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Uusi crossover ŠKODA KAMIQ 
 
› Suositun katumaasturimalliston uusi jäsen 

› ŠKODA KAMIQ tuo katumaasturin vahvuudet perheautokokoluokkaan 

› Ensiesittely maaliskuussa Geneven autonäyttelyssä  
 

Mladá Boleslav 26. helmikuuta 2019. ŠKODA tuo uuden mallin Euroopassa myytävään 
katumaasturimallistoonsa: ŠKODA KAMIQ. Suosittujen ŠKODA KODIAQ- ja KAROQ -
katumaasturien nimien lailla nimi KAMIQ on myös peräisin Pohjois-Kanadassa ja 
Grönlannissa asuvien inuiittien kielestä. Sana tarkoittaa jotakin, joka sopii kuin valettu. 
Kasvavaan katumaasturiluokkaan sijoittuva ŠKODA KAMIQ yhdistää kätevänkokoisen auton 
ketteryyteen ja vaivattomaan käsiteltävyyteen katumaasturin tunnetut vahvuudet kuten 
suurempi maavara ja korkeampi istuma-asento. Tunteisiin vetoavalla muotoilulla, 
nykyaikaisilla avustin- ja tietoviihdejärjestelmillä, reilun väljillä sisätiloilla ja lukuisilla Simply 
Clever -ratkaisuilla uusi KAMIQ täyttää sekä perhekeskeisten ja lifestyle-suuntautuneiden 
asiakkaiden odotukset. 
 
ŠKODA AUTON pääjohtaja Bernhard Maier: “ŠKODA Kamiqilla tuomme suosittuun katumaasturi-
mallistoomme pienimmän vaihtoehdon. Mallistomme ensimmäinen crossover ŠKODA KAMIQ ve-
toaa meille uusiin asiakasryhmiin, ja siksi se on tärkeä osa mallipolitiikkaamme. ŠKODA KAMIQ on 
kiinnostava kokonaisuus, jossa katumaasturimaiset ominaisuudet kuten korkeampi istuma-asento 
ja hyvä näkyvyys joka suuntaan yhdistyvät ketterään käsiteltävyyteen, tunteita herättävään muotoi-
luun, erinomaiseen turvallisuustasoon ja huippuluokan liitettävyyteen. Lisäksi sen runsaat sisätilat 
ja monet Simply Clever -ratkaisut tekevät siitä aidosti Škodan.” 
 
ŠKODA KAMIQ jatkaa KODIAQ- ja KAROQ-mallien aloittamaa katumaasturimallien muotokieltä, 
jossa on toteutettu uusia visuaalisia kohokohtia kuten jaetut ajovaloyksiköt, joiden yläpuolelle päivä-
valot on sijoitettu. Skaalautuvaan, poikittaisasennetuilla moottoreilla varustettujen automallien 
MQB-perustekniikkaan pohjautuvassa 4 241 mm:n mittaisessa ŠKODA Kamiqissa on škodamai-
seen tapaan reilut sisätilat. Modernit avustinjärjestelmät, ympäristön huomioon ottavat ja tehotalou-
delliset moottorit, uusimman sukupolven tietoviihdejärjestelmät ja edistykselliset liitettävyysratkaisut 
takaavat, että ŠKODA KAMIQ täyttää mainiosti nykyaikaisen, yksilöllisen liikkumisen tarpeet sa-
malla lujittaen ŠKODA-automerkin arvoja. 
 
KAMIQ-nimi jatkaa jo tutuksi tullutta ŠKODA-katumaasturimallien nimilinjaa. Myös suurempien mal-
lien ŠKODA KAROQ ja ŠKODA KODIAQ nimet alkavat k-kirjaimella ja loppuvat q-kirjaimeen.  
 
