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GÖR DIN ŠKODA, SUPERB.
Superb gör ett omedelbart intryck och blir en del av dig, 

oavsett om du åker till jobbet, hämtar upp barnen eller åker 

på semester. Med ŠKODA Original Tillbehör kan du utrusta 

den helt efter dina egna behov.











NÅGRA MÅSTEN 
FÖR DIN SUPERB
Här har du de fem hetaste tillbehören till din Superb. Alla ŠKODA 

Original Tillbehör har hög tillförlitlighet, säkerhet och passform .

Gör resan till underhållning för dina passagerare och utrusta bilen med multimediahållare. 
Monteras säkert på det bakre armstödet eller nackstöden på framstolarna.

Gillar du en mix av elegans och sportighet, då kommer du 
älska vår 19" lättmetallfälg Supernova i borstad aluminium.



Gillar du cyklar och outdoor aktiviteter? 
Då är den här cykeln för dig.

Packa smart med takbox. ŠKODA erbjuder en 
mängd olika takboxar som ger extra utrymme.

Skydda insteget med snygga och praktiska instegslister
(Standard i Sverige)





Superb klara formspråk ger redan ett distinkt 

utseende men vill du öka på sportigheten ytterligare 

kan en uppsättning lättmetallfälgar göra susen. 







Sirius borstad lättmetallfälg 8,0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
silver design (3V0 071 499D 8Z8)

Phoenix borstad lättmetallfälg 8,0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 499F HA7)

Phoenix lättmetallfälg 8,0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 499E 8Z8)

FÄLGAR
Lättmetallfälgar från ŠKODA Original Tillbehör kombinerar kvalitet, funktion och 

estetik. De genomgår exakt samma tester som de fälgar som monteras på våra nya 

serieproducerade bilar, vilket garanterar hög kvalitet och driftsäkerhet. 

Supernova borstad lättmetallfälg 8.0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
högblank svart (3V0 071 499 JX2)

Supernova borstad lättmetallfälg 8.0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 499A HA7)

Sirius borstad lättmetallfälg 8.0J x 19"
för 235/40 R19 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 499B HA7)



Zenith lättmetallfälg 8,0J x 18"
pro däck 235/45 R18

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 498E 8Z8)

Cassiopeia borstad lättmetallfälg 8.0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
högblank svart (3V0 071 498 JX2)

Cassiopeia borstad lättmetallfälg 8.0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i platinum design (3V0 071 498A HZ9) 

Cassiopeia borstad lättmetallfälg 8.0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 498B 8Z8)

Zenith lättmetallfälg 8.0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i platinum design (3V0 071 498D HZ9)

Zenith lättmetallfälg 8.0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 498C HA7)

Under utvecklingen och testandet av nya bilmodeller tas hänsyn till varje möjlig situation 
som kan påverka bilen med i beräkningen. Användandet av FEM - “Finite Element Method” 

-som visas på den simulerade bilden av lättmetalfälgen bredvid, är en metod som ger oss 
möjlighet att upptäcka defekter i hållfastheten långt innan fälgen når serieproduktion. 
Resultatet, den bästa möjliga kvalitén på ŠKODA Original Lättmetallfälg.



Pegasus borstad lättmetallfälg 8,0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 498H HA7)

Pegasus borstad lättmetallfälg 8,0J x 18" 
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 498G 8Z8)

Modus lättmetallfälg 8,0J x 18"
för 235/45 R18 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 498F 8Z8)

Zeus lättmetallfälg 7,0J x 17"
för 215/55 R17 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 497C 8Z8)

Stratos lättmetallfälg 7,0J x 17"
för 215/55 R17 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 497D 8Z8)

Zeus lättmetallfälg 7.0J x 17" 
för 215/55 R17 däck

ŠKODA Original Tillbehör
antracit (3V0 071 497A HA7)



Orion lättmetallfälg 6,5J x 16"
för 215/45 R16 däck

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 496 8Z8)

Helios lättmetallfälg 6.5J x 17"
för 215/55 R17 däck (för snökedjor)

ŠKODA Original Tillbehör
i silver design (3V0 071 497 8Z8)

Helios lättmetallfälg 6.5J x 17"
för 215/55 R17 däck (för snökedjor)

ŠKODA Original Tillbehör
svart (3V0 071 497B FL8)

Hjulsidor för stålfälgar
6.5J x 16" hjul

ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 071 456)



