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QUANDO SABE BEM O
QUE QUER
Quando já sabe bem o que quer é muito provável que
prefira este automóvel. Graças às suas dimensões
compactas aliadas a uma linguagem de design arrojada, o
novo ŠKODA KAMIQ combina subtileza e confiança. Um
automóvel perfeito que se adapta às suas necessidades
urbanas – e à maior parte dos lugares onde pretende
estacionar.
O KAMIQ oferece igualmente uma vasta seleção de
tecnologias pouco comuns na gama dos crossovers
compactos urbanos. Os sistemas de assistência avançados
e uma nova geração de infotainment significam que se
pode manter seguro sem nunca comprometer a diversão
de cada viagem.
É Simply Clever. É ŠKODA.

DESIGN
EXTERIOR

8

UM DESIGN QUE
LIDERA

Design

A IMAGEM: o KAMIQ oferece uma mistura perfeita de
robustez e formas dinâmicas definidas pela linguagem de
design da ŠKODA. Este é o primeiro crossover ŠKODA.

ESTILO E FUNCIONALIDADE
Através do seu exterior, o KAMIQ
consegue exibir os seus genes
ŠKODA e a sua individualidade ao
mesmo tempo. Um automóvel que
dispõe de características típicas do
segmento SUV, como uma maior
altura ao solo e uma aparência
robusta, aliadas à utilidade de um
citadino compacto.

VISTA FRONTAL
O KAMIQ apresenta uma
grelha frontal alongada
e iluminação dianteira
bipartida, que confere uma
aparência única à dianteira.
O reforço do para-choques
em cinzento Platin ou
preto sublinha o espírito
crossover do automóvel.

TETO PANORÂMICO
Para acrescentar um toque pessoal à
condução diária, o KAMIQ pode ser
equipado com um teto panorâmico.
Opcional em preto.
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VISTA TRASEIRA
Com a inconfundível inscrição
ŠKODA na parte de trás do
automóvel, o KAMIQ anuncia
orgulhosamente a sua linhagem.
O reforço do para-choques traseiro
com difusor integrado em cinzento
Platin ou preto, que acentua a
distância generosa ao solo, confere
uma aparência especialmente
robusta ao automóvel.

Design

VISTA LATERAL
Os contornos característicos nas laterais do automóvel
realçam a sua dinâmica, respeitando a linguagem de
design da ŠKODA. Uma impressão ainda mais marcada
devido aos vidros escurecidos SunSet, que acentuam
a atratividade exterior e protegem da luminosidade os
passageiros de trás.

LIGHT
DESIGN
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BELEZA
INTEMPORAL

Design

A luz, mais do que apenas iluminar, inspira. Os faróis
singulares e as longas e esguias luzes traseiras
tornam o automóvel imediatamente reconhecível,
proporcionando uma mistura perfeita da tradição do
cristal checo com a tecnologia moderna.

LUZES TRASEIRAS
FULL LED
O KAMIQ dispõe de luzes
traseiras com design horizontal,
em que a familiar iluminação
em forma de C, típica da família
ŠKODA, foi atualizada com um
toque moderno. Esta assinatura
de luz apresenta-se a par de uma
funcionalidade perfeita.
A opção de nível superior vem
equipada com luzes traseiras full
LED, que incluem indicadores
dinâmicos de mudança de direção.

FARÓIS DIANTEIROS
FULL LED
A opção de nível superior
nos faróis dianteiros
foca-se no dinamismo
criado pela tecnologia
LED e inclui uma função
de luz de curvas, faróis
de nevoeiro e indicadores
dinâmicos de mudança de
direção.

DESIGN
INTERIOR

20

COMO SE ESTIVESSE
EM CASA

Vai sentir-se em casa dentro do KAMIQ. O habitáculo, que complementa
o design exterior com a sua confiança e funcionalidade absoluta,
proporciona uma sensação excecional de espaço e rodeia-o de materiais
de qualidade, incluindo elegantes inserções decorativas e tecnologia
digital de ponta.

Design

COCKPIT VIRTUAL
O Cockpit Virtual exibe as especificações do
computador de bordo em combinação com outras
informações como, p. ex., a navegação.
Pode escolher entre cinco disposições diferentes
(opção moderna na imagem) que podem ser
controladas através do botão “View” no volante.
O Cockpit Virtual do KAMIQ tem um ecrã de 10,25
polegadas.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE
Torne o seu espaço mais acolhedor e confortável
com iluminação ambiente LED ao longo do painel
de instrumentos. O seu automóvel pode ser
equipado com iluminação branca, vermelha ou
cor de laranja.

