
Найменування товару Марка Характеристики

Eurosecurity GN7C Eurosecurity

GN7C - надійна і якісна охоронна система з одним або двома вбудованими датчиками (датчик удару і 

нахилу), призначена для сучасних автомобілів, обладнаних CAN магістраллю. GN7C дані про стан 

автомобіля зчитує з CAN магістралі.

Сигналізація Eurosecurity 

GN7CHUPS
Eurosecurity

Надійна і якісна охоронна система з одним або двома вбудованими датчиками (датчик удару і нахилу), 

призначена для сучасних автомобілів, обладнаних CAN магістраллю. Дані про стан автомобіля зчитує з 

CAN магістралі. (З брелоком)

A63 Starline

Охоронно-телематичний комплекс для захисту автомобіля з несканіруемим діалоговим кодом 

управління, опціональним мультисистемним CAN + LIN, опціональним GSM / GPS-інтерфейсом і 128-

канальним перешкодозахищеністю трансівером з дальністю до 2000 м.

Іммобілайзер IGLA231 IGLA

Протиугінна система "IGLA" мініатюрний протиугінний пристрій, що блокує двигун і інші системи 

автомобіля по штатній цифровій шині CAN без розриву електричних ланцюгів. У системи відсутні 

додаткові дроти, тому його не виявити. Пристрій вкрай ефективний і абсолютно безпечний для двигуна, 

а також всіх електросистем автомобіля, в комплект входить дві мітки

S96 Starline

StarLine S96 BT 2CAN + 2LIN GSM GPS доступний охоронно-телематичний комплекс, з 

можливістю додаткового підключення інтелектуального автозапуску з Вашого смартфона; НЕ 

Скануємий діалоговим кодом управління; авторизацією власника за допомогою міток або за 

допомогою смартфона за технологією Bluetooth Smart; інтегрованими 2CAN + 2LIN і GSM GPS 

інтерфейсами. Функція комфортного підйому скла. Моніторинг переміщення автомобіля. 

Охоронно-телематичний комплекс забезпечує високоякісний захист автомобіля від 

несанкціонованого проникнення і викрадення.

LED лампи H7 ALED Світлодіодна лампа ALED S H7 відмінна заміна для ксенону або галогенних ламп.

AMS A4190 Датчики парковки 4 шт., Кольоровий дисплей

AMS Parcan 4D-A Датчики парковки з виведенням інформації на екран оригінального головного пристрою

Відеореєстратори в асортименті

Камера з/в Skoda Камера заднього виду

Шумоізоляція автомобіля Karoq

Комплект передніх бризковиків для Karoq з пластиковими арками (з установкою)

Комплект передніх бризковиків для Karoq без пластикових арок (з установкою)

Комплект задніх бризковиків з установкою

колісні ковпаки SKODA К-т колісних ковпаків 6Jx16 "BORNEO"

Матеріал пластик з металевим покриттям і гравіюванням KAROQ к-т 4шт (з установкою)

Матеріал метал з гравіюванням KAROQ к-т 4шт (з установкою)

Декоративні накладки на педалі, матеріал сталь / пластик (МКП)

Декоративні накладки на педалі, матеріал сталь / пластик (АКПП)

Декоративна накладка / майданчик, упор під ліву ногу.

Розширювачі колісних арок SKODA Комплект розширювачів колісних арок для Karoq

Накладка упору ноги SKODA Металевий спортивний упор під ліву ногу.

Обшивка керма шкірою

Захист двигуна Полигон Сталь 2,5 мм., З ребрами жорсткості. (З установкою)

Шумоізоляція капоту SKODA Оригінальна шумоізоляція капота для Karoq

Llumar Плівка LLUMAR 5% -20% (USA) - все скла або тільки задні 6000 / 5500

Llumar Плівка (атермальна на передні стекла), задні ATR 5% - ATR20% 

Llumar Тонування вітрового скла (атермальна) 

Захисна решітка радіатора, встановлюється під решітку радіатора. (З установкою)

Амортизатори капоту (з установкою)

Комплект сіток в багажне відділення (3 шт, колір сірий)
Комплект сіток в багажне відділення (3 шт, колір чорний)

Металеві грати перегородка багажного відділення і салону (для Karoq з стандартними задніми 

сидіннями)

Металеві грати перегородка багажного відділення і салону (для Karoq з задніми сидіннями VarioFlex)

CARGO ELEMENT Кронштейн кріплення багажу в багажному відділенні (на липучках)

Автокомплект SKODA
Трос буксирувальними, аптечка, жилет, знак аварійної зупинки "євро", вогнегасник порошкові, 

рукавички.

