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Mosaic
Тепер вам не потрібні ідеальні дороги. Тільки від вас залежить, 
який обрати шлях або місцевість для подорожі. Відкривайте нове з 
новим ŠKODA KAROQ і не лише, коли ви за кермом.

Ваш автомобіль перетвориться на досконалість завдяки унікальним 
аксесуарам ŠKODA. Радійте кермуванню та зовнішньому вигляду 
наповну.

Всі аксесуари в каталозі були розроблені з однією метою - 
забезпечити вам та вашим близьким комфорт та безпеку на дорозі.  
Унікальні аксесуари ŠKODA - це висока якість, перевірена тестами, 
дизайн, який запропонує вам більше можливостей разом зі ŠKODA 
KAROQ.

ОБИРАЙ
ІНШИЙ ШЛЯХ
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СПОРТ ТА 
ДИЗАЙН



СПОРТ ТА 
ДИЗАЙН
Ви станете одним з водіїв KAROQ , чому 

б не оздобити своє нове авто так, щоб 

приємно було і кермувати, і привертати 

увагу перехожих, як в місті, так і на 

путівцях.

Накладки на педалі Sport, нержавіюча сталь 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для автоматичної КПП - ЛРК (5E1 064 205)
для механічної КПП - ЛРК (5E1 064 200)
ЛРК -лівостороннє розташування керма
ПРК - правостороннє розташування керма

Накладка на підставку для ноги
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5E1 064 209)

Без фото: Ковпачки для болтів
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для колес з болтами-секретками
чорні матові (1Z0 071 215A 01C)
сірі матові (1Z0 071 215A Z37)

Ковпачки для болтів
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
чорні матові (1Z0 071 215 01C)
срібний металік (1Z0 071 215 7ZS)
чорний глянець (1Z0 071 215 9B9)
сірий глянець (1Z0 071 215 UZ7)
сірі матові (1Z0 071 215 Z37)

Декоративний ковпачок вентиля шини
(000 071 215C)

Без фото: Декоративна накладка на поріг - алюміній
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 071 303)

Декоративний поріг з алюмінієвими вставками 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 071 303A)
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КОЛЕСА



Можуть бути використані з 
ланцюгами протиковзання 

ELEGANCE

SPORT

OUTDOOR

КОЛЕСА

БІЗНЕС-КЛАС З ДОТИКОМ 
ДОСКОНАЛОСТІ.
Як взуття розповідає про 
свого власника, так диски 
розповідають про ваш 
автомобіль. Ви хочете 
підкреслити елегантність або 
спортивний характер ŠKODA 
KODIAQ, оригінальні колеса 
стануть чудовим вибором. 

ПІКЛУВАННЯ ПРО
КОЛЕСА ТА ПАКЕТ 
СТИЛЬ
(000 073 900F)

Колеса, як взуття. Не має значення “взуття” вашої ŠKODA 
стильне, спортивне або функціональне, ми пропонуємо
вам численні варіанти, завдяки яким ваші колеса стануть 
ще більш привабливими...саме вашими!

