavaratila on kooltaan 400 litraa tai 
peräti 1#395 litraa, kun takaistuinten selkänojat on käännetty eteen. 
Näillä mitoilla KAMIQ sijoittuu oman autokokoluokkansa kärkeen. 

TAVARATILAN KAKSIPUOLINEN MATTO
Maton toisella puolella on helposti pestävä kumipinnoite, joka 
suojaa tavaratilaa tehokkaasti lialta ja kuralta. Kun kuljetat autossasi 
matkatavaroita, jotka eivät likaa tavaratilaa, voit kääntää esiin 
hienostuneella kankaalla verhoillun puolen.

VERKKOJÄRJESTELMÄ
Yksi vaakasuuntainen verkko ja kaksi 
pystysuuntaista verkkoa lisäävät 
tavaratilan monikäyttöisyyttä ja pitävät 
tavarat turvallisesti paikoillaan.







MUKAVUUS



ONLINE-PERSONALISOINTI
Arvostat varmasti tätä ominaisuutta, jos autosi on usean eri kuljettajan käytössä. Kun olet 
määrittänyt Individual-ajoprofiilin, digitaalisen mittariston näyttönäkymän tai ilmastoinnin 
asetukset, ne synkronoidaan !KODA ID -tilisi kanssa. Seuraavalla kerralla autosi järjestelmään 
toisen kuljettajan jälkeen kirjautuessasi omat suosikkiasetuksesi otetaan heti käyttöön ja pääset 
nopeasti matkaan. Online-personalisoinnin ansiosta voit käyttää omia suosikkiasetuksiasi missä 
tahansa !KODA-autossa, jossa toiminto on käytettävissä.

AMUNDSEN-TIETOVIIHDEJÄRJESTELMÄ JOSSA (,! TUUMAN NÄYTTÖ
Tyylikkääseen designiin on yhdistetty täydellinen toiminnallisuus. Voit käyttää järjestelmää kosketusnäytöltä ja eleohjauksella, minkä lisäksi voit myös hyödyntää !kodan digitaalista 
Laura-avustajaa. Tämä uusi ja kehittynyt online-yhteyteen perustuva puheohjausjärjestelmä vastaa eri aiheita koskeviin kysymyksiin ja tottelee käskyjä. Se esimerkiksi käynnistää 
navigoinnin ilmoittamaasi kohteeseen, etsii haluamasi musiikkikappaleen ja kirjoittaa sanelemasi tekstiviestin. Virtual Cockpit -mittariston yhteydessä liikennemerkkien tunnistus 
ja näyttö sisältyy myös Amundsen-tietoviihdenäytön toimintoihin.
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Autossa on runsaasti huolella suunniteltuja varusteita 
ja edistyksellisiä avustinjärjestelmiä, jotka takaavat 
ensiluokkaisen mukavuuden sekä tarjoavat tukea 
ja apua ajamiseen. Mitä ikinä mukavuus sinulle 
merkitseekin, voit nauttia siitä Kamiqin kyydissä. 

ITSEVARMUUS



PHONE BOX -MATKAPUHELINLOKERO JA USB-C-LIITÄNNÄT
Kamiqiin on saatavilla kookas Phone Box -matkapuhelinlokero, joka 
sisältää signaalivahvistimen matkapuhelimen käyttöä varten. Samalla se 
lataa yhteensopivaa matkapuhelinta  langattomasti ajon aikana. Lokero 
sijaitsee sopivasti käden ulottuvilla, ja siinä voi säilyttää myös isonäyttöistä 
mobiililaitetta. Kaksi USB-C-liitäntää keskikonsolissa mahdollistavat 
ulkoisten laitteiden liitännän kätevästi.

LÄMMITYSTOIMINNOT
Lasin nopeasti huurteesta ja jäästä kirkastavan 
tuulilasilämmityksen ja mukavuutta lisäävän 
monitoimiohjauspyörän lämmityksen asetukset tehdään 
tietoviihdejärjestelmän näytön kautta. Uutuutena 
ohjauspyörän lämmitystä voi hallita nyt myös kätevästi 
vain monitoimiohjauspyörän näppäintä käyttämällä.
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KORIA VASTEN KÄÄNTYVÄT ULKOPEILIT
Nämä ulkopeilit kääntyvät automaattisesti korin 
suuntaisiksi, kun auto lukitaan. Näin ulkopeilejä 
suojataan vaurioilta.

VAKIONOPEUDEN SÄÄDIN
Autoon on saatavilla käytännöllinen vakionopeuden säädin tai 
edistyksellinen mukautuva vakionopeuden säädin, jota voidaan käyttää 
jopa ajonopeudessa 210 km/h (katso luku Turvallisuus).

