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Stads-SUV ontmoet rallygeschiedenis: Nieuwe ŠKODA 
KAMIQ MONTE CARLO debuteert op Autosalon van 
Frankfurt 2019 
 

› Nieuw top-uitrustingsniveau voor ŠKODA’s jongste model verwijst naar de 

rallygeschiedenis van het merk 

› Sportieve lifestyleversie met zwarte MONTE CARLO-details en nog meer uitgebreide 

uitrusting 

› Onthulling in september op het Autosalon van Frankfurt (IAA), marktintroductie in het 

vierde trimester van 2019 

 

De traditie van ŠKODA om een sportief, lifestylegericht MONTE CARLO-uitrustingsniveau 

aan te bieden wordt nu ook toegepast op de nieuwe stads-SUV KAMIQ. De jongste SUV van 

ŠKODA gebruikt dynamische zwarte MONTE CARLO-details die verwijzen naar de 

succesvolle rallygeschiedenis van het merk en bovendien is de uitrusting uitgebreid. De 

ŠKODA KAMIQ is de tweede SUV van het Tsjechische merk dat recht heeft op een sportieve 

MONTE CARLO-versie, nadat de ŠKODA YETI hem voorging. De ŠKODA KAMIQ MONTE 

CARLO beleeft zijn debuut samen met de ŠKODA SCALA MONTE CARLO van 10 tot 22 

september op het Autosalon van Frankfurt. Het nieuwe hoogste uitrustingsniveau van de 

KAMIQ kan worden gecombineerd met alle motoren die in het model verkrijgbaar zijn. De 

leveringen starten in het vierde trimester van 2019. 

 

Oliver Stefani, Hoofd ŠKODA Design, zegt: “De nieuwe ŠKODA KAMIQ is een typische ŠKODA-

SUV, die zijn eigen onderscheidende persoonlijkheid ontwikkelt via designelementen zoals de 

opgesplitste koplampen. De zwarte MONTE CARLO-details benadrukken dit onafhankelijke 

karakter nog meer en maken hem tot een nog aantrekkelijker aanbod voor een jonge doelgroep. 

Wat u hier ziet is een perfecte combinatie van een sportief design dat verwijst naar onze 

succesvolle rallygeschiedenis met de dagelijkse bruikbaarheid van een stads-SUV”. 

 

De nieuwe ŠKODA KAMIQ is de tweede SUV in de geschiedenis van het merk die beschikbaar is 

in een sportieve MONTE CARLO-versie, want hij is voorafgegaan door de ŠKODA YETI. De 

MONTE CARLO-naam wordt gebruikt om de sportieve lifestyleversies van ŠKODA’s compacte 

modellen aan te duiden. Hij verwijst naar de luister en de glamour van het Prinsdom Monaco en 

naar de verhaalrijke racegeschiedenis van de rally van Monte Carlo. Die wordt al sinds 1911 

georganiseerd en ŠKODA heeft er door de jaren heen talrijke successen geboekt. Het eerste model 

van het merk dat de naam MONTE CARLO mocht dragen was een beperkte reeks van de ŠKODA 

POPULAR uit 1936. De FABIA MONTE CARLO krijgt nu het gezelschap van de KAMIQ en SCALA 

MONTE CARLO, waarmee het aanbod aan populaire en lifestylegerichte uitrustingsversies van 

ŠKODA’s compacte modellen wordt uitgebreid. Wat alle drie deze modellen delen zijn de sportieve 

zwarte MONTE CARLO-details en de uitgebreide uitrusting. 

 

Zwarte MONTE CARLO-details stralen sportiviteit uit 

Naast de kenmerkende opgesplitste full-ledlampen pakt de ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO uit 

met een zwartglanzend kader rond het ŠKODA-radiatorrooster voor een dynamische en 

onderscheidende uitstraling. Zwarte details zijn ook te vinden op delen van de voorbumper, de 
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buitenspiegelbehuizingen, de dakrails, de zijschorten en de centraal geplaatste ŠKODA-letters op 

de kofferklep. De ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO is verkrijgbaar met het volledige motorenpalet 

van de KAMIQ en staat standaard op zwarte lichtmetalen 17-duimvelgen met MONTE CARLO-

design. Als optie zijn 18-duimvelgen verkrijgbaar. Het uitrustingsniveau omvat SunSet getinte 

zijruiten en een panoramisch dak. Een zwarte achterdiffuser, zwarte modelbenamingen en full-

ledachterlichten vervolledigen de sportieve uitstraling van de nieuwe topversie van de KAMIQ, die 

ook herkenbaar is aan een speciale badge. 

 

Dynamische interieuraccenten 

Het interieur van de ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO verwelkomt de bestuurder en voorste 

passagier met in de hoogte verstelbare sportstoelen met specifiek MONTE CARLO-design en 

geïntegreerde hoofdsteunen. Het multifunctionele sportstuurwiel is gehuld in geperforeerd leder 

met dezelfde rode decoratieve stiknaden als de met leer afgewerkte versnellingspook en 

handremhendel. Ook de ledsfeerverlichting is rood en verlicht de middenconsole, de bergvakken in 

de deuren, de klinken en de voetruimtes. De KAMIQ MONTE CARLO heeft verder nog led-

leeslampjes. De decoratiepanelen en het instrumentenbord hebben hun eigen specifieke design, 

waarbij de ventilatieroosters in het dashboard een chroomlook kregen en de pedalen een 

aluminium design hebben. Speciale vloermatten, KAMIQ-opschriften op de dorpels en een zwarte 

hemelbekleding ronden het interieur af. 

 

Insiders uit de sector zullen de nieuwe ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO tegelijk met het grote 

publiek voor het eerst ontdekken van 10 tot 22 september op het Autosalon van Frankfurt 2019, 

Stand A11 in Hal 3.0. De marktintroductie volgt in het vierde trimester van 2019. 

 

Verdere informatie: 

Catherine Van Geel 

PR Manager 

T. : 02/233 78 48  

M.: 0495 584 190  

catherine.van.geel@dieteren.be 

www.skoda-press.be 
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ŠKODA AUTO 
› was founded during the pioneering days of the automobile in 1895, making it one of the longest-established 

automobile companies in the world. 
› currently offers its customers nine passenger-car series: the CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ, as well as the KAMIQ (in China) and the SUPERB. 
› delivered more than 1.2 million vehicles to customers around the world in 2017. 
› has belonged to Volkswagen Group since 1991. The Volkswagen Group is one of the most successful vehicle 

manufacturers in the world. In association with the Group, ŠKODA AUTO independently develops and manufactures 
vehicles, as well as components such as engines and transmissions.   

› operates at three locations in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia, Algeria and India mainly 
through Group partnerships, as well as in Ukraine and Kazakhstan with local partners. 

› employs over 39,000 people globally and is active in more than 100 markets. 
› is transforming from being a traditional car manufacturer to a ‘Simply Clever Company for Optimal Mobility Solutions’ 

as part of ŠKODA Strategy 2025. 

 

 

 

 

 

 

 