ESTILO E
FUNCIONALIDADE
O habitáculo do KAMIQ
vem equipado com
materiais de qualidade
e uma construção de
excelência. As várias
combinações de estofos
e inserções decorativas
permitem-lhe criar uma
personalidade única para
o seu automóvel.
Graças ao conforto e
estrutura elegante dos
bancos, vai sentir-se
revigorado mesmo após
uma viagem longa.

CONECTIVIDADE
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ŠKODA CONNECT:
LEVE CONSIGO O
MUNDO ONLINE

Mantenha-se conectado, esteja onde estiver. Estar total e
permanentemente online significa ter acesso a entretenimento
e informações úteis. E significa também ter assistência em
viagem 24/7. O ŠKODA Connect é a sua porta de acesso a um
mundo infindável de possibilidades de comunicação.

Conectividade

POSIÇÃO DE ESTACIONAMENTO
Saiba a localização exata do seu
automóvel esteja onde estiver.
O ŠKODA Connect mostra-lhe o local,
a hora e a data do estacionamento
através do seu telemóvel.

TRANCAR & DESTRANCAR
Esta funcionalidade permite-lhe trancar
e destrancar o seu automóvel com toda a
comodidade através da aplicação ŠKODA
Connect, onde quer que esteja. Por exemplo,
se se esquecer de trancar o seu automóvel,
pode facilmente fazê-lo através do seu
smartphone, esteja onde estiver.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui dois tipos de serviços.
O Infotainment Online transmite-lhe informações em
tempo real sobre o trânsito e outras. Já o Care Connect
tem como foco o apoio e segurança, permitindo o
acesso e controlo remoto do veículo. Também oferece
apoio em qualquer situação que o exija.
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LOJA
Graças à loja disponível
através do sistema
infotainment, pode
adquirir planos de dados,
descarregar aplicações
de infotainment
(Meteorologia ou Notícias,
por exemplo) e alargar
a sua licença ŠKODA
Connect diretamente a
partir do seu automóvel.

ONLINE MAP UPDATE
Não só não precisa dos seus próprios dados móveis
para efetuar a atualização dos mapas, como esse será
um processo totalmente descomplicado.
Não pense mais no assunto, pois terá sempre os mapas
mais recentes à sua disposição.

INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO
ONLINE
A informação atualizada
oferece-lhe uma perspetiva
perfeita de cada viagem e
permite-lhe reagir a situações
inesperadas, como obras
na estrada, acidentes e
engarrafamentos.
Além disso, as informações de
alertas locais irão alertá-lo para
algum inconveniente no seu
percurso, como condições difíceis
ou visibilidade reduzida.

APLICAÇÕES INFOTAINMENT
As aplicações de infotainment
melhoram a experiência
de conectividade dentro
do automóvel. Estas apps
estão disponíveis para
descarregamento na loja à qual
pode aceder através do sistema.
Pode, por exemplo, obter um
relatório meteorológico para
a zona onde se encontra ou
para qualquer outro local com a
aplicação de Meteorologia. As
aplicações do infotainment são
atualizadas regularmente e mais
aplicações serão adicionadas ao
longo do tempo.

Conectividade

CHAMADA DE EMERGÊNCIA
A chamada de emergência (SOS) é efetuada automaticamente
durante uma situação de emergência na estrada. Este sistema
também pode ser ativado manualmente premindo o botão
vermelho do tejadilho.

SIMPLY CLEVER
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DAS GRANDES IDEIAS
AOS PEQUENOS DETALHES
Pense em grande. Cada detalhe do seu automóvel foi desenhado
para tornar as suas viagens totalmente descontraídas. Do
carregamento da sua bagagem ao ajuste do habitáculo, para obter
espaço para as suas coisas.

COMPARTIMENTO PARA
GUARDA-CHUVA
A porta do condutor
vem equipada com um
engenhoso compartimento
que inclui um guardachuva original ŠKODA.
Este compartimento foi
concebido para a deixar
a água fluir para fora do
automóvel, mantendo o
interior seco.

Simply Clever

GANCHO DE
REBOQUE
O KAMIQ dispõe
de um gancho
de reboque
rebatível com
libertação elétrica.
O interruptor
encontra-se na
bagageira.

CONTROLO ELÉTRICO
A 5ª porta pode ser aberta e fechada com o
simples toque de um botão na chave remota
ou na porta do condutor, particularmente
útil em condições meteorológicas adversas.
Pode ajustar a posição da tampa da bagageira
de acordo com as suas necessidades e pode
também fechar a 5ª porta através de um botão
situado na própria porta.