KESSY
Autossa, jossa on avaimeton käyttö- ja 
käynnistysjärjestelmä KESSY (Keyless Entry, Start and 
exit SYstem) tai sen yksinkertaisempi versio Easy Start, 
moottori käynnistetään ja sammutetaan ohjauspyörän 
läheisyydessä olevalla start-stop-painikkeella.

SÄHKÖTOIMISESTI SÄÄDETTÄVÄ KULJETTAJAN ISTUIN
Parhaan mahdollisen ajokokemuksen varmistamiseksi tarjolla on 
sähkötoimisesti säädettävä kuljettajan istuin.
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ISTUINLÄMMITYS/USB-C-LIITÄNNÄT SAATAVILLA MYÖS TAAKSE
Takasivuistuimien lämmitys on talvipakkasilla oivallinen mukavuusvaruste. 
Sen säätimet sijaitsevat etuistuinten välisen kyynärnojan takapäässä. 
Matkapuhelimien lataaminen sujuu kätevästi kahden USB-C-liitännän ansiosta.

*KODA SOUND SYSTEM -ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ
Äänentoistojärjestelmä vie musiikin ja puheen äänentoiston uusiin ulottuvuuksiin. 
Järjestelmään kuuluu kymmenen kaiutinta, joihin lukeutuvat keskikaiutin kojelaudassa 
ja tavaratilan alapuolelle sijoitettu subwoofer-bassokaiutin. Lukuisten muiden toimintojen 
lisäksi ääniasetukset voi säätää autossa olevien matkustajien lukumäärän ja istumapaik- 
kojen sijainnin mukaan käyttämällä profiileja All (kaikki), Front (edessä) ja Driver (kuljettaja). 
Järjestelmän yhteisteho on 405 wattia. 
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TURVALLISUUS
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TURVALLISUUTESI 
VUOKSI

SIDE ASSIST -KAISTANVAIHTOVAROITIN 
Takapuskuriin asennettuja tutkatunnistimia käyttävä Side Assist -kaistanvaihtovaroitin valvoo autosi takana ja sivuilla olevia alueita. 
Se pystyy havaitsemaan takana olevan ajoneuvon tai jopa pyöräilijän enimmillään 70"metrin päästä. Järjestelmä määrittää lähellä 
olevien ajoneuvojen etäisyyden ja ajonopeuden perusteella, onko kuljettajaa varoitettava.

Lähde matkaan aina turvallisin mielin. Kamiqissa 
on runsaasti erilaisia avustinjärjestelmiä, jotka 
helpottavat ajamista ja pysäköintiä, parantavat 
turvallisuutta ja voivat jopa estää törmäyksiä.
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PERUUTUSVAROITIN 
Tämä avustinjärjestelmä 

on osa Side Assist 
-kaistanvaihtovaroitinta. Se 

tekee pysäköintiruudusta 
pois peruuttamisesta 

turvallisempaa, kun näkyvyys 
on rajoittunut. Välittömän 

vaaran havaitessaan se osaa 
jopa jarruttaa automaattisesti.

PYSÄKÖINTIJARRUAVUSTIN
Tämä pysäköintiavustimen 

tunnistimia hyödyntävä 
järjestelmä auttaa väistämään 

törmäykset esteisiin, jotka 
sijaitsevat auton ajoetäisyydellä 

(toiminnassa nopeuteen 
8 km/h saakka). Jos järjestelmä 
havaitsee esteen, se käynnistää 

tarvittaessa hätäjarrutuksen 
esteen etäisyyden ja auton 

ajonopeuden perusteella.
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PYSÄKÖINTITUTKA 
Pysäköintitutka helpottaa 
Kamiqin pysäköimistä. 
Järjestelmä valvoo etu- ja 
takapuskuriin integroitujen 
tunnistimien avulla auton ja 
mahdollisten esteiden välistä 
etäisyyttä.