Набір гумових килимів для переднього ряду сидінь, к-т 2шт.

Набір гумових килимів для заднього ряду сидінь, к-т 2шт.

Килимок гумовий на тунель між задніми сидіннями

Набір текстильних килимів STANDART (к-т 4шт, матеріал: передні - поліамід PA6 370 g / m²; задні - 

поліпрпілен PP 400 g / m²)

Набір текстильних килимів PRESTIGE (к-т 4шт, матеріал поліамід PA6 600g / m², кант з чорного нубуку)

Набір текстильних килимів PRESTIGE з сірим кантом (к-т 4шт, матеріал поліамід PA6 600g / m², кант з 

чорного / сірий нубуку)

Килимок багажника гумовий / текстильний (для Karoq з стандарт задніми сидіннями і стандартним 

підлогою багажника)

Килимок багажника гумовий / текстильний (для Karoq з стандартними задніми сидіннями і базовим 

підлогою, з задніми сидіннями VarioFlex і базовим підлогою, а також з задніми сидіннями VarioFlex і 

фальшпідлогою.)

Відеореєстратори 1206

12000

843

1408

1100

ЗАХИСТ, КУЗОВ

Бризговики SKODA

843

824

3875

Накладки на пороги SKODA
5149

3886

3477

4000

Шумоізоляція

SKODA KAROQ Прайс-лист на додаткове обладнання
Вартість грн.

ЕЛЕКТРО-ТОВАРИ

7364

4605

3834

8760

СИГНАЛІЗАЦІЇ

7000

8000

9700

15300

15210

Датчики парковки

Фарбування датчиків парктроника в колір кузова

21000

Накладки на педалі

1408

SKODA

13240

Комплект сіток

Перегородка

SKODAКоврики салону

2530

7042

Килимок багажника 

(двосторонній)
SKODA

2530

Комбінована обшивка керма перфорованої і гладкою шкірою, колір чорний 2230

5237

ОРГАНАЙЗЕРИ

Амортизатори капоту 1615

Тонування 7950

4125

6861

1264

SKODA

1264

Захисна сітка радіатору 3320

СУПУТНІ ТОВАРИ

1000

1330

1138

380

2407

3009

3135

454



Килимок багажника 

(розкладний)
SKODA

Килимок багажника розкладний гумовий / текстильний (для Karoq зі стандартними задніми сидіннями і 

базовим підлогою і автомобілями з задніми сидіннями VarioFlex)

Пластиковий піддон багажника

Алюмінієва перегородка пластикового піддону, для поділу простору в багажному відділенні

трос буксирувальний SKODA Оригінальний буксирувальний трос (для буксирування автомобілів масою до 2500кг)

Відсік для сміття в карту дверей (чорний)

Відсік для сміття в карту дверей (беж)

Тримач телефону в центральну консоль

Тримач телеефона в центральну консоль (для лопатофонов)

Попільниця SKODA Стакан-попільничка в центральну консоль

Скребок SKODA Скребок в люк бака

болти секретні SKODA Болти секретні. У комплекті: коробка, 4 болта, секретний ключ.

Набір чохлів для коліс SKODA Комплект чохлів для коліс 4 шт., З високоякісного водонепроникного поліестеру)

Знак аварійної зупинки SKODA Оригінальний знак аварійної зупинки

Вішалка SKODA Вішалка для одягу в салон, матеріал дерево (кріплення на спинку переднього сидіння)

Кріплення на підголовник (основа)

Вішалка (додатково необхідно кріплення на підголовник)

Тримач планшета (додатково необхідно кріплення)

Гачок для сумки (додатково необхідно кріплення)

Легкосплавний диск "NANUQ" 6j x 16' silver / black 8072 8469

Легкосплавний диск "CASTOR" 6j x 16' silver 

Легкосплавний диск "TRITON" 7j x 17' silver / black metall / platin 8867 9322

Легкосплавний диск "RATIKON" 7j x 17'  silver 

Легкосплавний диск "TRINITY" 7j x 18' silver / anthracite 10231 10742

Легкосплавний диск "BRAGA" 7j x 18' silver 

Легкосплавний диск "MYTIKAS" 7j x 18' silver 

Легкосплавний диск "CRATER" 7j x 19' silver / anthracite 13243 13926

Мультимедійна система 2DIN Audiosources Різноманітний набір мультимедійних функцій, навігація. Аналог навігаційної системи COLUMBUS.