• Комплект болтів-секреток
• Чохли для коліс
• Декоративні ковпачки клапанів
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Crater 57A071499  HA7
легкосплавні диски 8Jx19” 
для шин 225/40 R19, 225/45 R19 
брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trinity 57A071498  8Z8
легкосплавні диски 7Jx18” 
для шин 215/50 R18, 225/50 R18 tyres 
сріблясті брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Crater 57A071499A 8Z8
легкосплавні диски 8Jx19” 
для шин 225/40 R19, 225/45 R19 
сріблясті брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trinity 57A071498A HA7
легкосплавні диски 7Jx18” 
для шин 215/50 R18, 225/50 R18 
брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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Triton 57A071497  8Z8
легкосплавні диски 7Jx17” 
для шин 215/55 R17, 225/55 R17 
сріблясті
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Triton 57A071497B HZ9
легкосплавні диски 7Jx17” 
для шин 215/55 R17, 225/55 R17 
платиновий металік, матові 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Triton 57A071497A ZG6
легкосплавні диски 7Jx17” 
для шин 215/55 R17, 225/55 R17 
чорні матові
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Crater 57A071499A 8Z8
легкосплавні диски 8Jx19” 
для шин 225/40 R19, 225/45 R19 
сріблясті брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Castor 57A071496 8Z8
легкосплавні диски 6x16” для шин  
225/60 R16, 
215/60 R16 
сріблясті
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trinity 57A071498A HA7
легкосплавні диски 7Jx18” 
для шин 215/50 R18, 225/50 R18 
брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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Ratikon 57A071497C 8Z8
легкосплавні диски 7Jx17” 
для шин 215/55 R17, 225/55 R17 
сріблясті 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Braga 57A071498E 8Z8
легкосплавні диски 7Jx18”  
для шин 215/50 R18, 225/50 R18 
сріблясті брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Mitykas 57A071498C 8Z8
легкосплавні диски 7Jx18”  
для шин 215/50 R18, 225/50 R18  
сріблясті 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Vega 57A071499B FL8
легкосплавні диски 8Jx19”  
для шин 225/40 R19, 225/45 R19 
чорні брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Доступні з 4 кв. 2018
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Ковпаки для коліс 57A071456  Z31
“Borneo” 6J x 16’’      
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Nanuq 57A071496B FL8
легкосплавні диски 6x16” для шин 
225/60 R16, 
215/60 R16 
чорний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Mitykas 57A071498C 8Z8
легкосплавні диски 7Jx18”  
для шин 215/50 R18, 225/50 R18  
сріблясті 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Vega 57A071499B FL8
легкосплавні диски 8Jx19”  
для шин 225/40 R19, 225/45 R19 
чорні брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Доступні з 4 кв. 2018

Nanuq 57A071496A 8Z8
легкосплавні диски 6Jx16” для шин  
225/60 R16, 
215/60 R16 
сріблясті
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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ТЕХНОЛОГІЇ



ТЕХНОЛОГІЇ
Можливості ŠKODA KAROQ виходять далеко за межі управління та транспортування пасажирів та багажу. Під’єднайте ваш автомобіль до 

мультимедійних пристроїв і вам відкриється зовсім новий світ розваг, інформації та спілкування. Оригінальні Аксесуари ŠKODA дарують вам 

досвід повного підключення до життя. 

ОНОВЛЕННЯ МАП ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Наша мета - зробити  ваше життя легшим, а поїздку - задоволенням. Щоб досягти цього, ми підготували новий 
Інформаційно-розважальний портал для вас, що використовує ультрасучасні технології.  Відвідайте http://infotainment.
skoda-auto.com, введіть VIN-код вашого авто і подивіться, як це легко. Система розпізнає, які оновлення вам потрібні, 
та пропонує вам встановити їх вдома. Якщо ви придбали новий автомобіль ŠKODA або навігаційну систему, ви 
безкоштовно отримуєте оновлення мап Європейської навігаційної бази даних на три роки. 

ОНОВЛЕННЯ МАП
Дорожні мережі постійно змінюються, а тому вам 
потрібно оновлювати  вашу навігаційну систему. 
Це єдина можливість подорожувати завжди в 
необхідному напрямку, знаходити найкоротшу дорогу та 
насолоджуватися поїздкою. Саме тому, оновлення мап 
береже ваш час та кошти. 

ОНОВЛЕННЯ  ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Не забувайте оновлювати програмне забезпечення 
Інформаційно-розважальної системи.

СУМІСНІСТЬ
Цей додаток показує сумісність ваших зовнішніх 
приладів (смартфон, планшет) з програмними функціями 
Інформаційно-розважальної системи (Bluetooth, 
SmartLink™  та інше).