Set med hjulpåsar
(000 073 900B)

Ventilhattar
ŠKODA Original Tillbehör
(000 071 215C)

Skyddshylsor för hjulbultar
ŠKODA Original Tillbehör 
matt silver-grå (1Z0 071 215 Z37),
för hjul med låsbultar 
000 071 597C (1Z0 071 215A Z37);
blank silver-grå (1Z0 071 215 UZ7);
silvermetallic (1Z0 071 215 7ZS);
högblank svart (1Z0 071 215 9B9);
mattsvart (1Z0 071 215 01C),
för hjul med låsbultar
000 071 597C (1Z0 071 215A 01C)

SPORT OCH 
DESIGN
Dina däck och fälgar förtjänar vård och omsorg även under den delen 

av säsongen de inte används. Det gör du smartast med våra hjulpåsar 

som gör hjulen lätta att hantera vid transport och förvaring. 



Instegslister i rostfritt stål
ŠKODA Original Tillbehör
Standard i Sverige (3V0 071 303)

Instegslister med refl ekterande ljus
ŠKODA Original Tillbehör
Standard i Sverige (3V0 071 300)

Ej bild:
Instegslister med infällning i rostfritt stål
ŠKODA Original Tillbehör
Standard i Sverige (3V0 071 303A)

Pedalset, sport
ŠKODA Original Tillbehör
för bilar med automatisk växellåda (5E1 064 205), 
med manuell växellåda (5E1 064 200)





Med ŠKODA Original Tillbehör kan du ladda och använda dina 

mobila enheter hela tiden. Njut inte bara av färden, utan 

också enkelheten för alla att vara uppkopplade hela tiden.



KARTUPPDATERING
Varje vägnät är föremål för förändring vilket 
innebär att du ibland måste uppdatera ditt 
navigationssystem. Det spar tid och pengar och 
du kan njuta av din resa. 

INFOTAINMENT

UPPDATERA KARTOR OCH SYSTEM 

USB anslutningskabel
ŠKODA Original Tillbehör 
Mini USB (5JA 051 446H) 
Apple Lightning (5E0 051 510E) 
Micro USB (5JA 051 446J)

Ju högre nivå på Infotainmentsystemet desto fl er och intressanta funktioner, din nya 

Superb stortrivs med avancerad teknologi. Använder du en smartphone? Då kan du 

få spännande data från bilen via SmartGate. Åker du ofta på längre bilresor ensam? 

Då blir trötthetsvarnaren (Fatigue Detection Assistant) den perfekta co-drivern.

Vårt mål är att göra ditt liv enklare och dina resor till ett nöje, därför 

har vi skapat en Infotainment Portal. Besök http://www.skoda.se/

information/infotainment/ ange din bils chassinummer (VIN) och se hur 

enkelt det är. Systemet känner igen det som behöver uppdateras och ger 

dig möjligheten att ladda ner det bekvämt hemma. Köper du en ny ŠKODA 

eller navigationssystem, får du gratis kartuppdateringar i lifetime MapCare.

MINA PLATSER
På "Mydestination" kan du hemma i lugn och 
ro planera dina resvägar. Sedan importerar du 
helt enkelt listan till din navigationsenhet, du 
behöver alltså inte längre sitta i bilen medan du 
förbereder din rutt. 

KOMPATIBILITET
Den här funktionen visar din externa enhets 
(smartphone, surfplatta) kompatibilitet med 
mjukvarufunktioner Infotainment (Bluetooth, 
Mirror ™ etc).

UPPDATERING AV MJUKVARA
Glöm inte att uppdatera andra mjukvaror i ditt 
Infotainmentsystem



Drive MFA Pro 

Trötthetsvarnare
System som regelbundet (i hastigheter över 65 km/h) utvärderar förarens körstil 
och ett tecken på trötthet. Systemet rekommenderar föraren, både med en 
optisk och akustisk signal, att ta en paus.
ŠKODA Original Tillbehör 
(5E0 054 801)

Med ŠKODA MFA-
Pro App förvandlar 
du din smartphone 
till en färddator 
med tillgång till 40 

olika parameter i bilens dator. 
Bl.a acceleration, rpm, ljusinställ-
ningar mm. Allt går att spara. 

Med ŠKODA Drive 
Application för smart-
phones kan du se och 
redigera dina tidigare 
rutter – passa även på 
att sätta ett miljömål, allt 
detta från din egen soffa.
 

