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CITIGO ‘2012 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 14"
Barum Polaris 3
165/70 R14 81T

STALEN VELG
5,0J x 14 - ET35 - 4/100
CAX165704P3CGL - links
CAX165704P3CGR - rechts

€339

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

3

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



FABIA II (5J) ‘2007 ➞ 2015

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 15"
Bridgestone LM-30
185/55 R15 86H

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET43 - 5/100
ZZ 698890B - links
ZZ 698890B - rechts

€499

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar

4

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



FABIA III (6V) ‘2015 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 14"
Barum Polaris 3
175/70 R14 84T

STALEN VELG
5,0J x 14 - ET35 - 5/100
CAX175704POL3L - links
CAX175704POL3R - rechts

€479

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 15"
Semperit Speed-Grip 2
185/60 R15 88T XL

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET38 - 5/100
6R0073675J 03C - links
6R0073575J 03C - rechts

€499

70dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 15"
Bridgestone Blizzak LM-001
185/60 R15 88T XL

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET38 - 5/100
CAX185605BLML - links
CAX185605BLMR - rechts

€529

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure

5

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



RAPID - RAPID SPACEBACK ‘2013 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 14"
Barum Polaris 3
175/70 R14 84T

STALEN VELG
5,0J x 14 - ET35 - 5/100
CAX175704POL3L - links
CAX175704POL3R - rechts

€479

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 15"
Semperit Speed-Grip 2
185/60 R15 88T XL

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET38 - 5/100
6R0073675J 03C - links
6R0073575J 03C - rechts

€499

70dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 15"
Bridgestone Blizzak LM-001
185/60 R15 88T XL

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET38 - 5/100
CAX185605BLML - links
CAX185605BLMR - rechts

€529

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure

6

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



ROOMSTER ‘2006 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 15"
Bridgestone LM-30
185/55 R15 86H

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET43 - 5/100
ZZ 698890B - links
ZZ 698890B - rechts

€499

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar

7

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



OCTAVIA II ‘1997 ➞ 2012

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 16"
Bridgestone Blizzak LM-001
205/55 R16 94H XL

STALEN VELG
6,0J x 16 - ET50 - 5/112
2K3073666A 091 - links
2K3073566A 091 - rechts

€649

72dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

ALU VELG FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112
CBX205507SZ3L - links
CBX205507SZ3R - rechts

€1499

72dB

Per set van 4

8

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



OCTAVIA III (5E) ‘2013 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 15"
Barum Polaris 3
195/65 R15 91T

STALEN VELG
6,0J x 15 - ET43 - 5/112
CAX1956557PL3L - links
CAX1956557PL3R - rechts

€449

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 16"
Pirelli Cinturato Winter
205/55 R16 91H

STALEN VELG
6,0J x 16 - ET48 - 5/112
CAX205556CWQ1L - links
CAX205556CWQ1R - rechts

€599

66dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

ALU VELG FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112
CBX205507SZ3L - links
CBX205507SZ3R - rechts

€1499

72dB

Per set van 4

9

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



OCTAVIA III (5E) RS ‘2013 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

ALU VELG FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112
CBX205507SZ3L - links
CBX205507SZ3R - rechts

€1499

72dB

Per set van 4
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Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



SUPERB II (3T) ‘2008 ➞ 2015

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

ALU VELG FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112
CBX205507SZ3L - links
CBX205507SZ3R - rechts

€1499

72dB

Per set van 4
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Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



SUPERB III ‘2016 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 16"
Pirelli Sottozero 3
215/60 R16 99H

STALEN VELG
6,5J x 16 - ET41 - 5/112
CAX215606SZ3L - links
CAX215606SZ3R - rechts

€819

72dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
215/55 R17 98V

ALU VELG TRITON
6,5J x 17 - ET41 - 5/112
CBX215557SZ3L - links
CBX215557SZ3R - rechts

€1399

72dB

Per set van 4
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Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



YETI ‘2010 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 16"
Bridgestone Blizzak LM-001
205/55 R16 94H XL

STALEN VELG
6,0J x 16 - ET50 - 5/112
2K3073666A 091 - links
2K3073566A 091 - rechts

€649

72dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure

WINTERBAND 17"
Pirelli Sottozero 3
205/50 R17 93V

ALU VELG FLASH
6,0J x 17 - ET45 - 5/112
CBX205507SZ3L - links
CBX205507SZ3R - rechts

€1499

72dB

Per set van 4
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Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



KODIAQ ‘2017 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 17"
Nokian WR SUV 3
215/65 R17 103H

STALEN VELG
6,5J x 17 - ET38 - 5/112
CAX215657WRS3L - links
CAX215657WRS3R - rechts

€909

71dB

Per set van 4
Wieldeksels in optie beschikbaar, meer informatie achteraan deze brochure.