PROTEÇÃO DAS PORTAS
Ao abrir qualquer uma das portas laterais, são ejetadas
tiras de borracha que cobrem os rebordos das portas.
Desta forma, o KAMIQ protege-se contra danos e tem
em consideração os outros automóveis. Perfeito para
lugares de estacionamento apertados, por exemplo.
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LANTERNA LED
Pode encontrar uma prática
lanterna LED removível
no lado esquerdo da
bagageira. A lanterna
recarrega automaticamente
enquanto o motor está em
funcionamento.

Simply Clever

MESAS RETRÁTEIS
As práticas mesas retráteis com suportes
para bebidas estão integradas nos
encostos dos bancos dianteiros.

RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO
Não vai derramar uma única gota ao encher
o sistema de lavagem do para-brisas.
O reservatório de líquido é facilmente
acessível e dispõe de um funil integrado.

PISO DUPLO
O piso duplo coloca o fundo
da bagageira ao nível da
plataforma de carga, facilitando
bastante o manuseamento
da bagagem. Além disso, cria
também um local de arrumação
discreto.

BAGAGEIRA
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PLENA
DE CRIATIVIDADE

Até a bagageira do KAMIQ representa o significado de design criativo. A bagageira
vem equipada com funcionalidades que asseguram que as suas coisas se mantêm
fixas e que o seu carro se mantem limpo. E mais: a generosa capacidade de 400
litros — 1395 litros com os bancos traseiros rebatidos — coloca este automóvel
no topo da sua gama.

Bagageira

GANCHOS
Os ganchos resistentes nas laterais da bagageira
tornam o transporte das suas malas mais fácil e seguro.

CONJUNTO DE REDES
Uma rede horizontal e duas redes
verticais aumentam a flexibilidade do
espaço da bagageira e mantêm os objetos
firmemente seguros.

TAPETE COM DUPLA FACE
Pode utilizar o elegante lado de tecido se não estiver a transportar
algo que possa sujar o seu carro. Sempre que precisar, pode
facilmente virá-lo e utilizar o lado de borracha, que pode ser lavado.

CONFORTO
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CONFIANÇA NO
INTERIOR

Conforto

Equipado com opções cuidadas e sistemas de assistência
sofisticados, este automóvel vai proporcionar-lhe um
conforto absoluto e apoiar a sua segurança de condução.
Seja qual for a sua definição de conforto, vai encontrá-la no
KAMIQ.

BANCOS AQUECIDOS / USB
Nos dias mais frios, os seus amigos e família vão certamente apreciar
a função de aquecimento dos bancos traseiros, regulada através de um
painel de controlo separado situado na parte de trás do apoio de braços
dos bancos da frente. Lá poderá também encontrar duas entradas USB-C
que possibilitam o carregamento universal de telemóveis.
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ESPELHOS RETRÁTEIS
Os espelhos retrovisores laterais exteriores recolhemse automaticamente quando o automóvel é trancado,
protegendo-os contra danos.

PHONE BOX / USB
O KAMIQ vem equipado com uma Phone Box maior que cria uma zona de receção amplificada para o seu dispositivo
móvel e simultaneamente carrega o seu telemóvel enquanto conduz. Este compartimento não só é facilmente
acessível como também se adequa a grandes dispositivos de visualização. Duas entradas USB-C situadas no centro
da consola permitem-lhe facilmente ligar dois dispositivos externos.

CRUISE CONTROL
O Practical Cruise Control e o Cruise Control
Adaptativo até aos 210 km/h (consultar capítulo
Segurança) estão ambos disponíveis.

Conforto

KESSY
Os automóveis equipados com o sistema KESSY (Keyless
Entry, Start and exit SYstem - sistema de entrada, ignição
e saída sem chave) ou com a versão mais simples Easy
Start dispõem de um botão Start/Stop na coluna de
direção.
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Conforto

SISTEMA DE SOM ŠKODA
Graças ao sistema de som,
desfrute de uma nitidez de som
absoluta, quer se trate de música
ou voz. O sistema dispõe de dez
altifalantes, incluindo uma coluna
central no painel de instrumentos
e um subwoofer na bagageira.
Entre outras funcionalidades, o
som pode ser ajustado de acordo
com o número de pessoas no
automóvel e a sua respetiva
disposição nos bancos através
dos perfis All, Front e Driver. O
dispositivo oferece uma potência
total de 405 watts.

FUNÇÕES DE AQUECIMENTO
A função de aquecimento do parabrisas, que rapidamente elimina gelo
ou vapor, e o aquecimento do volante
multifunções são controlados através do
sistema de infotainment.