PYSÄKÖINTIAVUSTIN 
Pysäköintiavustin tekee 
pysäköimisestä todella 
helppoa. Avustin löytää 
autolle riittävän kokoisen 
pysäköintipaikan, tekee 
taskupysäköinnin tai 
pysäköi poikittaiseen 
pysäköintiruutuun. Auto 
hoitaa ohjauksen itsenäisesti, 
joten sinun tarvitsee vain 
vahvistaa pysäköintipaikka 
ohjauspyörän näppäimellä 
ja säädellä nopeutta kaasu-  
ja jarrupolkimella.
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AUTOMAATTINEN HÄTÄJARRUTUSJÄRJESTELMÄ FRONT ASSIST JA ENNAKOIVA JALANKULKIJASUOJA
Automaattisen hätäjarrutusjärjestelmän toiminta perustuu jäähdyttimen säleikköön asennettuun tutkaan. Se valvoo aluetta auton 
edessä ja tekee tarvittaessa hätäjarrutuksen. Kamiqin automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä sisältää ennakoivan jalankulkijasuojan. 
Se varoitta kuljettajaa jalankulkijaan törmäämisen vaarasta varoitusäänellä ja varoitusvalolla sekä jarruja nytkäyttämällä.
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MUKAUTUVA 
VAKIONOPEUDEN 
SÄÄDIN
Tavallista vakionopeuden 
säädintä täydentää 
jäähdyttimen säleikköön 
asennettu tutka, jolloin 
järjestelmä ajonopeuden 
vakiona säilyttämisen lisäksi 
valvoo etäisyyttä edellä 
ajavaan ajoneuvoon ja pitää 
senkin vakiona. Mukautuva 
vakionopeuden säädin on 
toiminnassa ajonopeuteen 
210 km/h saakka.

KAUKOVALOAVUSTIN
Kaukovaloavustin 
vaihtaa automaattisesti 
kaukovaloilta lähivaloille ja 
päinvastoin. Järjestelmä 
lisää ajamisen mukavuutta 
ja turvallisuutta.
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KAISTA-AVUSTIN 
Tämä järjestelmä auttaa pitämään auton 
omalla kaistallaan ajettaessa nopeudell 
 yli 65 km/h.
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TÄRKEIMPÄNÄ AINA 
TURVALLISUUS

IKKUNATURVATYYNYT
Ikkunaturvatyynyt muodostavat lauetessaan suojaverhon 
sivuikkunalinjan koko pituudelle ja suojaavat etu- ja 
takamatkustajia päävammoilta.

ETUTURVATYYNYT
Kuljettajan turvatyyny on integroitu ohjauspyörään, ja etumatkustajan 
turvatyyny sijaitsee kojelaudassa. Etumatkustajan turvatyynyn voi kytkeä 
pois käytöstä, jos etuistuimelle kiinnitetään lastenistuin.

Vaaratilanteissa, joiden lopputulokseen kuljettaja 
ei voi itse aktiivisesti vaikuttaa, tilanteen ottavat 
haltuun auton passiiviset turvajärjestelmät ja 
 varusteet, joita ovat esimerkiksi turvatyynyt. 
Autossa voi olla kaikkiaan yhdeksän turvatyynyä.
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ETU- JA TAKASIVUTURVATYYNYT
Nämä neljä turvatyynyä suojaavat kuljettajan ja matkustajien lantiota ja 
rintakehää auton kylkeen kohdistuvassa törmäyksessä.

POLVITURVATYYNY
Ohjauspyörän alapuolelle sijoitettu 
polviturvatyyny suojaa kuljettajan 
polvia ja sääriä.



SUORITUSKYKY
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Moottorit tarjoavat erityisen mukavuuden 
niin kaupungin vilkkailla kaduilla kuin 
niiden ulkopuolellakin ajettaessa. 
On valintasi sitten bensiini- tai 
kaasumoottori, saat KAMIQ-autoosi 
aina hiljaisen, sitkeän, luotettavan 
ja taloudellisen moottorin. 

ENSILUOKKAINEN SUORITUS-
KYKY HAASTAVIMPAANKIN 
KAUPUNKIVIIDAKKOON 

MOOTTORIT
Bensiinimoottoreiden tehoversiot ovat 70 kW, 81 kW ja 110 kW. Ne takaavat erinomaisen kiihtyvyyden 
ja väkevän väännön. 70 kW:n moottorin yhteydessä on 5-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Muiden 
moottoreiden yhteyteen on valittavissa käsivalintainen 6-vaihteinen vaihteisto tai 7-vaihteinen DSG-
vaihteisto. Tarjolla on myös 66 kW:n tehon tuottava G-TEC-moottori, joka käyttää polttoaineena bio-/
maakaasua (katso kohta G-TEC). Sen yhteydessä on aina 6-vaihteinen käsivalintainen vaihteisto.



AJOASETUKSEN VALINTA
Ajoasetuksen valinta tehdään 

keskikonsolissa olevalla 
katkaisimella. Valittavissa on 

neljä eri vaihtoehtoa: Eco, 
Normal, Sport ja yksilöllisesti 

säädettävä Individual. Jos 
autossa on mukautuva Sport-

alustansäätöjärjestelmä 
Sport Chassis Control ja 

madallettu alusta, alustan 
luonne voidaan ajoasetuksen 

valintakatkaisimella valita 
vaihtoehdoista Sport ja Normal.