“Katumaasturimallistomme laajentamisessa emme ole keskittyneet ainoastaan yhdenmukaiseen 
muotokieleen, vaan myös nimien samantyylisyys, alkukirjain K ja viimeinen kirjain Q, korostaa yhte-
näisyyttä ja lisää tunnistettavuutta. Inuiittien kielessä sana KAMIQ merkitsee jotakin, jossa tunnet 
olosi mukavaksi joka tilanteessa ja jolla on oma luonteensa. Nimi sopii tälle autolle erinomaisesti,” 
kertoo myynnistä ja markkinoinnista vastaava Škodan hallituksen jäsen Alain Favey.  
 
Kamiqilla ŠKODA tavoittelee suosiotaan kasvattavassa katumaasturisegmentissä uutta, nuorem-
paa asiakaskohderyhmää, jonka jäsenien elämäntyyli on moderni ja elämyskeskeinen. Autossaan 
he arvostavat offroad-luonteen lisäksi erityisesti taloudellisuutta, ja siksi KAMIQ on saatavissa aino-
astaan etuvetoisena. 
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Muotoilu: ŠKODA-katumaasturi tunteisiin vetoavassa ja kompaktissa muodossa 
Uuden ŠKODA Kamiqin keulailmettä hallitsevat leveä jäähdyttimen säleikkö kaksoisripoineen ja ko-
nepellin vahvat linjat. Jykevä etuspoileri korostaa auton offroad-luonnetta. Kompaktit sivulinjat, 16- 
tai jopa 18-tuumaiset, kookkaat vanteet ja korkea konepelti saavat aikaan vankan ja dynaamisen 
ilmeen, jota kattolinja ja korkea maavara vielä vahvistavat. Sivuilme henkii tasapainoisia mittasuh-
teita ja ajatonta muotoilua, johon kokonaisuuden dynaaminen urheilullisuus yhdistyy. Perän il-
meessä huomiota kiinnittää takavalojen ŠKODA-tyylinen C-kirjaimen muoto. Takahelman diffuusori-
osa korostaa auton suurta maavaraa ja vahvaa ilmettä. 
 
“ŠKODA Kamiqissa olemme tarkasti kehittäneet suosittujen katumaasturimalliemme muotokieltä ja 
luoneet auton, joka on kompaktista koostaan huolimatta yhtä aikaa vahvailmeinen ja tunteisiin ve-
toava. Kookkaasta, pystystä jäähdyttimen säleiköstä, konepellin näyttävästä muotoilusta ja kristalli-
maisista ajovaloyksiköistä Kamiqin tunnistaa heti ŠKODA-katumaasturimallistoon kuuluvaksi. Uudet 
kohokohdat, kuten ajovaloyksiköiden yläpuolelle sijoitetut päivävalot, luovat itsenäisen ja ainutlaa-
tuisen identiteetin”, kertoo Škodan muotoilujohtaja Oliver Stefani. 
  
Uusi katumaasturimalli on Škodan ensimmäinen automalli, jossa on jaetut LED-ajovalot ja niiden 
yläpuolelle sijoitetut päivävalot. Kokonaan ledeillä toteutettujen ajovaloyksiköiden yhteydessä nämä 
päivävalot ovat kuin helminauha ajovalojen yläpuolella. Ajovaloyksiköiden kolmiulotteisuus ja kris-
tallimaisuus sekä timanttimaisesti loistavat LED-yksiköt tuovat oman hienostuneen lisänsä auton 
ulkonäköön. Kokonaan ledeillä toteutettujen ajovalojen yhteydessä autossa on kääntymisvalotoi-
minnolliset sumuvalot ja dynaamiset etu- ja takavilkut ‒ ensimmäistä kertaa ŠKODA-automallissa. 
Etuvilkut on toteutettu erillisillä ledeillä. Kun kuljettaja kytkee vilkut päälle, ne vilkkuvat juoksevasti 
keskeltä ulkoreunoihin päin. 
 