Відеоінтерфейс MIB-215A
Audiosources

Штатний мультимедійний відеоінтерфейс з навігацією на ОС Android 6.0.1 AudioSources MIB-215A для 

автомобілів Skoda

 Замок КПП CONSTRUCT Безштиревий, модельний, на коробку автомат і механіку.

 Замок КПП Defend lock Безштиревий, модельний, на коробку автомат і механіку.

Незнімний. У комплект входить роз'єм для підключення причепа і блок узгодження.

З'ємний. У комплект входить роз'єм для підключення причепа і блок узгодження.

SKODA Оригінальний багажник на дах для SKODA Karoq

Багажник на дах для SKODA Karoq (із заводськими рейлингами) з сталевим поперечним рейлінги.

Багажник WingBar на дах для SKODA Karoq (із заводськими рейлингами) з алюмінієвим поперечним 

рейлінги. (Сріблястий / чорний)
10944 / 10944

Багажник WingBar Edge на дах для SKODA Karoq (із заводськими рейлингами) алюміній (сріблястий / 

чорний)
11520 / 11520

Кріплення для велосипеда на даху SKODA  до 17 кг

Кріплення для велосипеда на даху SKODA  до 20 кг

Кріплення для перевезення велосипеда на даху THULE FreeRide (до 17 кг)

Кріплення для велосипеда на даху THULE ProRide (до 20 кг) silver /black 6048 / 6336

Оригінальний сріблястий бокс на дах (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

Оригінальний чорний бокс на дах (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

Оригінальний білий бокс на дах (380л; 215x80x35см; max загрузка 75кг)

Оригінальний зимовий склоомивач -70°C 1л

Оригінальний зимовий склоомивач -21°C 5л

Оригінальний зимовий склоомивач -50С° 1л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -50°C 2л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -21С 3л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -21С° 5л Economy

Оригінальний засіб для видалення комах 500мл.

Оригінальний засіб для миття - шампунь поліроль з воском 500мл

Оригінальний засіб для полірування скла 250мл.

Оригінальний засіб для полірування кузова 250мл.

Оригінальний засіб для догляду за панеллю приладів 250мл.

Оригінальний універсальний очищувач салону автомобіля 500мл.

Передній склоочисник (сторона водія)

Передній склоочисник (сторона пасажира)

задній склоочисник

Трап протіковзання (звичайний / складаний) 85 / 490

Скребок або Щітка зі скребком для льоду 76 / 250

зимові ланцюга VAG

Зимові ланцюга (Ланцюги для шин, особливі низькопрофільні титанові ланцюги підвищеної міцності. 

Комплект діагональних зимових ланцюгів, що забезпечує безшумну їзду і максимальну ефективність як 

при прискоренні, так і при гальмуванні Кріплення ланцюгів виготовлені з марганцевого сталевого 

сплаву. KAROQ: 215/60 R16

Консультант з підбору додаткового обладнання Віталій Прухницький (067) 414 82 36

Керівник відділу додаткового обладнання Бєлоконь Андрій (067) 414 82 35

Автоцентр "Прага Авто на Кільцевій", вул. Велика Кільцева, 4, тел.(067) 807 77 00

МАГНІТОЛИ і НАВІГАЦІЯ (погоджувати додатково)

от 19000

МЕХАНІЧНІ ПРОТИКРАДІЖКОВІ ПРИСТРОЇ

11280

8413

ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНІ ОРИГІНАЛЬНІ

8072

10231

SKODA

SKODA

14160

піддон багажника SKODA

4505

1727

3937

1057

SMART HOLDER

362

950

Диски  легкосплавні

413

SKODA
8867

10231

950

190

479

131

1339

Тримач телефону
244

238

1098

650

Відсік для сміття SKODA
608

608

211

323

Автохимия SKODA

375

411

383

438

395

363

495

Трап проти ковзання

SKODA Economy

125

243

ЗИМОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Склоомивач

SKODA
173

5151

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Багажник на дах

7759

THULE

9216

Бокс на дах SKODA

22067

22067

22067

Склоочисники SKODA

800

667

Щітка скребок

434

Фаркоп
11860

14860

Кріплення для велосипеду

SKODA
3444

6039

THULE
4320