TIPTRONIC-
VAIHTEENVALITSIMET
Monitoimiohjauspyörän 

yhteyteen saatavilla 
olevilla Tiptronic-

vaihteenvalitsimilla 
7-vaihteisen 

DSG-automaatti- 
vaihteiston vaihteita 

voi vaihtaa näppärästi 
sormenpäillä.



Monte-Carlo on Monaco Brandsin rekisteröity tavaramerkki

MONTE CARLO





Monte-Carlo on Monaco Brandsin rekisteröity tavaramerkki



NAUTI PARHAIMMASTA 
PAALUPAIKASTA
Kuvittele mielessäsi auto, jossa ainutlaatuinen muotoilu, ensiluokkainen 
mukavuus ja älykkäät tekniikat yhdistyvät. KAMIQ MONTE 
CARLO -mallissa on erityiset Sport-etuistuimet, joiden verhoilun 
väriyhdistelmänä on punainen/musta, ja Monte Carlo -tyylitelty 
kojelauta. Monitoiminäppäimellinen Sport-ohjauspyörä on verhoiltu 
rei'itetyllä nahkalla, jossa on tyylikkään punaiset koristeompeleet.  
Vakiovarustukseen sisältyvät myös musta kattoverhous, jaloteräksiset 
poljinlevyt ja LED-tunnelmavalaistus, jonka värinä on valkoinen. 
Tunnelmavalaistus on saatavilla myös punaisena.
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Kun !kodan ensimmäisen crossover-katumaasturimalli 
Kamiqin jämäkkä olemus ja dynaamiset linjat yhdistetään 
aitoon Monte Carlo -tyyliin, tuloksena syntyy jännittävä 
auto, jonka itsevarmuus paljastaa voittajaluonteen.

YLIVOIMAISEN 
TYYLIKÄS MUOTOILU

KEULA JA KYLJET 
MUSTAT
Jäähdyttimen säleikön 
kehys, etupuskurin 
alaosa, ulkopeilikotelot ja 
kevytmetallivanteet ovat 
Monte Carlo -mallissa 
tunnusomaisen mustat.

TYYLIKKYYS JA 
TOIMIVUUS
Monte Carlo 

-erikoismallissa on 
panoraamalasikatto, 

kiiltävän mustat 
kattokaiteet ja musta 

takadiffuusoriosa. 

Monte-Carlo on Monaco Brandsin rekisteröity tavaramerkki







G-TEC
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PIENIPÄÄSTÖINEN, 
KYLTYMÄTTÖMÄN 
KUNNIANHIMOINEN 

BIO-/MAAKAASU- JA BENSIINIKÄYTÖN VAIHTO
Vaihtaminen kahden polttoainejärjestelmän käytön välillä tapahtuu automaattisesti. 
Moottori käynnistyy bensiinillä ja jatkaa toimintaa bio-/maakaasukäytöllä. 
Jos bio-/maakaasu loppuu, auto vaihtaa automaattisesti käyttämään bensiiniä. 

Jos etsit taloudellista ja ympäristövastuullista vaihtoehtoa perinteisille polttoaineille, tämä on 
oiva ratkaisu juuri sinulle. Bio-/maakaasua polttoaineena käyttävässä !KODA KAMIQ G-TEC 
-mallissa polttomoottoriautojen käyttäjäystävällisyys yhdistyy vähäpäästöisyyteen. 
Nauti täysillä ajamisesta kaasuhybridillä.
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MOOTTORI JA POLTTOAINESÄILIÖT
Autoon on tarjolla pirteä kolmisylinterinen G-TEC-moottori 
1.0 TSI / 66 kW. Bio-/maakaasun käyttäminen pienentää 
CO2-päästöä bensiiniin verrattuna jopa noin 25 prosentilla. 
Auton ympäristövastuullisuus näkyy myös siinä, että 
typen oksidien (NOx) päästö on huomattavasti pienempi 
eikä hiukkaspäästöjä synny lainkaan. Auton kolmen 
teräksisen bio-/maakaasusäiliön yhteiskapasiteetti 
on 13,8 kg ja toimintamatka kaasulla jopa 410 
kilometriä. Autossa on lisäksi yhdeksän litran 
bensiinisäiliö, joten kokonaistoimintamatkaksi 
kertyy noin 630 kilometriä.
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ACTIVE

MUSTA ACTIVE-SISUSTUS
Kangasverhoilu
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MUSTA KORISTELISTA RISTIKUVIOINNILLA
MUSTA HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

MUSTA ACTIVE-SISUSTUS
Kangasverhoilu



AMBITION
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PUNAINEN AMBITION-SISUSTUS
Kangasverhoilu
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MUSTA KORISTELISTA PISTEKUVIOINNILLA
PUNAINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

HOPEANVÄRINEN KORISTELISTA
MUSTA HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