Sisätilat: hyvä näkyvyys, reilusti mukavaa tilaa 
KAMIQ on Škodan toinen automalli, jossa uusi sisätilakonsepti toteutuu. Sisätilojen ilmettä hallitsee 
vapaasti seisova, ihanteellisesti kuljettajan näkökenttään sijoitettu näyttö. Se voi olla jopa 9,2-tuu-
mainen eli yksi autokokoluokan suurimmista. Näyttöä alhaalta rajaava muotoilulinja välittää kone-
pellin muotoilua sisätilaan. Muotoilulinja toimii myös ergonomisena rannetukena kosketusnäytön 
käyttämistä varten. Muunneltavassa digitaalisessa Virtual Cockpit -mittaristossa on tämän autoko-
koluokan suurin 10,25-tuumainen näyttö. Kojelaudan uusi muotoilu jatkaa ulkonäön uutta, tunteisiin 
vetoavaa muotokieltä. Kojelaudan päissä ilmasuuttimet yltävät oviverhouksiin saakka, mikä visuaa-
lisesti korostaa Kamiqin sisätilojen väljyyttä. 
 
Kojelaudassa on uusia, tyylikkäitä koristeosia. Etuoviverhousten pinta on miellyttävästi pehmus-
tettu, ja pinnassa on uusi kristallikiderakennetta muistuttava kuviointi. Nämä yksityiskohdat tulevat 
tulevaisuudessa olemaan yhteistä ŠKODA-malleille. Sisätilojen viihtyisää väljyyttä lisää tunnelma-
valaistus, jonka kolme värivaihtoehtoa ovat kupari, punainen ja valkoinen. Se on myös visuaalinen 
täydennys istuinverhoilun värillisille kontrastisaumoille. Istuimiin on tarjolla kaunis Suedia-mikrokui-
tukangasverhoilu. ŠKODA Kamiqissa istutaan korkeammalla kuin ŠKODA Scalassa. 
 
Škodan uuden katumaasturimallin sisätilat vakuuttavat väljyydellään ja myös mukavuusvarusteilla, 
joita yleensä näkee suuremman kokoluokan autoissa. Niitä ovat esimerkiksi ohjauspyörän lämmitys 
ja tuulilasilämmitys. Kamiqiin on etuistuinlämmityksen ohella saatavissa myös takaistuimien lämmi-
tys.  
 
Kori: reilut tilat kompakteissa ulkomitoissa 
Uusi ŠKODA KAMIQ on 4 241 mm pitkä, 1 793 mm leveä ja 1 531 mm korkea. Akseliväli on 2 
651 mm. Pitkän akselivälin ansiosta takana matkustavilla on polvitilaa 73 millimetriä. Tavaratilan 
tilavuus on 400 litraa, jonka saa takaistuimen selkänojat kääntämällä suurennettua 1 395 litraan. 
Saatavissa on myös etumatkustajan istuin, jonka selkänojan voi kääntää alas eteen. Siten auton 
sisällä pystyy kuljettamaan jopa 2 447 millimetriä pitkän esineen. 
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Voimalinjat  
Kaikissa ŠKODA Kamiqin moottoreissa on suoraruiskutus ja pakokaasuahdin. Moottoreissa on jar-
rutusenergian talteenotto ja start-stop-toiminto, ja ne täyttävät pakokaasujen tiukan Euro 6d-TEMP -
päästönormin vaatimukset. Alkaen-moottori on 1.0 TSI teholtaan 70 kW (95 hv). Tämän kolmisylin-
terisen, yksilitraisen moottorin suurin vääntö on 175 Nm. Voima välittyy viisivaihteisen käsivalintai-
sen vaihteiston kautta.  
 
Tehokkaampi 1.0 TSI -moottori on 85-kilowattinen (115 hv). Sen yhteydessä autoon on saatavana 
kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto tai 7-vaihteinen DSG-vaihteisto. Tämän moottorin suurin 
vääntö on 200 Nm. Suurin moottori 1.5 TSI kehittää tehoa 110 kW (150 hv) ja vääntöä 250 Nm. 
Sen aktiivinen sylinteritekniikka (ACT) säästää polttoainetta lepuuttamalla automaattisesti kaksi sy-
linteriä, jos moottorin kuormitus on kevyt. Tämänkin moottorin yhteyteen on saatavissa myös 7-
vaihteinen DSG-vaihteisto kuusivaihteisen käsivaihteiston tilalle. Kaikissa bensiinimoottorimalleissa 
on pakokaasun hiukkassuodatin.  
 
