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ŠKODA KAMIQ: een eerste glimp van het interieur 
 

› Nieuw interieurconcept van het merk ook in ŠKODA KAMIQ 

› Vrijstaand en prominent zichtbaar scherm 

› Elegante stoelbekleding in microvezel en nieuwe oppervlakken met kristalstructuur 

 

Kort voor de wereldpremière van de nieuwe ŠKODA KAMIQ op het autosalon van Genève, laat 

ŠKODA voor het eerst binnenkijken in het interieur van de nieuwe stads-SUV. Het interieur 

van de KAMIQ verenigt op indrukwekkende manier ergonomie en emotie, in combinatie met 

de voor ŠKODA gebruikelijke genereuze hoeveelheid ruimte. De KAMIQ is het tweede model 

van het traditionele Tsjechische merk dat bedeeld werd met het nieuwe interieurconcept. 

 

Het interieur van de ŠKODA KAMIQ onderscheidt zich door het nieuwe interieurconcept dat het licht 

zag in het studiemodel van de VISION RS. Een opvallende lijn loopt om het hoog geplaatste en 

vrijstaande display dat onmiddellijk in het blikveld van de bestuurder ligt. Deze lijn weerspiegelt het 

lijnenspel van de motorkap en dient als ergonomische steun bij de bediening van het touchscreen. 

De optionele Virtual Cockpit, met zijn 10,25” een van de grootste displays in het segment, is de 

tweede digitale highlight waarmee ŠKODA de nieuwe KAMIQ uitrust. Het hertekende dashboard sluit 

naadloos aan op de emotionele designtaal van het koetswerk. De ventilatiemonden lopen door tot in 

de deuren en benadrukken visueel het ruimtegevoel in de KAMIQ. 

 

Nieuw reliëf in de oppervlakken, warme kleuren en sfeerverlichting  

Het dashboard met nieuw uitgewerkte decoratie en de hoogkwalitatieve panelen van de voorste deuren 

zijn uitgewerkt in zacht aanvoelende schuimoppervlakken met een nieuwe kristalstructuur die gebaseerd 

is op een uniek reliëf. Dit reliëf zal in de toekomst typerend zijn voor ŠKODA-design. De sfeerverlichting 

die beschikbaar is in de kleuren koper, rood en wit creëren een aangename sfeer. Deze tinten geven de 

interieurkleuren een visueel extra en zorgen voor een boeiend contrast met het stiksel op de 

stoelbekleding. Suedia, een fijne microvezel, is als optie beschikbaar voor de stoelbekleding. Voor meer 

comfort biedt de ŠKODA KAMIQ optionele verwarming aan voor voorruit, achterstoelen en stuur. 

 

Ruimte over dankzij een lange wielbasis  

Gebouwd op het modulaire platform voor overdwarse motoren (MQB) pakt de ŠKODA KAMIQ uit 

met de royale ruimte die je mag verwachten van een ŠKODA. De wagen heeft een wielbasis van 

2.651 millimeter en biedt achteraan een vrije knieruimte van 73 millimeter. De koffer heeft een 

inhoud van 400 liter die uitgebreid kan worden tot 1.395 liter bij neergeklapte achterstoelen.  

 

De nieuwe ŠKODA KAMIQ gaat in wereldpremière tijdens het autosalon van Genève van  

5 tot 17 maart 2019. 
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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 35,000 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. 

 

 

 

 

 

 

 


