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A 
Scala a cseh gyártó 
történetében egy új 
fejezetet nyitó mo-
dellként robbant be, 
tele innovációkkal, 
rendhagyó formai 

megoldásokkal, és ami a legfonto-
sabb: szerethetőséggel. Nincs te-
hát abban semmi véletlen, hogy a 
Kodiaq és Karoq után egy kisebb mé-
retosztályban is emelt hasmagasságú 
autóval terjeszkedett a Škoda. Az ala-
pok ugyanis megvoltak: az MQB A0 
padlólemezre – amit többek között a 
Volkswagen Polo is használ – épülve 
tulajdonképpen a Scala vezetői terét 
kapjuk a Kamiq-ban, mellé hasonló 
méreteket, csomagteret és szinte azo-
nos motorválasztékot, még az áruk is 
közel jár egymáshoz. Karakterükben 
mégis két külön világ.

A legkarakteresebb

A Kamiq a külsejével megfog, a bel-
sejével pedig megtart. Vonzerejének 
egyik fő forrása tehát a dizájn: amíg 
a rivális Hyundai Kona a csíkfény-
szórókkal stílszerűen keleties arcot 
varázsolva próbál vásárlókat maga 

A legkülönbözőbb méretű, formájú és mi-
nőségű hobbiterepjárók, szabadidőautók 
korszakában igazán kimagaslót mutatni 
művészet. A Škoda újdonsága mégis új 
színt hoz a kis crossoverek kategóriájában 
– pedig több elemét is láttuk már.

Fényűzésen innen, 
szerénységen túl

Škoda Kamiq

mellé állítani, a franciák Citroën C3 
Air cross modelljének hasonló meg-
oldása pedig túlzottan bumfordi 
összhatást kelt, addig a Škoda orra 
a futurisztikus vonalvezetés mester-
munkája. Minden részletében elta-
lálták – igaz ez az oldalnézetre is. A 
hátsó traktus már ismerős: a Scala 
stílusjegyei köszönnek vissza, méltó 
befejezést adva a karosszériának. A 
Škoda formatervezői nagyon érezték, 
hogyan kell ötvözni az esztétikus ré-

szeket: a modellkínálat legkaraktere-
sebb autóját hozták össze.

Helykínálatban verhetetlen

A megfogó – méreteiben egyébként 
szolid – külső mögött szinte megma-
gyarázhatatlan a belső helykínálata. 
A vezetői rész megegyezik a Scaláé-
val: a jobban felszerelt változatoknál, 
így a Style szintű tesztautónál is egy-
szerűen rajzolt vonalak találkoznak a 

digitális megoldásokkal – jellemez-
hető röviden mindaz, ami a vezetőt 
várja. A központi érintőkijelzős felü-
leten a sofőr ízlése szerint szabhatja 
személyre az autót, az úgynevezett 
Virtual Cockpit segít az ugyancsak 
teljesen digitális műszerfal beállítá-
sában is. A műszerek grafi kája kor-
szerű, kezelésük gyerekjáték, látszik 
és érződik, hogy ez a jövő, lassan 
kikopnak az analóg műszerek. Az 
anyagok minősége kiváló, akárcsak 

Márkatársaitól markánsan eltérő 
ugyan, de könnyen azonosíthatóvá 
teszi a rengeteg škodás stílusjegy

Kis lökettér-
fogat, nagy 
erő. Hibátlanul 
illeszkedik az 
emelt has-
magasságú 
autóhoz
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