SmartGate Med SmartGate kan du koppla upp din smartphone eller surfplatta mot 
bilens datasystem och på så vis få mängder av intressant information, t.ex hur 
ekonomisk eller dynamisk din körning är, när det är dags för service, mm.
ŠKODA Original Tillbehör 
Standard i Sverige (3V0 063 218)

G-Meter Performance ServiceMotorSound 



Din bil är en vän i alla lägen. Utrusta den med de tillbehör 

som passar just din livssituation. Barnfamiljen t.ex, 

kommer uppskatta de praktiska stuvningsmöjligheter 

bagageutrymmet erbjuder plus en mängd andra Simply 

Clever tillbehör som gör det bekvämt för alla i bilen. 





Nya Superb har ett generöst bagageutrymme. Med produkter ur 

vårt tillbehörssortiment kan du ytterligare maximera den praktiska 

förmågan och dessutom skydda klädseln från att bli blöt eller smutsig .

Lastnät
Set om 3 nät, varav 2 vertikala.
ŠKODA Original Tillbehör
Silverkulör (3V5 065 110A); 
för Superb Combi (3V9 065 110A)

LAST 
SYSTEM



Bagagerumsinsats
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 162); för Superb Combi 
(3V9 061 162); kan utrustas med en 
avdelare i aluminium (3T0 017 254)

Bagagerumsmatta
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 170); för Superb Combi (3V9 061 170)

Säkerhehtsnät Superb Combi
ŠKODA Original Tillbehör
Nät (3V9 017 221) avdelare (3V9 017 222)



Universal fästdetalj 
ŠKODA Original 
Tillbehör
(6V0 061 104)

Designväska för bagageutrymmet
ŠKODA Original Tillbehör
(000 061 108)

Skyddsfolie för lastkant
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 197); för Superb Combi (3V9 061 197)

Lastkantsskydd Superb Combi
ŠKODA Original Tillbehör

(3V9 061 195)



Dubbelsidig matta, gummi/ textil
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 163); för Superb Combi (3V9 061 163)

Hoprullningsbar dubbelsidig matta, gummi/ textil 
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 061 210); för Superb Combi utan förhöjt lastgolv (3V9 061 210);
med förhöjt lastgolv (3V9 061 210A)







Multimediahållare
Monteras på nack- eller armstöd 
ŠKODA Original Tillbehör (3V0 061 129)

För montering på nackstöd, komplettera med 
Adapter för nackstöd
ŠKODA Original Tillbehör (3V0 061 128)

SIMPLY 
CLEVER
Det är detaljerna som gör det. I vårt sortiment hittar du en 

mängd smarta tillbehör som gör resan bekväm för alla som 

färdas i bilen. En del mer praktiska, andra mer fokuserade 

på komfort. Det de har gemensamt är Simply Clever.



Hängare för nackstöd
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 126)

Klädhängare
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 127)



Kylbox, 20-liter
(000 065 400G)

Paraply
ŠKODA Original Tillbehör
svart (000 087 600G 9B9)



Isskrapa
ŠKODA Original Tillbehör
(5JA 096 010)

Papperskorg för dörrfack
ŠKODA Original Tillbehör
svart (5JA 061 107 9B9), 
beige (5JA 061 104 WC4)

Askkopp
ŠKODA Original Tillbehör
(000 061 142A)







Stänkskydd fram/ bak
ŠKODA Original Tillbehör
fram (3V0 075 111), bak (3V0 075 101)

Skidväska
Lastar upp till 4-par skidor
ŠKODA Original Tillbehör
(DMA 600 004A)

Portabel Espresso-maskin
(000 069 641C)

KOMFORT OCH 
ANVÄNDBARHET
Din bil är som ett andra hem, håll den ren och fi n med 

textil- eller gummimattor och skydda exteriören mot 

smuts och stenskott. 



Gummimattor med förhöjda kanter
ŠKODA Original Tillbehör
2-delar set för vänsterstyrda bilar
(3V1 061 551), 2-delat set bak (3V0 061 551)

Gummimatta för golvkonsol
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 061 580)

Prestige textilmattor
ŠKODA Original Tillbehör
4-delat set för vänsterstyrda bilar (3V1 061 404)

Ej bild:
Prestige textilmattor med dubbla sömmar
ŠKODA Original Tillbehör 
4-delat set för vänsterstyrda bilar (3V1 061 404A)

Standard textilmattor ŠKODA Original Tillbehör
4-delat set för vänsterstyrda bilar (3V1 061 404B)

Hållfasthet

Visste du att textilmattor från ŠKODA Original Tillbehör 

klarar det så kallade high-heel testet? Testet simulerar en 

förare som trycker klacken, med 45 ° vinkel, 5 mm djupt in 

i mattytan i både torra och våta förhållanden.