BANCO DO CONDUTOR COM
AJUSTE ELÉTRICO
Para uma sensação perfeita ao
volante, apresentamos-lhe o
banco do condutor eletricamente
ajustável.
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Conforto

INFOTAINMENT AMUNDSEN 9.2"
Design apelativo de mãos dadas com funcionalidade absoluta.
A nova geração de sistemas de infotainment conta com um
ecrã disposto na parte superior do painel de instrumentos,
diretamente no campo de visão do condutor. Por baixo do
ecrã, o sistema dispõe também de um apoio ergonómico onde
pode apoiar o pulso ao utilizar o ecrã. Este dispositivo oferece
não só um controlo conveniente através do toque, como
também controlo por gestos.

SEGURANÇA
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Segurança

ESTÁ SEGURO
CONNOSCO

Embarque em qualquer aventura com total confiança. O
KAMIQ dispõe uma grande variedade de assistentes que
apoiam as suas aptidões de condução na estrada, ajudando-o
a estacionar e até a evitar acidentes.

SIDE ASSIST
Utilizando sensores de radar no para-choques traseiro, o Side Assist, que consegue detetar outros automóveis
e mesmo obstáculos pouco visíveis, como ciclistas, a uma distância de até 70 m, monitoriza as áreas atrás e na
lateral do seu automóvel. Com base na distância e velocidade dos automóveis circundantes, o sistema decide se
deve ou não alertar o condutor.
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MANOEUVRE ASSIST
Utilizando os sensores do Side
Assist, este sistema oferece
proteção contra obstáculos
a uma certa distância do
automóvel (em velocidades de
até 8 km/h). Se um obstáculo for
detetado, com base na distância
a que se encontra e na velocidade
do automóvel, o sistema aciona a
travagem de emergência.

Segurança

REAR TRAFFIC ALERT
Este assistente, que faz parte do
sistema Side Assist,
ajuda-o a fazer marcha-atrás de
forma segura para sair de um
lugar de estacionamento em
situações de visibilidade reduzida.
O sistema pode até ativar os
travões automaticamente se
detetar um perigo iminente.
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Segurança

CONTROLO DE DISTÂNCIA
DE ESTACIONAMENTO
Estacionar o KAMIQ é
mais fácil e seguro com os
sensores de estacionamento
integrados no para-choques
traseiro e dianteiro, que
verificam a distância do
automóvel em relação a
quaisquer obstáculos.

PARK ASSIST
Minimize o stress de estacionar em
lugares apertados com o Park Assist.
O sistema seleciona automaticamente
um lugar de estacionamento adequado
numa fila de carros estacionados em
paralelo ou na perpendicular.
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Segurança

FRONT ASSIST COM PROTEÇÃO PREDITIVA DE PEÕES
O sistema Front Assist, com um dispositivo radar na grelha dianteira, foi concebido para monitorizar a distância do
automóvel em frente. Este inclui também a função de travagem de emergência. O KAMIQ vem equipado com o Front
Assist complementado pela proteção preditiva de peões, que alerta o condutor através de um sinal sonoro/visual e um
ligeiro solavanco dos travões.
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Segurança

AUTO LIGHT ASSIST
O Light Assist muda de
forma automática para
máximos e desliga-os
automaticamente quando
deixam de ser necessários,
aumentando o conforto e
segurança na estrada.

CRUISE CONTROL
ADAPTATIVO
Além da sua funcionalidade
básica de Cruise Control, este
sistema de assistência, que
funciona com velocidades
até aos 210 km/h, mantém
uma distância de segurança
dos automóveis à sua frente
graças a um dispositivo de
radar no grelha dianteira.
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Segurança

LANE ASSIST
O sistema pode ajudar a
manter o automóvel na faixa
correta a uma velocidade de
circulação superior a 65 km/h.
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SEGURANÇA
EM PRIMEIRO E
ÚLTIMO LUGAR
Em situações extremas em que o condutor não consegue
influenciar ativamente o resultado da situação, os
elementos de segurança passiva do automóvel - como os
airbags - assumem o controlo. O seu automóvel pode ter
até nove airbags instalados.
AIRBAGS DIANTEIROS
Enquanto o airbag do condutor
está contido no volante, o airbag do
passageiro da frente está no painel de
instrumentos. Se necessário, este pode
ser desativado quando uma cadeira de
criança está instalada no banco da frente.

Segurança

AIRBAG DE CABEÇA
Quando são ativados,
os airbags de cabeça
criam uma parede
que protege os
ocupantes da frente e
de trás contra danos na
cabeça.
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AIRBAG DE JOELHOS
Situado por baixo da coluna de
direção, este airbag protege os
joelhos e canelas do condutor.

Segurança

AIRBAGS LATERAIS DIANTEIROS E TRASEIROS
Estes quatro airbags protegem a pélvis e o peito do
condutor e do passageiro dianteiro na eventualidade de
uma colisão lateral.