MUSTA KORISTELISTA RISTIKUVIOINNILLA
MUSTA HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

PUNAINEN AMBITION-SISUSTUS
Kangasverhoilu
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STYLE

BEIGE STYLE-SISUSTUS
Nahka-/keinonahka-/Suedia-mikrokuitukangasverhoilu
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BEIGE STYLE-SISUSTUS
Nahka-/keinonahka-/Suedia-mikrokuitukangasverhoilu

HARJATTU KUPARINVÄRINEN KORISTELISTA
KROMINVÄRINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

HARMAA KORISTELISTA 
KUPARINVÄRINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA

HARJATTU BEIGE KORISTELISTA
KROMINVÄRINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA
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DYNAMIC

STYLE DYNAMIC -SISUSTUS
Suedia-mikrokuitukangasverhoilu
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HOPEANVÄRINEN KORISTELISTA 
MUSTA HOT STAMPING -TEHOSTELISTA
(Ambition-varusteluun)

STYLE DYNAMIC -SISUSTUS
Suedia-mikrokuitukangasverhoilu

MUSTA KORISTELISTA PISTEKUVIOINNILLA 
PUNAINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA
(Ambition-varusteluun)

MUSTA KORISTELISTA PISTEKUVIOINNILLA 
KROMINVÄRINEN HOT STAMPING -TEHOSTELISTA
(Style-varusteluun)
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VERHOILU
Ambition musta (kangas) Ambition punainen (kangas) 
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Style beige (Suedia-mikrokuitukangas) Style beige (nahka/keinonahka/Suedia-mikrokuitukangas)
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VANTEET

18" VEGA AERO -kevytmetallivanteet, 
kiillotettu musta

18" VEGA-kevytmetallivanteet 18" CRATER-kevytmetallivanteet

17" BRAGA-kevytmetallivanteet 16" HOEDUS AERO -kevytmetallivanteet, 
kiillotettu musta

16" ORION-kevytmetallivanteet
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17" PROPUS AERO -kevytmetallivanteet, 
kiillotettu musta

17" VOLANS-kevytmetallivanteet17" PROPUS AERO -kevytmetallivanteet

16" CASTOR-kevytmetallivanteet 16" teräsvanteet ja LHOTSE-kapselit



LISÄVARUSTEET
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!KODAN VALMISTAMAT, 
SINUN VALITSEMAT

Lisävarusteet ovat enemmän kuin muotijuttu. 
Alkuperäisillä !KODA-lisävarusteilla voit mukauttaa autosi
käytännöllisyyden sekä lisätä turvallisuutta ja monipuolisuutta
tarkasti omien autonkäyttötarpeidesi mukaisesti.

SMART HOLDER -RIPUSTUSKOUKKU 
Käsilaukkua tai reppua ei enää tarvitse pitää irrallaan takais-
tuimella. Ne voi ripustaa kätevään Smart Holder -ripustus-
koukkuun, joka kiinnitetään etuistuimen pääntuen jalkoihin.

SMART HOLDER -MULTIMEDIALAITETELINE
Tämä kannettavalle mobiililaitteelle tarkoitettu teline 
kiinnitetään myös etuistuimen pääntuen jalkoihin. 
Telineessä esimerkiksi tabletti on mainiosti katseltavissa.

SMART HOLDER -VAATERIPUSTIN
Etuistuimen pääntuen jalkoihin kiinnitettävä 
vaateripustin on hyödyllinen lisävaruste erityisesti 
silloin, kun olet matkalla siistissä puvussa.

SUOJUS LASTENISTUIMEN ALLE
Tämä suojus estää lastenistuinta liukumasta pois paikaltaan ja 
suojaa samalla istuinverhoilua lialta ja erilaisilta vaurioilta. 

NETTING SYSTEM – COPPER
The set of four nets is a practical and attractive accessory. It secures transported 
items in place and prevents them from sliding around while the vehicle is in motion.
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JOKASÄÄN JALKATILAMATOT,  
VÄRINÄ PUNAINEN
Jalkatilan kumimatot auttavat pitämään  
auton sisätilan puhtaana. Ne on helppo  
irrottaa ja tyhjentää tai pyyhkiä puhtaaksi.

POLKUPYÖRÄTELINE
Voit kiinnittää hiilikuitu-/alumiinirunkoisille pyörille tarkoitetun 
lukittavan polkupyörätelineen turvallisesti peruskattotelineeseen.

KYNNYSLISTAT
Lisävarustevalikoimaan sisältyvät myös 
alumiinikoristeelliset kynnyslistat.