Dessutom genomgår mattorna ett nötningstest som 

motsvarar 60.000 tillryggalagda km och där bland annat 

infästningen mot golvet testas. Testet är utformat för 

att fastställa slitstyrka, särskilt mot golvinfästningen, där 

mattan ska kunna tas ur och i upprepade gånger.
Test av en fästdetaljs hållfasthetMaskin för "high-heel test"





Nya Superb kan lasta mycket utan att inkräkta på 

passagerarutrymmet. Och det som inte får plats 

i bagageutrymmet kan enkelt transporteras på 

taket. Men hur gör man om inte ens det räcker 

till? Med smart placerade dragkrok och kraftfulla 

motorer är Superb perfekt som dragbil.



Lastbågar för Superb Limousine
ŠKODA Original Tillbehör
(3V5 071 126)

LASTBÅGAR 
LASTHÅLLARE 
OCH TAKBOXAR

Med lastbågar från ŠKODA Original Tillbehör som bas kan din bil transportera 

nästan vad som helst. Med ett par lastbågar kan du i sin tur montera en mängd 

olika lasthållare, t.ex cykelhållare, skid- och snowboardhållare eller en lastkorg. 

För att undvika problem vid montering och eventuella säkerhetsrisker är alla 

tillbehör 100% kompatibla och utprovade för din Superb.

Ej bild:
Väska för lastbågar
(000 071 156)

Lastbågar för reling, Superb Combi
ŠKODA Original Tillbehör
(3V9 071 151)

Lastbågarna undergår ett antal krävande tester, där deras 
förmåga att klara last, korrosion, hållbarhet prövas i olika 
miljöer och förhållanden. Under det s.k City Crash-testet lastas 
de med 90 kg och måste sitta kvar på bilen efter en belastning 
av 12 G under 50 millisekunder. Allt för att simulera en kraftig 
kollision.



Låsbar takbox för skidor och snowboards
Finns i 3 kulörer (Marknadsförs ej i Sverige)
ŠKODA Original Tillbehör

Låsbar skidhållare i aluminiumprofi l
Lastar upp till 4 par skidor eller 2 snowboards
(LBB 000 001)

Ej bild:
Låsbar skidhållare med stålprofi l
(LBT 071 027)

Ej bild:
Låsbar cykelhållare med stålprofi l
(3T0 071 128)

Låsbar cykelhållare i aluminiumprofi l
(3T0 071 128B)

Lastkorg inklusive lastnät med stroppar
(LBT 009 006)



Takbox svart, volym 460 liter
(000 071 175B)

Svart
(5L6 071 175A)

Vit
(5L6 071 175B)

Silver
(5L6 071 175)

Låsbar takbox för skidor och snowboards

Lastar upp till 5 par skidor eller 4 snowboards, 

volym 380 l. Finns i 3 olika kulörer.

(Marknadsförs ej i Sverige)

ŠKODA Original Tillbehör







Vikbar dragkrok (ej 4x4)
ŠKODA Original Tillbehör
för bilar förberedda för dragkrok (3V0 092 160A); 
för Superb Combi (3V9 092 160A)

Bilar utan förberedelse för dragkrok måste utrustas med
Elsats för dragkrok
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 055 204)

Cykelhållare för dragkrok
lastar 2 cyklar 
för vänsterstyrda bilar (000 071 105B)



Även när det kommer till säkerhet fi nns det utrymme 

för personlig touch. Reser du med hund och barn och 

behöver den säkraste bilen som är möjligt? Oavsett 

dina prioriteringar så har vi en mängd olika tillbehör 

avsedda att lösa dina problem.





BeSafe iZi Go X1 +
iZi Go ger det nyfödda barnet 
en säker och bekväm resa. 
Stolen växer med barnet i tre 
olika steg och kan monteras 
både med bälte och ISOfi x bas.
BeSafe (T 115 370).