МІЙ НАПРЯМ
Завдяки Додатку MyDestination ви можете налаштувати 
напрям своєї поїздки вдома.  
Потім ви лише імпортуєте перелік в ваш навігаційний 
прилад. Більше не треба довго сидіти в автомобілі, поки 
підготується маршрут. Контроль навігаційного приладу 
став більш зручним та легким.

CARSTICK
CarStick використовується  для забезпечення Інтернет-підключення до мобільних онлайн 

сервісів (ŠKODA Connect). Це означає, що ви можете використовувати сервіси без Інтернет-

підключення від смартфону.  Ви можете навіть налаштувати Wi-Fi в вашому автомобілі 

всього за кілька секунд.  Легке встановлення SIM-карти в CarStick, підключення до USB-

слоту перед важелем перемикання передач та налаштування на систему навігації Amundsen. 

Крім того, ви можете приєднати будь-які прилади з Wi-Fi-підтримкою до вашої бортової 

мережі.  (000 051 409F)
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Навігаційна SD-карта
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для навігаційної системи 
Amundsen
Europe 1 – 5L0 051 236AD
Europe 2 – 5L0 051 236AE
World 1 – 5L0 051 236AF
World 2 – 5L0 051 236AG
без мап – 5L0 051 236C) 

USB кабель
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)

Apple (5E0 051 510E)
USB -C (565 051 510)
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КОМФОРТ
 ТА ЗРУЧНІСТЬ



КОМФОРТ  
ТА ЗРУЧНІСТЬ
Якщо виникає потреба щось перевезти, пам’ятайте, що ваш KAROQ 

здатен на більше, завдяки додатковому обладнанню.

Приготуйтесь зустріти переваги та оберіть Оригінальні Аксесуари 

ŠKODA, які задовільнять ваші потреби.

ПАКЕТ-КОМФОРТ
(000 061 122E)

Є багато причин, чому водії ŠKODA люблять свій автомобіль. Дехто цінує 
його практичність, інші захоплюються його перевагами для родини, а є ті, 
хто обожнює неминущу актуальність дизайну та комфорт. 
Ми підготували бюджетні комплекти, які підкреслять ті індивідуальні 
риси вашого автомобіля, що ви цінуєте найбільше. 

Насолоджуйтесь  зоною приватного комфорту, куди б ви не поїхали. 
Пакет “КОМФОРТ” надає багато розумних рішень для того, щоб ділові 
або родинні поїздки стали ще більш приємними. 

• смарт-тримач - гачок
• смарт-тримач - тримач для мультимедійних пристроїв
• контейнер в карту двері (чорний)
• вішалка

Портативна кавоварка
(000 069 641C)
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Портативна кавоварка
(000 069 641C)

Автомобільний холодильник (20 л)
(000 065 400G)

Автомобільний холодильник (15 л) 
(5L0 065 400)
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Пластиковий піддон багажника
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 061 162)

Двосторонній килимок багажника з запасним колесом - для зафіксованих сидінь
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 061 163)

Сумка для лиж
(DMA 630 004)
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Сітка під кришкою багажника
ŠKODA Оригінальні Аксессуари
(565 065 110H)

Двосторонній килимок багажника з покриттям
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для Varioflex (57A 061 210)
для зафіксованих сидінь (57A 061 210A)

Решітка  багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Varioflex (57A 017 221A)
без Varioflex (57A 017 221)
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Алюмінієва перегорода для пластикового піддону в багажнику
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(565 017 254)

Універсальний фіксуючий елемент
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 061 104)

Система сіток багажника - чорна (набір з 3 од.)
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
з запасним колесом (57A065110A)
з фальш-підлогою (57A 065 110)

Без фото: Система сіток багажника - сіра  (набір з 3 од.)
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
з запасним колесом (57A 065 110C)
з фальш-підлогою (57A 065 110B)

Без фото: Пластиковий піддон багажника
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 061 162)
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Скребок для льоду
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 096 010)