Moottorin 1.0 uusin versio G-TEC on ympäristötietoisin vaihtoehto ajaa uudella ŠKODA Kamiqilla. 
Tämän kolmisylinterisen moottorin suurin teho on 66 kW (90 hv) ja vääntö 160 Nm. Polttoaineena 
käytetään maakaasua (CNG). Siten CO2- ja NOx-päästöt ovat pienemmät kuin perinteisiä polttoai-
neita käyttävien moottoreiden. Vaihteisto on kuusivaihteinen ja käsivalintainen.  
 
Uuteen perheautokokoluokan ŠKODA SCALA -malliin verrattuna ŠKODA Kamiqissa on 37 millimet-
riä suurempi maavara. Kamiqin alustatekniikka yhdistää katumaasturimallin edut perheautokokoluo-
kan auton ketterään käsiteltävyyteen. Mukautuva Sport-alustansäätöjärjestelmä Sport Chassis 
Control merkitsee dynaamisempaa alustasovitusta. Tämä lisävarusteinen alusta on 10 millimetriä 
madallettu. Kun normaaliasetuksen sijasta valitaan Sport-asetus, elektroniikka säätää auton iskun-
vaimennuksen jäykemmäksi. Kuljettaja valitsee haluamansa asetuksen ajoasetuksen valintavali-
kosta, joka sisältyy mukautuvaan Sport-alustansäätöjärjestelmään. Ajoasetuksen valinta tarjoaa 
käyttöön neljä vaihtoehtoa: normaali, Eco, Sport ja yksilöllisesti säädettävä Individual. Tieltä maas-
toon usein poikkeaville on varusteeksi tarjolla pohjasuoja. 
 
Turvallisuus: avustinjärjestelmiä suuremman kokoluokan automalleista 
Uuteen ŠKODA Kamiqiin on tarjolla kuljettajan nykyaikaisia avustinjärjestelmiä. Automaattinen hä-
täjarrutusjärjestelmä Front Assist ja kaista-avustin ovat vakiovarusteena. Kaupunkiajo-hätäjarrutus-
avustimen ja ennakoivan jalankulkijasuojan sisältävä, aluetta auton edessä valvova automaattinen 
hätäjarrutusjärjestelmä Front Assist auttaa välttämään onnettomuuksia kaupunkiajossa. Kaista-
avustin tunnistaa kaistamerkinnät kameralla ja auttaa kuljettajaa pitämään auton omalla kaistalla. 
Saatavissa olevaa mukautuvaa vakionopeuden säädin (ACC) säätää oman auton nopeuden edellä 
ajavan ajoneuvon mukaisesti. Tämä varuste vähentää kuljettajan rasitusta ja parantaa turvalli-
suutta. DSG-vaihteiston yhteydessä se osaa jarruttaa ŠKODA Kamiqin pysähdyksiin saakka ja läh-
teä automaattisesti liikkeelle, jos pysähdys kestää alle kolme sekuntia. Saatavissa oleva kuljettajan 
vireystason tunnistusjärjestelmä antaa varoituksen havaittuaan kuljettajan tarkkaavaisuuden her-
paantumisen.  
 