WINTERBAND 17"
Nokian WR SUV 3
215/65 R17 103H

ALU VELG NANUQ
6,5J x 17 - ET38 - 5/112
CBX215657WRS3L - links
CBX215657WRS3R - rechts

€1399

71dB

Per set van 4

WINTERBAND 18"
Pirelli Scorpion Winter Seal
235/55 R18 104H

ALU VELG ELBRUS
7,0J x 18 - ET43 - 5/112
CBX235558EPSSL - links
CBX235558EPSSR - rechts

€1649

71dB

Per set van 4
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Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



KODIAQ ‘2017 ➞

Editie - 5/10/2017 - NL

WINTERBAND 19"
Bridgestone LM-25 4x4
235/50 R19 99H

ALU VELG CRATER
7,0J x 19 - ET43 - 5/112
CBX235509LM25L - links
CBX235509LM25R - rechts

€1799

72dB

Per set van 4

15

Zeer belangrijk!: Om na te gaan of de band en velgcombinatie toegelaten is op het voertuig, dient u steeds de voorgeschreven gegevens op het gelijkvormigheidsattest
(COC) van het voertuig te controleren. Indien de afmetingen van de gemonteerde banden niet overeenkomen met de afmetingen op het gelijkvormigheidsattest, dient de
buitendiameter van de band overeen te komen met de buitendiameter van één van de originele banden met een tolerantie van -2% en +1,5%. Dit kan u nakijken via de
bandentool op de site van de GOCA. http://www.goca.be/nl/bandenDe prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (BTW
inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wieldeksels en recytyre. De Inhoud van deze brochure is vrijblijvend. Wijzigingen in specificaties, uitrustingen en prijzen
voorbehouden.



WIELDEKSELS
CITIGO

*

per set van 4

FABIA III / RAPID / RAPID SPACEBACK

Indus 5J x 14”

Metis 5J x 14”

Dakara 6J x 15”

€ 49

€ 49

€ 55

1ST071454C

5JA071454

OCTAVIA III / YETI / SUPERB II

5JA071455

SUPERB III

Sidus 6J x 15”

Nordic 6J x 16”

Hermes 6,5J x 16”

€ 59

€ 59

€ 89

5E0071455

5E0071456

3V0071456

KODIAQ
Borneo 6,5J x 17”

€ 99
565071457 Z31

*De prijs is afgebeeld voor 4 deksels.

4 TYRES HOTEL
> Stockage van zomer- en winterbanden
> Door opslag onder optimale condities blijft de kwaliteit
van uw banden beter gewaarborgd
> Beschikbaar voor alle modellen
> Tegen een meerprijs worden de banden ook uitgebalanceerd
en gereinigd

www.shop.skoda.be

BANDENHOEZEN
> Set van 4 hoezen voor het opbergen
van uw wielen bij elke seizoenswissel
> Uit hoogwaardig polyester
> Voor banden tot 18” en bandbreedte
tot 245 mm
> Gemakkelijk te dragen dankzij
het handvat
> Aparte zakjes voor de wielbouten

€ 35
000073900B

VELGENREINIGER

14 €
000096304C

www.shop.skoda.be

Krachtige reiniger en ontvetter voor de grondige
reiniging van stalen en metalen velgen. Verwijdert
remslijpsel en hardnekkig vuil, ook op plaatsen die
moeilijk bereikbaar zijn.
Geeft uw velgen de originele kleurdiepte terug en
zorgt voor een prachtige glans.

GRATIS BANDENGARANTIE
GEDURENDE 36 MAANDEN
MET EEN GERUST GEVOEL OP WEG
Ons wegennet ligt er niet altijd even onberispelijk bij. Zo komen we af en toe
onaangename verrassingen tegen. Een lekke of beschadigde band verknoeit dan niet
alleen uw rijplezier, maar brengt ook uw veiligheid in het gedrang.
Wij willen graag dat u met een gerust gevoel rijdt. Daarom bieden we u bij aankoop
van nieuwe banden of een combinatie van banden en velgen een bijkomende
bandengarantie die geldig blijft tot 36 maanden na de aankoopdatum.

DE MEEST VOORKOMENDE SCHADEGEVALLEN ZIJN VERZEKERD.
U BENT 100% VERZEKERD IN GEVAL VAN:
> Schade veroorzaakt door het rijden tegen een stoeprand,
> Schade veroorzaakt door een scherp voorwerp (spijker, glasscherven ...),
> Vandalisme (opzettelijke beschadiging door derden). Schade aan de velgen is niet
inbegrepen en wordt dus niet vergoed.

Vraag naar de folder met alle voorwaarden en informatie
bij uw ŠKODA-verdeler

www.shop.skoda.be

De prijzen in deze brochure worden vermeld voor volledige winterkits van 4 winterbanden + velg (btw inclusief). De prijzen zijn exclusief: montage, wielafdekkingen en
Recytyre. De prijzen in deze brochure zijn geldig van 01/09/2017 tot einde voorraad. Gelieve steeds de overeenstemming van elke kit in deze brochure te controleren met
het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Technische en commerciële gegevens zijn louter informatief. D’Ieteren nv en zijn leveranciers behouden zich het recht voor
deze gegevens te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar. Prijzen en gepresenteerde modellen onder voorbehoud
van eventuele drukfouten of wijzigingen na publicatie van dit document. Vraag meer informatie aan uw dealer in verband met de compatibiliteit van deze artikelen met
uw wagen. Foto’s kunnen mogelijk niet stroken met de realiteit. Europees bandenlabel: de Europese regelgeving 1222/2009 gaat op 1 november 2012 van kracht voor alle
banden voor personenwagens en lichte en zware bedrijfsvoertuigen die vanaf 1 juli 2012 worden geproduceerd (datum van productiecode ‘2712’). De labels hebben als doel
om de veiligheid, de zuinigheid en de ecologische efficiëntie van het wegtransport te verbeteren door zuinige (lage rolweerstand) en veilige (remprestaties op nat wegdek)
banden met een laag geluidspeil te promoten. Dankzij dit nieuwe label kunnen eindgebruikers een meer gefundeerde aankoopbeslissing nemen door deze gegevens toe te
voegen aan de criteria die men normaal in overweging neemt bij de aankoop van banden.
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