18" VEGA-kevytmetallivanteet, 
kiiltomustat harjatut

18""CRATER-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset harjatut"

17""BRAGA-kevytmetallivanteet, 
antrasiitinväriset harjatut"

16""NANUQ-kevytmetallivanteet, hopeanväriset 
(voidaan käyttää 16" lumiketjujen kanssa)"

17""VOLANS-kevytmetallivanteet, 
kiiltomustat harjatut

17""STRATOS-kevytmetallivanteet, 
metalliplatinanväriset harjatut

Li
sä

va
ru

st
ee

t
8

6

VANTEET



PYÖRÄNPULTTISUOJUKSET
Pyöränpulttisuojukset 
vanteisiin joissa lukkopultit  
ja joissa ei lukkopultteja.
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WHEEL CARE 
& STYLE PACK

Auton vanteet ovat kuin kengät. !KODA-autosi "kengät" 
voivat olla tyylikkäät, urheilulliset tai rennon käytännölliset. 
WHEEL CARE & STYLE -paketti (pyörien säilytyspussit, 
venttiilihatut, lukkopultit) tarjoaa kattavan valikoiman 
vaihtoehtoja, joiden avulla voit muokata niistä entistä 
houkuttelevammat ja juuri omien mieltymystesi mukaiset!
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!KODA CARE 
-TUOTTEET

!KODA Care -tuotteet kehitettiin siksi, että !KODA voi olla tukenasi vielä 
pitkään auton ostamisen jälkeenkin. Näin !KODA voi auttaa sinua kaikissa 
tilanteissa auton koko käyttöiän ajan. !KODA Care -tuotteet varmistavat, että 
autosi pysyy asianmukaisessa kunnossa, takaavat maksimaalisen mukavuuden 
ja turvallisuuden sekä tarjoavat hyvän vastineen rahoillesi.

*KODA HUOLENPITOSOPIMUS

!KODA Huolenpitosopimuksella varmistat 
parhaan jälleenmyyntiarvon uudelle autollesi. 
Laadukkaasti huollettu auto on aikanaan käytetyn 
auton ostajallekin luotettavin vaihtoehto.  
!KODA Huolenpitosopimuksen idea on 
yksinkertainen: saat kuukausimaksuja vastaan 
oikeuden huollattaa ja korjauttaa autoasi missä 
tahansa !KODA-huoltopisteessä Suomessa ilman 
erillistä korvausta. Näin tiedät tarkalleen autosi 
huoltokustannukset ja varmistat, että autosi 
huolletaan ja korjataan parhaalla ammattitaidolla 
ja alkuperäisillä !KODA-varaosilla.

Myös valmistajan suosittelemat lisätyöt normaalin 
huolto-ohjelman ulkopuolella, esimerkiksi 
ilmastointihuolto ja jarruhuolto kahden 
vuoden välein, ovat osa Huolenpitosopimusta. 
Katsastustarkastus sisältyy myös palveluun. 
Lisäksi voit liittää Huolenpitosopimukseen myös 
lisäpalveluita, kuten sijaisauton käytön huoltojen 
ajaksi, renkaiden kausisäilytyksen ja renkaiden 
kausivaihdot.

*KODA YKSITYISLEASING

!KODA Yksityisleasing huolehtii puolestasi 
muun muassa auton huolto-, katsastus- ja 
rengaskustannuksista sekä halutessasi myös 
vakuutuskuluista. Valitse vain tarpeisiisi sopiva 
auto laajasta !KODA-mallistosta. Palveleva 
jälleenmyyjäverkostomme auttaa sinua löytämään  
juuri omaan tilanteeseesi sopivan vaihtoehdon.
!KODA Yksityisleasing tuo käyttöösi upouuden 
!kodan kuukausimaksulla. Kätevä ja huoleton 
Yksityisleasing tarkoittaa autoilua sinun ehdoillasi, 
ilman auton omistamiseen liittyviä kustannuksia 
ja riskejä. Sinun ei tarvitse miettiä, onko sinulla 
rahaa ostaa uusi auto. Mieti vain, paljonko haluat 
kuukaudessa satsata uudella autolla ajamiseen.
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*KODA AJOTURVA

Toisinaan eteen voi tulla 
yllättäviä tilanteita, ja jos auto 
jättää tien päälle, apua on hyvä 
olla lähellä. !KODA Ajoturvan 
ansiosta voit luottaa siihen, 
että pääset määränpäähän 
aina, vaikka autoosi tulisi vika.
Jos auto jättää tielle, voit 
soittaa !KODA Ajoturvan 
päivystyskeskukseen. Sieltä 
saat tärkeitä neuvoja ja 
kulloisenkin tilanteen vaatimaa 
asiantuntevaa apua. Palvelu 
on käytettävissäsi 24 tuntia 
vuorokaudessa vuoden 
jokaisena päivänä.

