
THE ALL NEW

KAMIQ
SKODA



 מערכת Climatronic - בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת	 
)2 אזורי אקלים( עם פתחי מיזוג למושבים האחוריים

 Maxi Dot - מחשב דרך וצג נתונים דיגיטלי בגודל "3.5 	 
כוונון גובה במושבים הקדמיים	 
 לחצני שליטה על מערכת המולטימדיה ומחשב הדרך	 

על גלגל ההגה
 מראות צד בצבע הרכב עם כוונון וקיפול חשמלי,	 

מפשיר אדים והכהיה אוטומטית בצד הנהג
 	Jumbo Box משענת יד מלפנים עם תא אחסון 

ומשענת יד מאחור עם מחזיקי כוסות
עיגונים למושבי בטיחות לילדים	 

תפעול

מולטימדיה 
וקישוריות

מערכת מולטימדיה מקורית מדגם Bolero דור III הכוללת:
מסך מגע צבעוני צף בגודל ״8	 
8 רמקולים	 
תמיכה מלאה בעברית	 
 	Bluetooth קישורית
 2 שקעי USB Type C מלפנים ו-2 שקעי USB Type C מאחור	 

)השקעים מאחור לטעינה בלבד(
מערכת SmartLink לקישור מכשיר הטלפון החכם למערכת

המולטימדיה הכוללת:*
Android Auto by Google | CarPlay by Apple | MirrorLink

*מותנה בהתאמה למכשיר הנייד

חישוקי סגסוגת "16	 עיצוב
 Sunset - חלונות אחוריים כהים	 
מסגרת כרום חיצונית מסביב לחלונות	 
פסי נשיאה )ריילסים( בגג הרכב	 
הגה קטום, בלם יד וידית הילוכים בציפוי עור	 

בטיחות
מערכת Side Assist המתריעה על כלי רכב ב-"שטח מת"	 
9 כריות אוויר )אופציה לביטול כרית אוויר קדמית ימנית( 	 
מערכת אקטיבית Front Assist לניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב 	 

בעת זיהוי סכנת התנגשות, כולל זיהוי הולכי-רגל
מערכת אקטיבית Lane Assist המפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה לא 	 

מכוונת מנתיב הנסיעה )המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך(
 מערכת בקרת שיוט אדפטיבית Adaptive Cruise Control )המערכת פעילה	 

עד למהירות 210 קמ״ש(
מערכת Hill Hold Control לסיוע בעת זינוק בעלייה	 
 	ESC למניעת נעילת גלגלים ומערכת בקרת יציבות ABS מערכת
מצלמה אחורית מקורית	 
חיישני חנייה אחוריים מקוריים	 

A M B I T I O N



תפעול
 "קוקפיט וירטואלי" - לוח מחוונים דיגיטלי בגודל "10.25	 

בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה
מערכת Drive Mode Select לבחירת מצב הנהיגה המאפשרת 	 

להגדיר פרמטרים נבחרים בהתאם לצרכי הנהג ולסגנון הנהיגה
 תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית	 

)למכשירים תומכים בלבד( 
מערכת Kessy הנעה, פתיחה ונעילה ללא מפתח	 
מנופי העברת הילוכים מאחורי גלגל ההגה	 
חבילת Trunk הכוללת מחזיקי מטען ורשתות לעיגון הציוד	 

S T Y L E

חישוקי סגסוגת "17	 עיצוב
פנסים אחוריים Full - LED עם איתות אחורי דינמי	 
תאורת אווירה בצבע אדום	 
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Ambition רמת גימור

חישוקי סגסוגת ״17חישוקי סגסוגת ״16

Style רמת גימור

LZ BH

KA

MOON WHITE METALLIC

STEEL GREY

BRILLIANT SILVER METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

BLACK MAGIC METALLIC

RACE BLUE METALLIC

VELVET RED METALLIC )בתוספת תשלום(

K1

CORRIDA RED

8T

8X

1Z

F6

8E

2Y

M3

חישוקי סגסוגת "17	 
פנסים אחוריים Full - LED עם איתות אחורי דינמי	 
תאורת אווירה בצבע אדום	 