PERFORMANCE
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Performance

GRANDES
PERFORMANCES EM
GRANDES CIDADES

MOTORES
A nossa oferta inclui motores a gasolina de 95 e 116 cv com excelente aceleração e um
binário elevado bem como um motor diesel de 116 cv com consumos de combustível
excecionalmente baixos. Enquanto o motor de 95 cv dispõe de uma transmissão manual
de 5 velocidades, os restantes motores estão disponíveis com transmissões manuais de
6 velocidades e 7 velocidades DSG.

Os motores oferecem um conforto excecional em viagens
intra e extra urbanas. Quer escolha uma motorização a
gasolina ou a diesel, o KAMIQ promete um desempenho
silencioso, flexível, fiável e económico.

DRIVING MODE SELECT
Ativado através do botão «Mode» na consola central, o Driving
Mode Select permite escolher entre os modos Eco, Normal,
Sport e Individual. Se o automóvel estiver equipado com um
chassis rebaixado em consonância com o Sport Chassis Control,
pode escolher entre o modo Sport e o modo Normal através do
Driving Mode Select.

DSG CONTROL
A caixa automática de 7 velocidades pode ser
controlada de forma cómoda através do volante
multifunções.

MONTE CARLO

Monte-Carlo é uma marca registada da Monaco Brands

Monte-Carlo é uma marca registada da Monaco Brands

CHEGAR PARA
LIDERAR
Imagine uma mistura perfeita entre design distinto,
conforto e tecnologia inteligente. O KAMIQ MONTE
CARLO apresenta-se com bancos dianteiros
desportivos, estofos distintos em vermelho/preto e
o painel de instrumentos com design Monte Carlo.
O volante desportivo multifunções vem revestido
de couro perfurado com um caraterístico pesponto
encarnado. O equipamento disponível de série inclui
também o forro do tejadilho em preto, as capas dos
pedais revestidos a alumínio e iluminação ambiente em
vermelho ou branco.
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SUPERA PELO SEU
DESIGN

O resultado da mistura entre a robustez e as
formas dinâmicas do primeiro crossover KAMIQ da
ŠKODA e o estilo Monte Carlo é um automóvel
impressionante que assume os seus genes de
competição com confiança.

Monte Carlo

ESTILO E
FUNCIONALIDADE
A versão Monte Carlo
inclui um tejadilho
panorâmico conjugado
com barras longitudinais
em preto brilhante e um
difusor traseiro em preto.

LATERAL E DIANTEIRA
EM PRETO
Como membro genuíno
da família Monte Carlo,
este automóvel conta
também com uma
moldura na grelha
dianteira, embaladeiras,
capas dos espelhos
retrovisores exteriores
e jantes de liga leve em
preto.

Monte-Carlo é uma marca registada da Monaco Brands

PERSONALIZAÇÃO
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Personalização

ACTIVE

INTERIOR PRETO ACTIVE
Estofos de tecido

O equipamento de série da versão Active inclui espelhos retrovisores exteriores (eletricamente
ajustáveis), puxadores das portas e barras do tejadilho em preto, para-choques na cor da carroçaria
com reforço adicional em preto Grained, moldura da grelha dianteira cromada, vidros escurecidos,
faróis LED, incluindo luzes de presença LED, puxadores das portas interiores cromados, fecho
central controlado à distância, ecrã Maxi DOT, sistema infotainment Swing de 6,5 polegadas, duas
entradas USB, e muito mais.
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INSERÇÃO DECORATIVA GRAINED BLACK /
HOTSTAMPING PRETO

Personalização

INTERIOR PRETO ACTIVE
Estofos de tecido

68
Personalização

AMBITION

INTERIOR AZUL AMBITION
Estofos em tecido

O equipamento de série da versão Ambition inclui espelhos retrovisores exteriores
e puxadores das portas na cor da carroçaria, reforço adicional nos para-choques em
cinzento Platin, Jumbo Box, compartimento para guarda-chuva incluindo guardachuva original ŠKODA, compartimentos de arrumação por baixo dos bancos dianteiros,
compartimento para óculos, ar condicionado manual, bancos dianteiros com apoio
lombar regulável manualmente, e muito mais.
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INSERÇÃO DECORATIVA TABORA BRUSHED /
HOTSTAMPING AZUL

INSERÇÃO DECORATIVA SILVER HAPTIC /
HOTSTAMPING PRETO

INSERÇÃO DECORATIVA GRAINED BLACK /
HOTSTAMPING PRETO

Personalização

INTERIOR AZUL AMBITION
Estofos em tecido
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Personalização