!KODA Ajoturva tarjoaa 
seuraavat palvelut*:

 Opastus puhelimessa
 Apu paikan päällä
 Jos vikaa ei voida korjata 
paikan päällä, auton 
hinaaminen lähimpään 
!KODA-huoltopisteeseen 
sekä auton kuljettajan ja 
matkustajien kuljettaminen 
vikapaikalta

 !KODA Ajoturvan 
mukainen kohtelu !KODA-
huoltokumppaniliikkeessä

 Jos vikaa ei voida korjata 
vianilmenemispäivänä, 
!KODA-huoltokumppaniliike 
tai !KODA Ajoturvan 
päivystyspalvelu tarjoaa 
seuraavat vaihtoehdot:
a) Sijaisauto enintään  

kolmen työpäivän ajaksi
b) Yhden yön majoitus 

kaikille matkustajille
c) Vaihtoehtoinen kuljetus-

ratkaisu ( juna tai linja-
auto, kaupunkialueella 
myös taksi)

*  Kaikki nämä palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.Lue tarkemmat  
!KODA Ajoturva -ehdot ja sisältö kotisivuiltamme www.skoda.fi
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1.0 TSI G-TEC / 66 kW 1.0 TSI / 70!kW 1.0 TSI / 81!kW 1.0 TSI / 81!kW DSG 1.5 TSI / 110!kW 1.5 TSI / 110!kW DSG

Pakokaasuahdettu moottori,  
bio-/maakaasun ja bensiinin 
suoraruiskutus

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori,  
suoraruiskutus

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori,  
suoraruiskutus

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori,  
suoraruiskutus

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori,  
suoraruiskutus

Pakokaasuahdettu  
bensiinimoottori,  
suoraruiskutus

MOOTTORI

Moottorin sylinteriluku / iskutilavuus (cm!) 3"/"999 3"/"999 3"/"999 3"/"999 4"/"1"498 4"/"1"498

Suurin teho / kierrosluku (kW / 1/min) 66 / 4 000–5 500 70"/"5"000–5"500 81"/"5"000 81"/"5"000 110"/"5"000–6"000 110"/"5"000–6"000

Suurin vääntö / kierrosluku (Nm / 1/min) 160 / 1 800–3 800 175"/"1"600–3"500 200"/"2"000–3"000 200"/"2"000–3"000 250"/"1"500–3"500 250"/"1"500–3"500

Päästöstandardi EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Polttoaine
Maakaasu ja bensiini, jonka  
oktaaniluku vähintään RON 95

Bensiini,  
oktaaniluku vähintään RON 95

Bensiini,  
oktaaniluku vähintään RON 95

Bensiini,  
oktaaniluku vähintään RON 95

Bensiini,  
oktaaniluku vähintään RON 95

Bensiini,  
oktaaniluku vähintään RON 95

SUORITUSKYKY

Huippunopeus (km/h) 181 183 194 193 215 215

Kiihtyvyys 0–100 km/h (s) 12,3 11,2 10,2 10,2 8,0 8,3

Polttoaineen kulutus WLTP (l / 100 km)*

– Yhdistetty alkaen 3,7*** 5,6 5,4 5,9 5,7 6,0

CO2-päästö (g/km)* – Yhdistetty alkaen 101 127 123 134 128 136

VOIMANSIIRTO          

Tyyppi Etuveto Etuveto Etuveto Etuveto Etuveto Etuveto

Kytkin 
Hydraulisesti ohjattu kuiva 
yksilevyinen kytkin 

Hydraulisesti ohjattu kuiva 
yksilevyinen kytkin  

Hydraulisesti ohjattu kuiva 
yksilevyinen kytkin  

Kaksi sähköhydraulisesti 
ohjattua kuivaa 
monilevykytkintä

Hydraulisesti ohjattu kuiva 
yksilevyinen kytkin

Kaksi sähköhydraulisesti 
ohjattua kuivaa 
monilevykytkintä

Vaihteisto 6-vaihteinen käsivalintainen 5-vaihteinen käsivalintainen 6-vaihteinen käsivalintainen 
7-vaihteinen DSG-automaatti,  
Tiptronic.toiminto 6-vaihteinen käsivalintainen 

7-vaihteinen DSG-automaatti,  
Tiptronic.toiminto

MASSAT

Omamassa (kg)** 1 335-1 435 1 221–1 380 1 237–1 396 1 256–1 415 1 261–1 420 1 277–1 436

Kantavuus (kg)** 375–475 415-548 / 415-521## 419–550 / 418–523## 
 
420–550 / 418–523## 435–562 / 418–535## 

 
435–567 / 428–541##

Kokonaismassa (kg)** 1 735 1 692–1 720 / 1 635–1 720## 1 708–1 740 / 1 652–1 740## 
  
1 726–1 760 / 1 670–1 760## 1 751–1 790 / 1 676–1 780##

 
1 741–1 780 / 1 699–1 800##

Jarruttoman perävaunun massa (maks. kg) 0 610 610 620 630 630

Jarrullisen perävaunun massa 12 %:n 
 nousuihin (maks. kg) 0 1"150 1"200 1 200 1"250 1 250

TEKNISET TIEDOT

  *  Varustuksen mukaan. 

