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MOTORIZÁCIA
1.0 TSI 70 kW (95 k) 5°MP 16 475 € –770 € 15 705 €

1.0 TSI 85 kW (115 k) 6°MP 17 585 € –770 € 16 815 € 19 145 € –1 000 €

1.0 TSI 85 kW (115 k) 7°AP 19 585 € –770 € 18 815 € 21 145 € –1 000 € 18 145 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 6°MP 21 045 € –1 000 € 20 145 €

1.5 TSI 110 kW (150 k) 7°AP 23 045 € –1 000 € 20 045 €

1.0 TSI 66 kW (90 k) G-TEC 6°MP 17 665 € –770 € 16 895 € 18 975 € –1 000 € 22 045 €

1.6 TDI 85 kW (115 k) 6°MP 20 325 €  –1 400 € 18 925 € 21 885 € –1 400 € 17 975 €

1.6 TDI 85 kW (115 k) 7°AP  23 885 €  –1 400 € 20 485 €

22 485 €

FAMILY BONUS
AKCIOVÁ 

CENA FAMILY PLUS BONUS
AKCIOVÁ 

CENAKAMIQ

CENNÍK
ŠKODA KAMIQ
125 YOUBILEUM
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

125
Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Deaktivácia airbagu spolujazdca

ESC vrátane ABS, MSR, EBV, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, ESBS, TPM+, XDS+, 
multikolíznej brzdy MKB a funkcie Prefill

FRONT ASSIST

LANE ASSIST

EASY LIGHT ASSIST (svetelný senzor)

Emergency Call, Care Connectna 1 rok

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Lakťová opierka JUMBO BOX

2x USB vpredu (typ C – dátové) + 2x USB vzadu (typ C len na nabíjanie)

Parkovacie senzory vzadu

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Trojramenný kožený volant

Disky ORION z ľahkých zliatin 6J x 16" – strieborné

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklopné kľúče

Rádio SWING (MIB III – 6,5")

DAB – digitálny rádiopríjem

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

Elektrické ovládanie okien vpredu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

EASY START – bezkľúčové štartovanie bez SAFE funkcie

Asistent rozjazdu do kopca

LED hlavné svetlomety

Maxi DOT čiernobiely

Paket pre batožinový priestor (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, odkladacia 
schránka – na strane za podbehom, uchytávacie klipy pre sieťový program,
sieťový program )

Kotúčové brzdy (predné aj zadné)

ISOFIX na sedadle spolujazdca

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

125+ (NAVYŠE OPROTI 125)
CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
a kombi filtrom

Strešný nosič „čierny“

Vyhrievanie predných sedadiel

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla 

Prístrojová doska „Grained Black“

Rádio BOLERO s 8" dotykovým displejom

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Elektricky ovládané zadné veko batožinového priestoru

Bezdrôtový SmartLink

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor (COMING/LEAVING HOME)

Sunset

Vyhrievaný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu

Alarm

Rezerva na oceľovom disku dojazdová (nie je možné pre G-TEC)

Zadná parkovacia kamera

Sound systém Škoda (10 reproduktorov + subwoofer + zosilňovač)
(nie je možné pre G-TEC)

KESSY (Keyless Entry) – systém bezkľúčového odomykania, zamykania  
so SAFE funkciou

Dáždnik

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná (nie je možné pre G-TEC)

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá nastane 
skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov.)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na
vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče,
vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby –
náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.
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BEZPEČNOSŤ
Kolenný airbag vodiča 4UP 220 220

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu a vzadu (možné len so 4UP) PE4 – 475

Full LED zadné svetlomety s dynamickým smerovým svetlom 8VM – 175

Full LED svetlomety s AFS a CORNER funkciou, hmlovými svetlometmi a dynamickým smerovým svetlom PW3 – 938

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK5 155 155

Asistent rozpoznania únavy EM1 – 45

SIDE Assist (asistent zmeny jazdného pruhu) a REAR Traffic Alert (asistent vyparkovania) PVB – 468

KESSY - Keyless Entry systém (so Safe funkciou) PD5 – 247

FUNKČNOSŤ
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD 47 47

Deliaca sieťová stena 3CX 110 110

Medzipodlaha batožinového priestoru (nie je možné pre G-TEC) 3GD 160 160

Obojstranný koberec batožinového priestoru (guma/látka) 6SJ 48 48

Príprava na ťažné zariadenie (nie je možné pre G-TEC) PKZ 189 189

Ťažné zariadenie – sklopné (nie je možné pre G-TEC) PK0 900 890

Ťažné zariadenie – sklopné s adaptérom (nie je možné pre G-TEC) PK1 938 928

Popolník a zapaľovač + držiak multimédií 9JH – 28

SPORT CHASSIS CONTROL – podvozok s voliteľnou tuhosťou tlmičov (nie je možné s PZP, nie je možné pre G-TEC) PSP – 444

DRIVE MODE SELECT – voľba jazdného profilu PSR – 108

Paket pre zlé cesty (dodatočné oplastovanie podvozka) (nie je možné pre G-TEC) PZP 64 64

SIMPLY CLEVER paket (zásuvka 12 V v batožinovom priestore, odkladací priestor pod prednými sedadlami, ochrana hrán bočných dverí ) WS0 – 179