מפרט טכני

EC 715/2007 :נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן*
   ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור 
הבטיחותי תיאור דגם קוד יצרן

7 1.0 TSI (115) AMBITION DSG7 NW43ND

7 1.0 TSI (115) STYLE DSG7 NW44ND

7 1.5 TSI (150) AMBITION DSG7 NW43KD

7 1.5 TSI (150) STYLE DSG7 NW44KD

הנתונים המוצגים בקטלוג הינם בהתאם לנתוני היצרן. *נתוני היצרן עפ”י בדיקת מעבדה. תקן: EC 715/2007. ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל. 
הגלגל החלופי מגיע עם חישוק ברזל בגודל קטן יותר מחישוקי הסגסוגת המורכבים על הרכב והצמיג הינו קטן מידות / מוגבל מהירות. תשומת ליבך, מערכות העזר המותקנות ברכב 
נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים בעת נהיגה. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף 
השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. האמור במסמך זה 
נכון ליום הדפסתו. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן 
מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט 

המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. ט.ל.ח.

מקרא:
אביזר לא קייםאביזר אופציונאליאביזר קיים

:Ambition, Style ברמת גימור KAMIQ-פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב
מצלמת רוורס

בקרת שיוט אדפטיבית
חיישני חגורות בטיחות

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי רכב דו-גלגלי

זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה מנתיב אקטיבית

9

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

זיהוי הולכי רגל

1.5 ליטר TSI 150 כ״ס1.0 ליטר TSI 115 כ״ס מנוע

4 / 31,498 / 999מספר צילינדרים/נפח )סמ״ק(

150 / 6,000 - 1155,000 / 5,500 - 5,000הספק מרבי )כ״ס/סל״ד(

25.4 / 3,500 - 20.31,500 / 3,500 - 2,000מומנט מרבי )קג״מ/סל״ד(

ביצועים
193212מהירות מרבית )קמ״ש(

108.4תאוצה 0-100 קמ"ש )שנ'(

צריכת דלק* )ליטר/100 ק״מ(

6.4 / 4.3 / 5.85.1 / 4.5 / 5עירונית/ בינעירונית/ משולבת

בנזין נטול עופרת 95 אוקטןבנזין נטול עופרת 95 אוקטןסוג דלק

הנעה
קדמיתקדמיתסוג

אוטומטית DSG עם 7 הילוכיםאוטומטית DSG עם 7 הילוכיםתיבת הילוכים

מצמד כפול דו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד כפול דו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרו-הידראוליתמצמד

משקל ומימדים
1,2511,277משקל עצמי - כולל נהג )ק״ג(

509523עומס מורשה - כולל נהג )ק״ג(

1,7601,800משקל כולל )ק״ג(

4,241 / 1,793 / 4,2411,553 / 1,793 / 1,553אורך / רוחב / גובה )מ״מ(

2,651 / 2,651188 / 188בסיס גלגלים / מרווח גחון )מ״מ(

10.810.8קוטר סיבוב )מטרים(

1,250 / 1,200630 / 620כושר גרירה עם / ללא בלמים )ק"ג(

363363נפח תא מטען )ליטרים(

5050נפח מיכל הדלק )ליטרים(

שלדה

מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונותסרן קדמי / סרן אחורי
ומוט מייצב / קורת מתח

מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות
ומוט מייצב / קורת מתח

בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוניבלמים הידראולים עם מעגל אלכסונימערכת בלימה

בלמי דיסק עם קירור פנימי / בלמי דיסקבלמי דיסק עם קירור פנימי / בלמי דיסקבלמים קדמיים / אחוריים

חישוקים
6.0J x 16" (Ambition)

6.5J x 17" (Style)
6.0J x 16" (Ambition)

6.5J x 17" (Style)

צמיגים
205/60 R16 (Ambition)

205/55 R17 (Style)
205/60 R16 (Ambition)

205/55 R17 (Style)

דרגת זיהום 
אוויר 

 צריכת דלק ממוצעת
בליטרים ל-100ק"מ* כ"ס תיבת 

הילוכים מנוע
בינעירונית עירונית

7 4.5 5.8 115 DSG7  1.0 TSI

7 4.3 6.4 150 DSG7  1.5 TSI
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