Auton hyvää turvallisuusvarustusta voidaan täydentää tarjolla olevilla turvallisuusjärjestelmillä. Jos 
ŠKODA Kamiqin tunnistimet havaitsevat törmäysvaaran uhkan olevan välitön, ennakoiva turvajär-
jestelmä Crew Protect Assist sulkee nopeasti ja automaattisesti sivulasit ja kiristää etuturvavyöt val-
miiksi. Jopa yhdeksän turvatyynyä, mukaan lukien kuljettajan polviturvatyyny, suojaavat kuljettajaa 
ja matkustajia. Törmäyksen tapahduttua Multi-Collision Brake -monitörmäysjarrutusjärjestelmä es-
tää auton hallitsemattoman liikkumisen. 
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ŠKODA Kamiqin erinomaisen turvallisuustason varmistavat modernit avustinjärjestelmät voivat es-
tää onnettomuuksia. Kehittynyt kaistanvaihtovaroitin pystyy havaitsemaan jopa 70 metrin päästä 
ohitukseen lähestyvät tai kuolleessa kulmassa takaviistossa ajavat ajoneuvot. Siten järjestelmä 
pystyy tehokkaasti varoittamaan kuljettajaa vaaratilanteista moottoritiellä tai monikaistatiellä. Järjes-
telmän toiminta perustuu kahteen auton perään asennettuun tutkaan. Kuljettaja saa varoituksen va-
roitusvalolla, joka on sijoitettu hyvin havaittavaan kohtaan ulkopeilin sisäreunaan. Peruutusvaroitin 
varoittaa peruuttavaa kuljettajaa auton takana liikkuvista esteistä. Tämä toiminto on osa kaistan-
vaihtovaroitinta. 
 
Saatavilla ovat myös peruutuskamera ja Park Assist -pysäköintiavustin, joka tarjoaa kuljettajalle 
avun auton pysäköintiin – se osaa automaattisesti pysäköidä ŠKODA Kamiqin kadun suuntaisesti 
taskuun tai katuun nähden poikittaiseen pysäköintiruutuun ja myös ohjata auton lähtemään pois py-
säköinnistä. Tähän järjestelmään sisältyy peruutusjarruavustin. Jos se pysäköitäessä havaitsee 
vaarallisen esteen edessä tai takana, se jarruttaa katumaasturia automaattisesti. Kaukovaloavustin 
on myös saatavissa. Kameran avulla se tunnistaa vastaan tulevan tai edellä ajavan ajoneuvon ja 
vaihtaa automaattisesti lähivaloille.  
 
Liitettävyys: eSIM pitää aina yhteyksissä  
Uuteen ŠKODA Kamiqiin on saatavissa kolme erilaista tietoviihdejärjestelmää. Tietoviihteen huip-
pumallissa Amundsen on vapaasti seisova 9,2-tuumainen kosketusnäyttö kojelaudassa korkealla, 
hyvin kuljettajan näkökentässä. Tämä näyttö on yksi tämän autokokoluokan suurimmista. Sama 
koskee myös Kamiqin 10,25-tuumaista Virtual Cockpit -mittaristonäyttöä, jossa on viisi valittavissa 
olevaa näkymävaihtoehtoa Classic, Basic, Modern, Sport ja Extended. Bolero-tietoviihdejärjestel-
män näyttö on 8-tuumainen. Perustason tietoviihdejärjestelmässä Swing on 6,5-tuumainen näyttö ja 
neljä kaiutinta edessä. Bolero- ja Amundsen-järjestelmien yhteydessä kaiuttimia on kahdeksan. Li-
sävarusteena saatavassa 405-wattisessa ŠKODA Sound System -äänentoistojärjestelmässä on 
kymmenen kaiutinta. 
 
“ŠKODA Kamiqiin on tarjolla täysin uuden sukupolven tietoviihdejärjestelmämme. Järjestelmät ovat 
aina online-yhteydessä, ja tietoviihdesovelluksien avulla käytettävissä ovat ŠKODA Connectin uu-
simmat online-palvelut. Siten tämä auto on täydellinen vaihtoehto katumaastureiden nuorempien 
ihmisten online-keskeiselle asiakaskohderyhmälle,” toteaa tekniikan kehittämisestä vastaava 
ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Christian Strube. 
 