DISKY/PNEUMATIKY
Disky z ľahkej zliatiny CASTOR 6J x 16" (205/60) P03/PJM 0 0

Disky z ľahkej zliatiny ORION 6J x 16" (205/60) P06/PJK l l

Disky z ľahkej zliatiny HOEDUS AERO 6Jx16" – čierne (205/60) P08/PJL 194 198

Disky z ľahkej zliatiny BRAGA 6,5J x 17" (205/55) P12/PJS – 314

Disky z ľahkej zliatiny VOLANS 6,5J x 17" (205/55) P14/PJQ – 314

Disky z ľahkej zliatiny PROPUS AERO 6,5J x 17" – čierne (205/55) P16/PJR – 511

Disky z ľahkej zliatiny CRATER 7J x 18" (215/45) PJX – 681

Disky z ľahkej zliatiny VEGA AERO 7J x 18" – čierne (215/45) PJV – 878

Disky z ľahkej zliatiny VEGA 7J x 18" (215/45) PJW – 681

KOMFORT
Adaptívny tempomat do 210 km/h (možné iba s PLF, PLH, PLJ, PLL) PC5 – 429

Zadné sedadlá nedelené, operadlo delené so stredovou lakťovou opierkou 3KF – 120

Vyhrievané vrstvené čelné sklo (nie je možné s PWR) 4GX – 204

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika 4KF 155 l

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 319 326

PARK PILOT – asistent parkovania (možné iba s 9S0) 7X5 – 662

Panoramatická strecha s čiernym strešným nosičom PGD – 905

Panoramatická strecha so strieborným strešným nosičom PGE – 940

Čierne dizajnové prvky karosérie (predný, zadný nárazník, bez bočných prahov) PEA l 0

Sedadlo spolujazdca sklopné do vodorovnej polohy PHI – 93

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča PWA – 438

Vyhrievané predné sedadlá PWP 239 l

Vyhrievané predné a zadné sedadlá, vyhrievané dýzy ostrekovačov (nie je možné so 4GX) PWR 407 168

Podokenná chrómová lišta 4ZP – 155

Elektrické ovládanie okien s poistkou proti zovretiu 4R4 184 l

Elektricky sklopné vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním 6XK – 198

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
SmartLink RA4 174 l

Virtuálny kokpit  (nie je možné pre G-TEC) 9S0 – 530

Bezdrôtový SmartLink 9WJ 228 l

AUTO LIGHT ASSIST (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT, DAY LIGHT) + dažďový senzor,
prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

PN4 – 199

Phonebox – odkladací box na mobilný telefón pred radiacou pákou s bezdrôtovým nabíjaním a so spojením s vonkajšou anténou PT1 422 295

Hlasové ovládanie LAURA (možné iba s RAK, RAM) QH1 – 18

DAB – digitálny rádiopríjem QV3 l l

Rádio BOLERO RAF 167 l

Navigačný systém AMUNDSEN + virtuálny kokpit (nie je možné pre G-TEC) RAK – 1 255

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 125 125+
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VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Mechanické výškové nastavovanie predných sedadiel 3L3 62 l

Interiér paket (sklopný stolík predného sedadla, odpadkový kôš, držiak multimédií) (nie je možné s WBA, WL0) PKT – 110

Kožený športový multifunkčný volant (bez vyhrievania) PLJ – 0

Kožený vyhrievaný multifunkčný volant s podvolantovým radením pre DSG PLH – 96

Kožený športový multifunkčný volant (bez vyhrievania) s podvolantovým radením DSG PLL – 83

Prístrojová doska Silver Haptic + čierna lesklá dekoračná lišta PMB – 0

Prístrojová doska Tabora Brushed + modrá dekoračná lišta PMC – 237

Ambientné osvetlenie interiéru – biele QQ1 – 215

Ambientné osvetlenie interiéru – medené QQ2 – 215

Ambientné osvetlenie interiéru – červené QQ4 – 215

Dynamic paket – športové sedačky, športový kožený multifunkčný volant, ozdobné kryty pedálov z ušľachtilej ocele, čierny strop 
(možné iba s PC5/WEU) WBA – 475

Sedadlá v kombinácii koža/Suedia (vyhrievanie predných sedadiel, mechanické nastavovanie predných sedadiel, zadná lakťová 
opierka, bez stolíka na operadle predného sedadla) WL0

–
1 034

OSTATNÉ
UNI farba modrá Energy *UNI 0 0

Farby biela Candy, červená Corrida, sivá Steel *SPE 385 385

Metalické farby *MET 577 577

Červená Velvet, čierna Crystal *FLT 979 979

Predĺžená záruka 5 rokov, 100 000 km EA4 0 0

Predĺžená záruka 5 rokov, 150 000 km EA9 200 200

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom 7AL – l

KESSY – Keyless Entry systém (so systémom SAFE) PD5 – l

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného 
štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Viac sa o WLTP 
dozviete na našej webovej stránke http://www.skoda-auto.sk/wltp.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava zna-
mená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a  jej možnú kom-
binovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť ŠKODA AUTO 
Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo na zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozor-
nenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 9. 4. 2020 (MR 2020)

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

* Uvedené ceny platia pre vozidlá s CNG pohonom.

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc. 

125 125+

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 690 €/936 €* 1 440 €/1 644 €*

Servis 5 rokov/100 000 km 858 €/1 164 €* 2 016 €/2 322 €*

Servis 5 rokov/150 000 km 1 248 €/1 638 €* 2 880 €/3 408 €*