SÄKERHET

Barnsäkerhet är för oss en hjärtefråga. Därför är vi 
särskilt stolta över att SKODA Superb är i-Size god-
känd och att de bilbarnstolar vi erbjuder i samarbete 
med BeSafe är också i-Size godkända. Såväl bilen som 
bilbarnstolarna utsätts för extrema krocktester, både 
framifrån och från sidan, och stolarnas konstruktion 
testas grundligt för att främst göra det möjligt för barn 
som växer att kunna åka baklänges så länge som möjligt 
utan att det blir för trångt. Läs mer om det nya i-Size reg-
lementet, tester och skydd på www.besafe.se. 

BILBARNSTOLAR
Vi har bilbarnstolar för alla åldrar som är väl utarbetade för 
att även de minsta ska åka så tryggt och bekvämt som 
möjligt. Naturligtvis har vi också andra lämpliga tillbehör 
såsom sätesskydd, gravidbälte och baby mirror. 



Alarmsystem för invändig övervakning
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 054 620)

Backkamera
ŠKODA Original Tillbehör
kamera med främre kabelsats för vänsterstyrda 
bilar (3V0 054 634); kamera med främre kabelsats 
för högerstyrda bilar (3V0 054 634A); 
kabelsats bak (3V0 054 634B); kabelsats bak 
Superb Combi (3V0 054 634C)

Parkeringssensor bak
ŠKODA Original Tillbehör
(3V0 054 630A); parkeringssensor fram 
(3V0 054 630); för Combi (3V0 054 630A)

Sätesskydd
(000 019 819A)

Sparkskydd med fi ckor
Skyddar stolen framför 
och fi ckor erbjuder
smart förvaring 
av leksaker. 
BeSafe (T 106 050)

BeSafe iZi Kid X2 i-Size
iZi Kid i-Size är en av ett 
fåtal i-Sizegodkända 
bilbarnstolar på 
marknaden där barnet 
kan sitta bakåtvänd 
tills de är ca 4 år. Extra 
sidokollisionsskydd 
för ökad säkerhet. 
BeSafe (T 157 364)

BeSafe Sparkskydd
Gjord för att skydda 
bilsätet. Kan användas 
för bilbarnstolar både 
med och utan ISOfi x. 
BeSafe (T 115 106).

BeSafe iZi Up X3 Fix
iZi Up X3 Fix har SIR – 
Side Impact Rotation. 
Stolen roterar vid en 
eventuell kollision och 
stänger in barnets 
huvud i de skyddande 
huvudstödet. Kan 
monteras både med 
och utan ISOfi x för 
ökad fl exibilitet. 
Kulör: Ruby Red. 
BeSafe (T 115 170).



Hundsele
ŠKODA Original Tillbehör
Storlek S (000 019 409), M (000019409B),
L (000 019 409C), XL (000 019 409D)

Låsbultar
Stoppar tjuven och fälgen kan endast 
monteras av med speciell låshylsa.
ŠKODA Original Tillbehör 
(000 071 597C)

Bilvårdsprodukter
ŠKODA Original Tillbehör
ŠKODA har ett brett sortiment bilvårdsprodukter, 
allt från inre till yttre vård.

Mekanisk låsning av växellåda
ŠKODA Original Tillbehör
Marknadsförs ej i Sverige (3V0 071 775)



Kit med reservlampor
ŠKODA Original Tillbehör
För bilar utan dimljus (3V0 052 000),
med dimljus (3V0 052 000A),
med Xenon strålkastare (3V0 052 000B)

Första-hjälpen kudde
Innehållet uppfyller direktiv nr 216/2010
ŠKODA Original Tillbehör 
(3T0 093 108 K)

Bogserlina
För belastning upp till 2,500 kg. 
ŠKODA Original Tillbehör 
(GAA 500 001)

Snökedjor
ŠKODA Original Tillbehör
För 17" fälg (5L0 091 355)
Marknadsförs ej i Sverige

Varningstriangel
Tack vare sin smarta 
konstruktion tar denna 
varningstriangel mycket lite 
plats hopfälld.
ŠKODA Original Tillbehör
(GGA 700 001A)

Hopfällbar snöskyffel 
tillverkad i aluminium; 3-delar inkl. 
praktisk textilpåse; vikt 750 g.
ŠKODA Original Tillbehör
(5L0 099 320)

Refl exväst
100% polyester, 
ŠKODA Original Tillbehör
gul (000 093 056F), 
orange (XXA 009 001)







GÖR DEN UNIK DIN ŠKODA

Bygg din bil  på skoda.se

Din ŠKODA partner:
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