STYLE

INTERIOR BEGE STYLE
Estofos em couro/couro sintético/Suedia

O equipamento de série da versão Style inclui embaladeiras em cinzento Platin,
luzes traseiras full LED, volante, alavanca de velocidades e travão de mão em
pele, tapetes em tecido, Easy Start, ar condicionado Climatronic de duas zonas,
sistema de infotainment Bolero de 8" incluindo SmartLink, Bluetooth e muito
mais.
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INSERÇÃO DECORATIVA BEIGE BRUSHED /
HOTSTAMPING CHROME

INSERÇÃO DECORATIVA COPPER BRUSHED /
HOTSTAMPING CHROME

INSERÇÃO DECORATIVA LATTICE GREY /
HOTSTAMPING COBRE

Personalização

INTERIOR BEGE STYLE
Estofos em couro/couro sintético/Suedia
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Personalização

DYNAMIC

INTERIOR DYNAMIC STYLE
Estofos em tecido/Suedia

O Pacote Dynamic, disponível como equipamento opcional
nas versões Ambition e Style, inclui bancos desportivos,
volante desportivo multifunções, capas dos pedais em
alumínio e forro do tejadilho em preto.
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INSERÇÃO DECORATIVA BLACK DOTS /
HOTSTAMPING VERMELHO
(para a versão Ambition)

INSERÇÃO DECORATIVA SILVER HAPTIC /
HOTSTAMPING PRETO
(para a versão Ambition)

INSERÇÃO DECORATIVA BLACK DOTS /
HOTSTAMPING CHROME
(para a versão Style)

Personalização

INTERIOR DYNAMIC STYLE
Estofos em tecido/Suedia

Preto Ambition (tecido)

Bancos desportivos Ambition/Style (tecido/Suedia)

Preto Active (tecido)

Personalização

ESTOFOS
Azul Ambition (tecido)
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Personalização

Preto Ambition/Style (couro/couro sintético/Suedia)

Preto Style (tecido/Suedia)

Bege Style (tecido/Suedia)
Bege Style (tecido/ couro/couro sintético/Suedia)
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BRANCO MOON
METALIZADO

PRATA BRILLIANT
METALIZADO

CINZENTO STEEL

CINZENTO QUARTZ
METALIZADO

VERMELHO VELVET
METALIZADO

VERMELHO CORRIDA

Personalização

BRANCO CANDY

CORES
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AZUL TITAN
METALIZADO

AZUL RACE
METALIZADO

AZUL ENERGY

AZUL LAVA
METALIZADO

CASTANHO MAPLE
METALIZADO

PRETO CRYSTAL
METALIZADO

PRETO MAGIC
METALIZADO

Personalização
VERDE RALLYE
METALIZADO
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Personalização

JANTES
Jantes de liga leve VEGA AERO 18" em
preto/prateado com acabamento polido

Jantes de liga leve 18" CRATER

Jantes de liga leve 18" VEGA

Jantes de liga leve 17" VOLANS em preto
(para a versão Monte Carlo)

Jantes de liga leve 17" BRAGA

Jantes de liga leve HOEDUS AERO 16”
em preto/prateado com acabamento
polido
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Jantes de liga leve 17" PROPUS AERO em
preto/prateado com acabamento polido

Jantes de liga leve 17" VOLANS

Jantes de liga leve 16" ORION

Jantes de liga leve 16" CASTOR

Jantes de aço 16" LHOTSE

Personalização

Jantes de liga leve 18" VEGA
em preto
(para a versão Monte Carlo)

ACESSÓRIOS
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CONCEBIDOS PELA ŠKODA,
DESENVOLVIDOS POR SI

Acessórios

CABIDE
O cabide, que pode ser montado nos encostos de
cabeça dos bancos da frente, é um acessório prático
sobretudo para os profissionais que usam fato na sua
atividade profissional.

Os acessórios não são apenas objetos de moda. Com os
Acessórios Originais ŠKODA, pode transformar o seu
automóvel e alargar a sua funcionalidade, segurança e
propósito, tornando-o significativamente mais adequado às
suas necessidades específicas.

SUPORTE MULTIMÉDIA
O suporte para um dispositivo externo, que também
pode ser montado nos encostos de cabeça dos
bancos da frente, será decerto apreciado pelos
passageiros nos bancos de trás.

CINTO DE SEGURANÇA PARA CÃES / PROTEÇÃO DOS BANCOS TRASEIROS
Se um dos seus passageiros habituais for um cão, recomendamos que equipe o seu
automóvel com um cinto de segurança especial (tamanhos S - XL).
Vai também apreciar a proteção para os bancos traseiros.

GANCHO
As malas e mochilas não têm de ocupar espaço
nos bancos de trás. Pendure-os no gancho
fixado nos encostos de cabeça dianteiros.

TAPETE DE PROTEÇÃO
Este tapete protetor evita que a cadeira de criança deslize e
protege também os estofos contra danos e sujidade.
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PROTEÇÕES DAS EMBALADEIRAS
A gama de acessórios inclui também frisos decorativos
nas embaladeiras com inserções em alumínio.