Контейнер в карту двері 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
чорна (5JA 061 107 9B9) 
бежева (5JA 061 107 WC4)

Додатковий килимок 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 061 580)

Попільничка в тримачі чашок 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 061 142B)

Передні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
високі (57A 075 111A)
низькі (57A 075 111)

Задні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 075 101)
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Гумові килимки 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
ЛРК, передні (57B 061 502)
ПРК, передні (57C 061 502)
задні (57A 061 512)

Текстильні килимки Prestige з сірою 
срічкою
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
ЛРК (57B 061 270A)
ПРК (57C 061 270A)

Текстильні килимки Prestige 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
ЛРК (57B 061 270)
ПРК (57C 061 270)

Текстильні килимки Standard 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
ЛРК (57B 061 404)
ПРК (57C 061 404)

Міцні та витривалі 

Чи знаєте ви про те, що текстильні килимки з асортименту 

Оригінальних Запчастин ŠKODA проходять так званий “каблук-

тест”? Цей тест моделює рух ноги водія при натиску на педаль газу, 

каблук заглиблюється на 5 мм в килимок під кутом 45° за сухих та 

вологих умов. Крім цього, килимки проходять тест на витривалість, 

а також увага приділяється фіксації килимка до обшивки салону 

автомобіля. Тест розроблений для перевірки сили фіксації, яка 

необхідна для того, щоб водій міг комфортно зняти килимок, але під 

час руху автомобіля килимки залишалися на місці. 

Прилад для “каблук-теста” Тестування елементів фіксації
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РОЗУМНІ 
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РОЗУМНІ РІШЕННЯ

Адаптер смарт-тримача 
ŠKODA Оригінальні Запчастини 
(3V0 061 128)

Смарт-тримач - тримач мультимедія
ŠKODA Оригінальні Запчастини 
(3V0 061 129)

Девіз “Simply Clever” - це частина бренду ŠKODA, як кермо - це частина автомобіля. Він об’єднує в собі розумні та практичні елементи, 

які роблять ваш ŠKODA KAROQ комфортним та дуже зручним. Основне, що залишається незмінним: преміальний рівень управління 

автомобілем і задоволення від поїздки.
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Парасолька
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(000 087 600G 9B9)

Смарт-тримач - вішалка 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 061 127)

Смарт-тримач - гачок 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 061 126)

Набір чохлів для колес 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(000 073 900B)
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Захист заднього сидіння
(3V0 061 680)

Пасок безпеки для собаки
розмір S (000 019 409A)
розмір M (000 019 409B)
розмір L (000 019 409C)
розмір XL (000 019 409D)
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ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ
ŠKODA KAROQ надає багато можливостей для транспортування всього, що 

вам необхідно. Ви не обмежені об’ємом багажного відділення. Кріплення для 

велосипедів та бокси на дах зроблять перевезення простим як влітку, так і 

взимку. Висока якість матеріалів та новітні технології виробництва полегшують 

використання та гарантують довгий термін користування аксесуарами.

Сумка для багажнику на дах
(000 071 156)

Поперечні багажні рейки 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(57A 071 151)

Багажні рейки проходять численні вибагливі тести. Стійкість до 
корозії, вантажопідйомність, міцність та витривалість перевіряються в 
різних умовах, а після встановлення проводиться також водний тест. 
Під час так званого Міського Краш-тесту, рейки з вантажем в 90 кг 
мають залишитись на даху автомобіля під впливом сили приблизно 
12 G протягом 50 мс (симуляція зіткнення).
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Фіксуюча рейка для лиж або сноуборда з алюмінієвим 
профілем
для 4 пар лиж або 2 сноубордів 
(000 071 129H)

Велосипедне кріплення для багажника на дах 
алюміній 000 071 128E
сталь 000 071 128D

Велосипедне кріплення для фаркопу
ЛРК (000 071 105F)
ПРК (000 071 105C)

Сумка для багажнику на дах
(000 071 156)
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Чорний
(5L6 071 175A)

Білий
(5L6 071 175B)

Сріблястий
(5L6 071 175)

Багажний бокс для лиж та сноуборда
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Вміщує до 5 пар лиж або 4 сноуборда,
об’єм 380 літрів, доступний в 3-х кольорах
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БЕЗПЕКА





БЕЗПЕКА
Ми зробили автомобіль так, щоб ви завжди 

безпечно досягали пункту призначення. 