Kamiqin jatkuvan internetyhteyden avulla hoituvat myös eCall-hätäpuhelu, joka onnettomuuden ta-
pahduttua välittää päivystyskeskukseen tiedot auton sijainnista ja onnettomuuden vakavuudesta, 
sekä Proactive Service -palvelut, joilla pidetään yhteyttä huoltokumppaniliikkeeseen auton huolto-
käyntien sopimiseksi.  
 
Auton kattavan liitettävyyden ansiosta myös auton tiettyjä toimintoja voidaan etäkäyttää ŠKODA 
Connect -sovelluksella tai internetportaalin kautta. Etäkäyttötoimintona on mahdollista tarkastaa, 
että auton keskuslukitus on lukittu tai että kaikki ikkunat on suljettu. Lisäksi auton omistaja voi käte-
västi, vaikka kotoa käsin tarkastaa tankissa jäljellä olevan polttoainemäärän. Myös on mahdollista 
tarkastella auton muita tietoja ja ajotietoja kuten auton mittarilukema tai nopeudet, joita autolla on 
ajettu.  
 
Shop-kaupassa tarjolla olevia, lisää toimintoja ja palveluja tuovia tietoviihdesovelluksia voidaan 
asentaa Amundsen-tietoviihdejärjestelmään. Esimerkiksi uutisten News-sovelluksella KAMIQ-kuljet-
taja voi tilata uutissyötteitä. Säätilan Weather-sovellus kertoo säätilan mistä tahansa Euroopan pai-
kasta. Online liikennetietojen avulla navigoinnin ennusteet ajoajoista ovat tarkemmat, ja tiedot lii-
kenneruuhkapaikoista ja vaihtoehtoisista reiteistä päivittyvät reaaliaikaisesti. Online data välittää 
tietoja vapaista pysäköintipaikoista ja huoltoasemien polttoainehinnoista. ŠKODA-palvelinta käyt-
tävä puheohjausjärjestelmä ymmärtää kokonaisia lauseita ja murteita. 
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Shop-kaupasta asiakkaat voivat valita lisää datapalveluja, esimerkiksi haluttaessa tarjota auton 
matkustajille tiedonsiirtoa auton WiFi-verkon kautta. Lisäkustannuksia ei synny eikä huoltopisteessä 
tarvitse käydä, sillä navigointijärjestelmän kartat päivittyvät automaattisesti over the air. 
 
Simply Clever: uusia ratkaisuja Škodan uudessa crossover-katumaasturissa  
ŠKODA Kamiqissa on kaikkiaan yli kaksikymmentä Simply Clever -ratkaisua. KAMIQ on autokoko-
luokkansa ensimmäinen auto, johon on saatavissa ovien näppärät reunasuojukset. Ne tulevat auto-
maattisesti esiin, kun ovi avataan. Ne suojaavat Kamiqin ovia ja vieressä olevan auton kylkiä kol-
huilta, joita ahtaissa paikoissa niin helposti syntyy. Saatavissa oleva sähkötoiminen takaluukku on 
käytännöllisen mukava esimerkiksi viikonlopun ruokaostoksia autoon tuotaessa. Takaluukun saa 
avattua ja suljettua näppäintä painamalla. Luukku on mahdollista myös sulkea sitä kevyesti alas-
päin vetäen. Ambition-varustelusta alkaen takaluukussa on irrotettava LED-taskulamppu. Saata-
vissa olevan sähkötoimisesti esiin kääntyvän vetokoukun katkaisin on myös sijoitettu tavaratilaan. 
 
 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö   

+358 10 436 2112    

kari.aalo(at)skoda.fi 
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Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
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ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella vuonna 1895, 

jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Mladá Boleslavissa, Tšekin 
tasavallassa 
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ŠKODA Auton mediasivut: skoda-storyboard.com; media.skoda-auto.com 

ŠKODA-maahantuojan lehdistösivut: www.skoda.fi   

 

› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ, SU-
PERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa autojen komponent-

teja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa, Al-

geriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 35 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekiste-

röintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen osuus koko Suomen 
automyynnistä oli 4,2 %.  
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