TAPETES PARA TODAS AS
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
Os tapetes de borracha vão ajudá-lo a manter o interior
do seu automóvel limpo. Podem ser facilmente retirados
e sacudidos ou limpos.

Acessórios

SUPORTE PARA BICICLETAS
Pode fixar, de forma segura, o suporte para bicicletas bloqueável com
quadro de carbono/alumínio às barras transversais do tejadilho.
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Acessórios

JANTES
Jantes de liga leve 18" SIRIUS em antracite,
escovadas

Jantes de liga leve 18" BLADE em preto
mate, escovadas

Jantes de liga leve 16" ALARIS em preto

Jantes de liga leve 16" NANUQ em prata (podem
ser utilizadas com correntes de neve de 16")

Jantes de liga leve 17" STRATOS em platinum
metalizado, escovadas
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PACOTE DE
MANUTENÇÃO
& PERSONALIZAÇÃO
DAS JANTES

As jantes dos automóveis são como sapatos. Sejam os «sapatos» do
seu ŠKODA sofisticados, desportivos ou puramente funcionais, o nosso
Pacote de Manutenção & Personalização (capas para as rodas, tampas
das válvulas, pernes de segurança) oferece uma grande variedade de
artigos que vão tornar as jantes do seu automóvel ainda mais atraentes
e totalmente únicas!

Acessórios

TAMPAS DOS PARAFUSOS
Tampas decorativas para os
parafusos das rodas com e
sem pernes de segurança.

86

PRODUTOS
ŠKODA CARE
Uma vez que a ŠKODA pretende manter-se ao seu lado durante muitos anos, e o ajuda em todas as
situações que poderão ocorrer durante o ciclo de vida do automóvel, foram desenvolvidos os produtos
ŠKODA CARE. Os produtos ŠKODA CARE mantêm-no móvel, proporcionam o máximo conforto possível,
segurança e uma boa relação qualidade/preço.

PACOTES DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO ŠKODA
Os pacotes de assistência e manutenção ŠKODA foram
especificamente criados para clientes que querem manter
o seu automóvel em excelentes condições e tão imaculado
como no dia em que foi comprado. Não só é a melhor forma
de manter o seu ŠKODA a funcionar como o fabricante o
desenvolveu, como também o ajuda a manter o seu valor
e a proteger-se contra custos inesperados.
Os pacotes de assistência e manutenção utilizam apenas peças
originais ŠKODA e técnicos com formação específica ŠKODA.
O seu automóvel estará nas mãos de especialistas.

SEGURO ŠKODA
Ninguém conhece o seu ŠKODA como as pessoas que o
fabricaram, e é por isso que podemos sempre proporcionar a
melhor Cobertura, para si e para o seu automóvel. O Seguro
ŠKODA é membro da família de produtos ŠKODA AUTO.
Este é um seguro automóvel adequado que proporciona um
conforto superior aos nossos clientes no caso de eventos
inesperados.

EXTENSÃO DE GARANTIA ŠKODA
Qualidade e fiabilidade são as razões-chave para optar por
conduzir um ŠKODA. Não se aplicam apenas a um novo
ŠKODA, mas também à assistência ŠKODA. A extensão de
garantia do fabricante e protege-o de quaisquer custos de
reparação inesperados.
Os seus benefícios naturais com extensão de garantia da
ŠKODA:
		A extensão de garantia ŠKODA é similar à garantia de 2 anos
do fabricante. A reparação é realizada exclusivamente por uma
Oficina Autorizada ŠKODA
Pode ter a certeza de que serão utilizados apenas processos e
informações técnicas mais recentes
É assegurada a utilização de peças originais ŠKODA durante
a reparação
Quando vender o seu automóvel, poderá esperar obter um
valor superior




Acessórios
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GARANTIA DE MOBILIDADE ŠKODA
Por vezes, circunstâncias imprevistas podem
surgir e, na improbabilidade de uma avaria,
poderá necessitar de assistência com o seu automóvel.
A Garantia de Mobilidade ŠKODA proporciona-lhe
a certeza de que irá chegar ao seu destino,
mesmo se o seu automóvel se avariar.
Na eventualidade de uma avaria, pode contactar a
assistência em viagem, Serviço Mobilidade ŠKODA,
que fará o aconselhamento e a ajuda profissional mais
adequados. Está operacional 24 horas por dia, 365 dias
por ano.
O Serviço Mobilidade ŠKODA proporciona as seguintes
possibilidades*:
Ajuda orientada no telefone
Assistência de avaria no local
	S erviço de reboque para a Oficina Autorizada ŠKODA
mais próxima, incluindo transporte de passageiros,
se a avaria não for retificada no local
	S e a reparação não puder ser realizada no dia da avaria, o
Serviço de Mobilidade ŠKODA irá fornecer as seguintes
opções:
a) um automóvel de cortesia durante um máx. de três
dias úteis
b) Estadia de uma noite para passageiros
c) Transporte alternativo (comboio ou autocarro,
ou ainda táxi em cidades)








* Todos estes serviços são fornecidos de forma gratuita, desde
que cumpridas as manutenções programadas preconizadas pelo

Acessórios

fabricante, na Rede de Oficinas Autorizadas ŠKODA.