* Kulutus voi vaihdella auton varustelun mukaan - katso perusvarusteisen auton CO$-arvo hinnastosta 
** Vaihteluväli riippuen auton varustelusta. Omamassa: kuljettajan massa 75 kg. 
*** Kulutus yksikössä kg/100 km
## Sport-alustalla varustetut mallit
Monte-Carlo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Monaco Brands



1,793

1,516

1,
0

0
1

1,
43

9

1,
42

5

4,241

2,651837 753

17
,4

° 20
°

400 l
7431,

0
0

3

1,
0

51

1,988

1,531

1,
55

6

Te
kn

is
et

 t
ie

d
o

t
9

1

MUUT TIEDOT  

Kori  Ulkomitat  

Malli Viisipaikkainen, viisiovinen, kaksilohkoinen Pituus/leveys (mm) 4#241#/#1#793

Ilmanvastuskerroin Cw 0,314-0,320 riippuen varustelusta Korkeus (mm)
Active, Ambition ja Style 1531/1521## (G-TEC 1527) 
- Monte Carlo 1534/1524## (G-TEC 1533)

Kääntöympyrän halkaisija (m) 10,1/10,8 Akseliväli (mm) 2 651 / 2 650##

Alusta  Raideleveys edessä/takana (mm)
Active, Ambition ja Style 1 531/1 516; 1 534/1 517## 
- Monte Carlo 1 521/1 507; 1 524/1 507##

Etuakseli McPherson-joustintuet, kolmioalatukivarret ja kallistuksenvakain Maavara (mm) 
Active, Ambition ja Style 188/178## (G-TEC 186) 
- Monte Carlo 191/181## (G-TEC 191)

Taka-akseli Yhdystukiakseli Sisätilan mitat  

Jarrut Hydraulisesti tehostetut, ristikkäin jaetut kaksipiirijarrut, alipainejarrutehostin Leveys edessä/takana (mm) 1#439#/#1#425

– Jarrut edessä Sisäpuolisesti jäähdytetyt levyjarrut, yksimäntäiset liikkuvarunkoiset jarrusatulat Pääntila edessä/takana (mm) 1#051#/#1#003

– Jarrut takana Levyjarrut Tavaratilan tilavuus (maks. l)  

Ohjaus Hammastanko-ohjausvaihde ja sähkömekaaninen ohjaustehostin Takaistuimien selkänojat

Vanteet Active, Ambition ja Style 6J x 16" - Monte Carlo 6.5J x 17" pystyssä / eteen käännettyinä 400#/#1#395

Renkaat Active, Ambition ja Style 205/60 R16 - Monte Carlo 205/55 R17 Polttoainesäiliön tilavuus (l) 50 (G-TEC 9 + 13,8 kg)

## Sport-alustalla varustetut mallit
Monte-Carlo on rekisteröity tuotemerkki, jonka omistaa Monaco Brands



!KODA-jälleenmyyjäsi:

JOS JO PELKKÄ LUKEMINEN HERÄTTI KIINNOSTUKSEN     

–  KUVITTELE NYT, MILTÄ AJAMINEN TUNTUISI

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA KOEAJO

KUVIA KOSKEVA VASTUUVAPAUTUSILMOITUS
Tämän esitteen kuvia on käytetty ainoastaan havainnollistamiseen, eivätkä 
ne ole osa mitään tarjousta tai takuuta. Niissä on käytetty sarjatuotannon 
esisarja-autoja, ja tietyt kuvat, ominaisuudet, osat ja varusteet voivat poiketa 
varsinaisista sarjatuotantoautoista, minkä lisäksi myös maakohtaisia eroja 
voi esiintyä. Tarkat ominaisuudet, osat ja varusteet voit varmistaa ottamalla 
yhteyttä lähimpään !KODA-jälleenmyyjään.

*KODA Connect -sovellus
Nauti autostasi täysillä. Lataa käyttöösi !KODA Connect ja 
pääset käsiksi kaikkiin toimintoihin milloin tahansa. Saat tietoa 
ajoajasta ja polttoaineen riittävyydestä, voit suunnitella ajoreitin 
valmiiksi ja näet, minne olet autosi pysäköinyt.
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