Безпека найбільш важлива для нас. Тому 

ми обрали правильні дитячі сидіння, ремені 

безпеки для собак та інші аксесуари, які 

будуть доречними в неочікуваних ситуаціях.  

Всі продукти з асортименту Оригінальних 

Запчастин ŠKODA гарантують максимальну 

надійність.

Дитяче сидіння BABY-SAFE Plus
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(1ST 019 907)

Дитяче сидіння ISOFIX Duo Plus
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(DDA 000 006)

Дитяче сидіння Kidfix XP
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
3-х точковий пасок (000 019 906K)

0–13 кг 9–18 кг

Дитяче сидіння Kidfix II XP
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
4-х точковий пасок (000 019 906L)

15–36 кг 15–36 кг
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Захисне покриття під дитячим сидінням
(000 019 819A)

Бажаєте забезпечити максимальну безпеку для дитини в автомобілі?  

Дитячі сидіння ŠKODA з можливістю встановлення проти руху, зручні та варіативні - це 

найкраще рішення для транспортування маленьких пасажирів. 

Практичне та варіативне 
Розумний дизайн дитячих сидінь дозволяє дитині сидіти 
не лише на задньому сидінні, а також на передньому, де 
ви можете її бачити. Дитячі сидіння характеризуються 
варіативністю та різноманітністю опцій для регулювання в 
залежності від зросту дитини. 

Якість підтверджено 
Всі дитячі сидіння ŠKODA відповідають Європейським 
нормам безпеки (EHK 44.04) та пройшли численні тести. 
Висока якість та безпечність дитячих сидінь підтверджена 
чудовими результатами тестів Euro NCAP, тестів на 
стійкість до займання, відсутність шкідливих речовин та 
якість обшивки.

Дивись відео тесту дитячого сидіння.
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Механічний замок КПП
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для механічної КПП (565 071 775)
для автоматичної КПП (565 071 775A)

Автокосметика
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Трос
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

(GAA 500 001)

Знак аварійної зупинки 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Займає мало місця, стійкий, добре видимий, 
зі складаними металевими ніжками.
(GGA 700 001A)

Складана лопата для снігу
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Виготовлена з алюмінієвого сплаву,
вага 750 г, з трьох частин, 
у комплекті з текстильним чохлом
(5L0 099 320)

Сигнальний жилет 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
100% поліестер, в текстильному чохлі 
жовтий (000 093  056F), 
помаранчевий (000 093 056K)

Ланцюги протиковзання
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для коліс 16” (000 0913 87AP)

Комплект болтів-секреток
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Потребує спеціального 
адаптора для викручування, що 
запобігає викраденню коліс.
(000 071 597C)

Комплект запасних ламп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Галогенна, SBBR basis (57A 052 000)
Галогенна з протитуманним світлом, SBBR basis (57A 052 000A)
Галогенна з протитуманним світлом, SBBR TOP (57A 052 000B)
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ЗРОБИ Ї Ї  УНІКАЛЬНОЮ       СВОЮ ŠKODA

Збудуй власний автомобіль на http://cc-cloud.skoda-auto.com

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, 
оснащення, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення 
про це. Інформація, що міститься в цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представлені в цьому каталозі, можуть 
дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опійного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати у офіційних дилерів ŠKODA.                          

Перекладено та надруковано ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”
Дані надано станом на 1 січня 2018 року

ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”

www.skoda-auto.ua