ŠKODA
CYCLING
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ROAD ELITE
Peso 7.5 kg
Quadro Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Suspensão Full Carbon UD
Pedaleiras Shimano Ultegra 8000 52/36T
Cubo dianteiro/traseiro DT Swiss PR1600 Spline Disc
Desviador dianteiro Shimano Ultegra 8000 Brazed-on type
Desviador traseiro Shimano Ultegra 8000 SS
Velocidades 22
Travões dianteiros/traseiras Rotor CL 140/140 mm
Pneus Schwalbe Pro One 700x28C
Selim Fizik Antares R5
Tamanho do quadro (S) 20.5"
A bicicleta é fornecida sem pedais.

MTB LADY
Peso 13.4 kg
Quadro Aluminium 6061.T6 double butted
Suspensão SR Suntour XCR Air LOR-DS
Pedaleiras Shimano FC-M500 36/26T
Cubo dianteiro Shimano HB-TX505 CL QR
Cubo traseiro Shimano FH-TX505-8 CL QR
Desviador dianteiro Shimano Deore FD-M6025
Desviador traseiro Shimano XT RD-M781 SGL Shadow
Velocidades 20

ŠKODA Cycling

Travões dianteiros/traseiras Rotor CL 160/160 mm
Pneus Impac SmartPac 27.5x2.10"
Selim Selle Royal Essenza
Tamanho do quadro (XS) 14.0"
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EMTB FULL
Peso 21.5 kg
Quadro Aluminium 6061.T6 Steps – FSF 1 Down tube battery
Suspensão RS Recon RL
Pedaleiras Shimano Steps 34T
Cubo dianteiro Shimano HB-M6010 CL 15x110 mm
Cubo traseiro Shimano FH-M6010 CL 12x148 mm
Desviador traseiro Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Velocidades 11
Travões dianteiros/traseiros Rotor CL 180/180 mm
Pneus Schwalbe Smart Sam Performance 29x2.6"
Selim Selle Royal Seta Performa
Tamanho do quadro (XL) 21"
A bicicleta é fornecida sem pedais.

KID 24
Peso 11.7 kg
Quadro Aluminium 6061.T6
Suspensão SR Suntour XCT-JR
Pedaleiras WheelTop M32 28T
Cubo dianteiro ONE KT QR
Cubo traseiro ONE KT QR, Cassette type
Desviador traseiro Shimano RD-TX800
Velocidades 8

ŠKODA Cycling

Travões dianteiros/traseiros Tektro BR-855 V-brake
Pneus Impac SmartPac 24x2.10"
Selim Justek Junior
Tamanho do quadro 11"

AVISO SOBRE AS IMAGENS
As imagens apresentadas neste catálogo (brochura) são utilizadas
para fins ilustrativos e não deverão ser consideradas como parte de
qualquer contrato ou garantia. As imagens exibem automóveis em
fase de pré-produção. Determinadas ilustrações, funcionalidades,
peças e equipamento podem diferir dos automóveis em produção
e podem variar de país para país. Para obter a combinação exata de
funcionalidades, peças e equipamento, pedimos que entre em contacto
com o seu Concessionário ŠKODA.

APLICAÇÃO MYŠKODA
Obtenha o seu próprio companheiro digital.
Descarregue a aplicação MyŠKODA e fique a
conhecer o PAUL, um assistente interativo que
está lá para o ajudar não só a tomar conta do seu
automóvel como também a gerir o seu dia.

APLICAÇÃO ŠKODA CONNECT
Desfrute de controlo total sobre o seu automóvel.
Descarregue a ŠKODA Connect e aceda a todas as
funcionalidades necessárias a qualquer momento, quer
sejam dados de condução, a autonomia restante, o
planeamento de viagens ou mesmo saber onde estacionou.

SE GOSTOU DO QUE LEU SOBRE ESTE ŠKODA
— IMAGINE CONDUZI-LO

KMQ 11/19 PT 03/20

CONTACTE-NOS PARA MARCAR UM TEST-DRIVE

O seu Concessionário ŠKODA:

