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SIMPLY CLEVER

Produktene som er presentert i denne brosjyren utgjør bare en del av det brede spekteret av Škoda originalt tilbehør. Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr som ikke er en del av standardutstyret. opplysningene om
tekniske spesifikasjoner, design, utstyr, materialer, garantier og utseende var korrekte på tidspunktet for trykking. Škoda forbeholder seg retten til endringer, inklusive endringer  i tekniske data eller utstyr for enkelte modeller. din autoriserte Škoda-

forhandler informerer deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer. denne brosjyren er trykket på klorfritt bleket papir og er 100 % resirkulerbar. Vi tar forbehold om trykkfeil. 
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For flere tilbehørsprodukter:
skodabutikken.no

ŠKODA Superb er konstruert for å gi deg maksimal glede og 
komfort hver eneste dag. Praktiske funksjoner og høyt 
sikkerhetsnivå er derfor en selvfølge.  

Likevel ønsker du kanskje å sette ditt helt personlige preg på din
ŠKODA Superb. Vårt utvalg av originalt ŠKODA tilbehør vil garantert
tilfredsstille dine individuelle behov og krav.  Enten du ønsker flere
oppbevaringsmuligheter eller vil fremheve bilens spesielle design, 
vil du helt sikkert finne det tilbehøret du trenger. Originalt ŠKODA
tilbehør leveres som standard- eller ekstrautstyr og kan også 
leveres til andre ŠKODA-modeller. Velger du våre produkter, får du
en rekke fordeler med på kjøpet, som lang levetid, høy sikkerhet,
egne tekniske løsninger og perfekt passform. Alle autoriserte
ŠKODA-forhandlere tilbyr originalt tilbehør fra ŠKODA, høyt 
kvalifiserte kontaktpersoner og førsteklasses reparasjonsservice.  

GjØR ŠKODA
SUPERB TIL 
DIN SUPERB.
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ELEGANCE
exclusive / colour / other

SPORT
exclusive / colour / other

OUTDOOR
exclusive / colour / other

Utvalg aluminiumsfelger

ŠKODA kvalitet. Hos din Škoda-forhandler
møter du mennesker med kunnskap om din
bil. Vi gir deg en profesjonell vurdering av
hvilke felger og dekk som passer din bil og
dine behov. det er sagt at felgene utgjør 25%
av inntrykket når du ser en bil. det er viktig å
være klar over at bilen vil endre karakter både
når det gjelder utseende og kjøreegenskaper
avhengig av hvilken dimensjon du velger. det
er også forskrifter og krav man må være opp-
merksom på. Når du handler felger og dekk
hos oss garanterer vi at disse er innfridd. På
neste side har vi oppsummert det du bør være
oppmerksom på i forbindelse med valg av 
felger og dekk. alle Škoda aluminiumsfelger
har gjennomgått omfattende kvalitets-
kontroller og testing for å sikre førsteklasses
kvalitet. de er konstruert for å monteres med
originale hjulbolter, slik at man kan benytte
samme bolter på vinter- og sommerhjul.

kan brukes sammen med kjettinger

ALUmINIUmSFELGER

ŠKODA originale dekkbager 
(000 073 900B)

ŠKODA originale låsebolter 
Sikrer dine aluminiumsfelger mot tyveri. 
(000 071 597C)

Hjulboltkapsler 
Leveres i en rekke varianter. kontakt din Škoda-forhandler for nærmere informasjon.

Dekkbager
For optimal lagring av dekkene. 
For dekkbager 14” - 18”. (810 005 Sk)
For dekkbager opp til 21”. (810 005 LSk)

Renseprodukter
Clean Wheels 500 ml. (601 005
Gummifornyer 500 ml. (601 012)
Custom Wheel Cleaner 500 ml. (601 035)
Felgbørste (601 014)

7

colour

exclusive exclusive colour colour

Sirius 3V0 071 499d 8Z8
aluminiumsfelger i børstet sølv 8,0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

Sirius 3V0 071 499B Ha7
aluminiumsfelger i børstet antrasitt 8.0J x 19"
for 235/40 R19 dekk

Vega 3V0 071 499G Ha7
aluminiumsfelger i børstet antrasitt 8.0J x 19"
for 235/40 R19 dekk

Trinity 3V0 071 499E 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 8,0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

Supernova 3V0 071 499 JX2
aluminiumsfelger i sort høyglans 8.0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

Supernova 3V0 071 499a Ha7
aluminiumsfelger i antrasitt 8.0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

Trinity 3V0 071 499H 3aJ
aluminiumsfelger i høyglans 8,0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

Trinity 3V0 071 499F Ha7
aluminiumsfelger i børstet antrasitt 8,0J x 19" 
for 235/40 R19 dekk

6
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colour
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VIKTIG Å VITE OM ALUMINIUMSFELGER OG DEKK
Passform: Våre aluminiumsfelger har original størrelse på senterhull slik at det ikke er nødvendig med tilpasningsringer. Til våre  felger behøver du bare ett sett hjulbolter.
Dekktrykk: kontrollér dekktrykket jevnlig. korrekt trykk er viktig av hensyn til kjøreegenskaper og dekkslitasje. dekktrykket må også tilpasses hvor mye last du har i bilen.
Dekktype: Vi tilbyr dekk som er tilpasset ulike behov. Vinterdekk med eller uten pigg. Sommerdekk med sportslige eller komfortable kjøreegenskaper.
Garanti: Felger i vårt felgprogram har 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og har minimum 3 års suppleringsgaranti fra kjøpsdato.

exclusiveexclusive exclusive

Cassiopeia 3V0 071 498B 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 8.0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Cassiopeia 3V0 071 498a HZ9
aluminiumsfelger i matt platinium 8.0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Cassiopeia 3V0 071 498 JX2
aluminiumsfelger i sort høyglans 8.0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Pegasus 3V0 071 498H Ha7
aluminiumsfelger i antrasitt 8,0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Pegasus 3V0 071 498G 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 8,0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

colour

Modus 3V0 071 498F 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 8,0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Zenith 3V0 071 498E 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 8,0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Zenith 3V0 071 498d HZ9
aluminiumsfelger i matt platinum 8.0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

Zeus 3V0 071 497C 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 7,0J x 17" 
for 215/55 R17 dekk

Stratos 3V0 071 497d 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 7,0J x 17" 
for 215/55 R17 dekk

Orion 3V0 071 496 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 6,5J x 16" 
for 215/60 R16 dekk

Kjettinger
000 091 387 aP   for 6,5 x 16” felger
000 091 387 aP   for 6,5 x 17” felger

colour

Zeus 3V0 071 497a Ha7
aluminiumsfelger i antrasitt 7.0J x 17" 
for 215/55 R17 dekk

colour

Triton 3V0 071 497B FL8
aluminiumsfelger i sort metallic 6.5J x 17" 
for 215/55 R17 dekk

Triton 3V0 071 497 8Z8
aluminiumsfelger i sølv 6.5J x 17" 
for 215/55 R17 dekk

colour

Zenith 3V0 071 498C Ha7
aluminiumsfelger i antrasitt 8,0J x 18" 
for 235/45 R18 dekk

ALUmINIUmSFELGER

exclusiveexclusive exclusive

colour

colour
colourcolour



SPORT 
DESIGNOG

Superb’s krystalllignende designspråk gir bilen et distinkt utseende, samtidig som den er dynamisk og elegant.

Skulle du ønske flere sportslige detaljer og løsninger må du se de neste sidene.
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Fotviler i ALU look 
Škoda originalt tilbehør
(5E1 064 209)

Dekorstripe i krom for frontspoiler
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 004)

Dekorstripe i krom for bakre fanger
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 004a)

Hekkspoiler
Škoda originalt tilbehør
(3V5 071 646)

Innstegslister med belysning
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 300)

Sportspedaler i rustfritt stål
Škoda originalt tilbehør
for biler med automatgir (5E1 064 205), 
for biler med manuelt gir (5E1 064 200)

SPORT 
OG DESIGN
Det karakteristiske funksjonelle designet kan bli enda mer tiltrekkende ved å velge utstyr fra sport

& design kategorien.  ŠKODA Superb sitt formspråk, med sitt krystalldesign, er både dynamisk og

elegant. Skulle du ønske ytterligere sportslige egenskaper og detaljer bør du ta en kikk på både de

foregående og de neste sidene. Her ser du vårt utvalg av aluminiumsfelger og sportslige detaljer.

3-eikers sportsratt
Škoda originalt tilbehør
multifunksjonsratt - alcantara (565 064 241 GCW)
multifunksjonsratt, dSG - alcantara (565 064 241a GCW)

BESKYTTELSES-
PAKKE FOR FELGER
(000 073 900F)

Ett praktisk pakke som beskytter dine aluminiumsfelger
samtidig som du får prikken over i´en med dekorative
ventilhetter med  ŠKODA-logo.

• Låsboltsett, 4 stk.
• Oppbevaringsbager for dekk, 4 stk.
• Dekorative ventilhetter, 4 stk.

Ikke avbildet:
Innstegslister med innlegg i aluminium
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 303a)

Innstegslister i rustfritt stål
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 303)



Å kjøre ŠKODA Superb er uten tvil en opplevelse i seg selv, men med topp moderne 
bilteknologi kan opplevelsen bli enda bedre. Kontakt din ŠKODA-Forhandler for 
skreddersydde løsninger tilpasset akkurat ditt behov.

INFO-
TAINMENT



Škoda originalt tilbehør
(3V0 063 218)

SmartGate gir deg muligheten til å koble din smarttelefon eller tablet-PC via bilens 

operativsystem, og dermed hente interessant informasjon på f.eks. hvor økonomisk 

eller dynamisk du kjører, serviceinformasjon, etc.*

MotorSound G-MeterMFa Pro ServicePerformancedrive

* For informasjon, betingelser for bruk, Superb SmartGate    kompatibilitet, etc. gå til www.skoda-auto.com. 

KARTOPPDATERING
alle veier er før eller siden gjenstand for veiarbeid og endringer, som igjen betyr at ditt 
navigasjonssystem trenger oppdatering med jevne mellomrom. Med oppdaterte kart
kjører du sikkert og raskt til den destinasjonen du har valgt. På denne måten sparer du
både tid og penger.
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INFOTAINmENT

OPPDATER DINE KART OG SOFTWARE

USB tilkoblingskabel 
Škoda originalt tilbehør 
apple Lightning (5E0 051 510E) 
Mini USB (5Ja 051 446H) 
Micro USB (5Ja 051 446J)

Superb er allerede i utganspunktet utstyrt med en rekke teknologiske løsninger som gjør bilturen mer morsom.

Men skulle du ønske mer løser vi selvfølgelig dette. Hva med bildata via din smart-telefon og SmartGate? 

Bruker du ofte bilen på langturer? Da er tretthetsvarsleren noe du garantert vil sette pris på. Kontakt din

ŠKODA-forhandler for informasjon om hvilke løsninger vi kan levere.

Vårt mål er å gjøre livet som trafikant enklere. For å oppnå 

dette har vi opprettet en ny infotainmentportal for deg. Besøk

http://infotainment.skoda-auto.com, skriv inn ditt chassis-

nummer og se selv hvor enkelt det er. kjøper du ny Škoda bil 

eller Škoda original navigasjonssystem får du automatisk fri 

kartoppdatering for tre år.

Tretthetsvarsler
Škoda originalt tilbehør
Tretthetsvarsleren evaluerer styringsbevegelsene på rattet ved hastigheter over 65 km/t. 
avviker styringsbevegelsene fra det som er normalt, noe som kan indikere at føreren er 
trøtt, vil kjørecomputeren varsle sjåføren om at det oppfordres til å ta en pause.
(5E0 054 801)

Navigation SD card
World (without Europa)
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Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)
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Navigasjon SD-kort
Škoda originalt tilbehør 
amundsen navigasjonssystem;
(Europe 1 – 5L0 051 236T
Europe 2 – 5L0 051 236aa
World 1 – 5L0 051 236aB
World 2 – 5L0 051 236aC
empty – 5L0 051 236C)



KOMFORT
BESKYTTELSEOG

Når det gjelder biltilbehør, er komfort og praktiske egenskaper to sider av samme sak. Et eksempel er 
nettingsystemet. Våre gulvmatter gjør det lett å holde bilen ren og ryddig. Du kan også få en kjølebag i 
ønsket størrelse og komfortløsninger som en paraply smart plassert i bakre dør.



Gummimatter med opphevet kant
Škoda originalt tilbehør
2-delt sett, foran (3V1 061 551) 
2-delt sett bak (3V0 061 551)
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Skvettlapper foran og bak
Škoda originalt tilbehør
foran (3V0 075 111), bak (3V0 075 101)

Gummimatte midten bak
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 580)

Tekstilmatter – Prestige 
Škoda originalt tilbehør
4-delt sett (3V1 061 404),

Ikke avbildet:
Tekstilmatter - Prestige - Colour concept
Škoda originalt tilbehør
4-delt sett (3V1 061 404a),

Tekstilmatter – Standard

Škoda originalt tilbehør
4-delt sett (3V1 061 404B),

Skipose gjennom midtarmlene bak
Škoda originalt tilbehør
For inntil 4 par ski
(dMa 600 004a)

Espresso maskin for bruk i bil
(000 069 641C)

KOmFORT OG
BESKYTTELSE
En bil er som ditt andre hjem. Gummi- og tekstilmatter gjør

kupéen mer innbydende og beskytter bilen mot smuss og

fukt. Vi tilbyr også løsninger som beskytter bilen utvendig

som f.eks. skvettlapper.

Vi tilbyr flere forskjellige bilvarmeløsninger 

tilpasset din ŠKODA. 

Uansett valg har du sikret deg en varm 

og startklar bil året rundt.

DEFA WARM UP LINK PAKKE
Pakken inneholder motorvarmer, batterilader, Termini 1400w 
kupèvarmer og Warmup Link. 

DEFA WARM UP PAKKE BLUETOOTH 
Pakken inneholder motorvarmer, batterilader, Termini™ 1400W
kupévarmer, WarmUp Link og GPS Link. 

dEFa WarmUp Link krever ett abonnement.

ER DU KLAR TIL Å MØTE VINTEREN?
MED DEFA WARMUP LINK BLIR DET
LITT LETTERE.  

Ha full kontroll på bilvarmesystemet ditt. Hvor som helst,
når som helst.WarmUp Link er et brukervennlig system som
revolusjonerer måten du kommuniserer med bilvarme-
produktene dine fra dEFa. Lett tilgjengelig på mobiltelefonen
din har du full kontroll på bilvarmesystemet ditt – uansett hvor
du befinner deg. du vil motta meldinger ved lav batteri-
spenning eller hvis ikke 230V er tilkoblet. Last ned appen til
mobiltelefonen din og kontakt en forhandler for installasjon 
av Link-enhet i bilen. 

For flere tilbehørsprodukter:
skodabutikken.no



Bagasjeromstrau i plast
Perfekt passform, holder bagasjerommet tørt med opphøyde kanter.
Škoda originalt tilbehør
for Superb(3V5 061 162)
for Superb stasjonsvogn (3V9 061 162)

Bagasjeromsmatte i gummi
Perfekt passform, holder bagasjerommet tørt og rent.
Škoda originalt tilbehør
(3V5 061 170); for Superb stasjonsvogn (3V9 061 170)

Skillegitter for Superb stasjonsvogn
Beskytter passasjerer mot forflytting av bagasje ved bråbrems. Festes enkelt ved bruk av vingemuttere.
Škoda originalt tilbehør
skillegitter (3V9 017 222); delevegg for bagasjerom (3V9 017 221)

Løse skillevegger
Skillevegger kan justeres individuelt. Bestilles
sammen med bagasjeromstrau i plast.
Škoda originalt tilbehør
(3T0 017 254) 

BAGASjEROmS-
LØSNINGER

2322

Superb tilbyr ikke bare en generøs lastekapasitet, men også 

smarte løsninger som både beskytter bil og lar deg pakke smartere.

Nettsystem
Sett bestående av 3 gulvnett i grå farge.
Škoda originalt tilbehør 
for Superb (3V5 065 110a); 
for Superb stasjonsvogn (3V9 065 110a)

Nyt din egen komfortsone, uansett hvor du kjører. Vår KOMFORTPAKKE
tilbyr flere smarte løsninger for å gjøre forretnings- og familieferien enda
mer behagelig.

Pakken inneholder følgende:
• Smart holder – krok
• Smart holder – multimediaholder
• Søpplebøtte for dørlomme (sort)
• Kleshenger for montering på nakkepute

KOMFORTPAKKE
(000 061 122d)



Universalt festesystem
Škoda originalt tilbehør
(6V0 061 104)

Design bagasjeromsveske
Škoda originalt tilbehør
(000 061 108)

Lastekantbeskytter, selvklebende folie
Škoda originalt tilbehør
(3V5 061 197); for Superb stasjonsvogn (3V9 061 197)

Lastekantbeskytter for 
stasjonsvogn i rustfritt stå

Škoda originalt tilbehør 
(3V9 061 195)

Tosidig bagasjeromsmatte i gummi/tekstil
Smart løsning hvor man bare snur matten avhengig av hva du skal transportere.
Škoda originalt tilbehør
(3V5 061 163); for Superb stasjonsvogn (3V9 061 163)

Utbrettbar tosidig bagasjeromsmatte i gummi/tekstil 
Samme matte som 3V5 061 163, men her har du også en utbrettsdel som 
beskytter støtfangeren ved inn- og utlessing.
Škoda originalt tilbehør
(3V5 061 210); for Superb stasjonsvogn med dobbelt gulv (3V9 061 210);
uten dobbelt gulv (3V9 061 210a)
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Autoglym bilpleiebag
Ta vare på din bil med autoGlyms profesjonelle bilpleieprodukter. autoGlym er det foretrukne valg for de som krever den
høyeste standard på kvalitet og ytelse. de samme produktene brukes, og har blitt brukt, i en årrekke av bilklargjørere,
forhandlere og bilpleiespesialister. Vi anbefaler derfor bruk av autoGlym bilpleieprodukter. (601 030)

Ryggekamera
Škoda originalt tilbehør
(3V0 054 634))

Sikkerhetsbelte for hunder
Škoda originalt tilbehør
S (000 019 409a), M (000019409B),
L (000 019 409C), XL (000 019 409d)
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Ryggesensor
Škoda originalt tilbehør
Sensorer bak (3V0 054 630a);
sensorer bak (3V0 054 630B) stv;
sensorer foran (3V0 054 630)

Lyspæresett
Škoda originalt tilbehør
For biler uten tåkelys (3V0 052 200),
For biler med tåkelys (3V0 052 200a)
For biler med Xenon (3V0 052 200B)

Førstehjelpspute
Škoda originalt tilbehør
(000 093 108H)
Praktisk førstehjelpspute som inneholder 
alt du måtte trenge hvis uhellet er ute.

Slepetau for biler 
med vekt inntil 2.500 kg.
Škoda originalt tilbehør
(Gaa 500 001)

Mekanisk girlåsesystem
Škoda originalt tilbehør
(3V0 071 775)

Varseltrekant
Škoda originalt tilbehør
(GGa 700 001a)

Foldbar snøskuffe 
produsert i aluminium. kommer 
i en praktisk stoffbag. Vekt: 750 gr. 
(5L0 099 320)

Refleksvest
Škoda originalt tilbehør
Produsert i 100% polyester.
(000 093 056F) Gul
(XXa 009 001) orange



SImPLY
cLEvER



Søppelbøtte for dørlomme
Škoda originalt tilbehør
(5Ja 061 107 9B9) Sort
(5Ja 061 104 WC4) Beige

Paraply i dørlommer
Škoda originalt tilbehør
(000 087 600G 9B9) Sort

Isskrape
Škoda originalt tilbehør
(5Ja 096 010)

Kjøleboks 20 liter
Škoda originalt tilbehør
(000 065 400G)

Kjøleboks 15 liter (ikke avbildet)
Škoda originalt tilbehør
(5L0 065 400)

For flere tilbehørsprodukter:
skodabutikken.no

Beskyttelsestrekk for baksetet
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 680)

Krok for hodestøtte
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 126)
Må kombineres med adapter 
(3V0 061 128)

Askebeger
Škoda originalt tilbehør
(000 061 142a)

Kleshenger
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 127)
Må kombineres med adapter 
(3V0 061 128)

Smart holder - Multimedia holder
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 129)

SImPLY cLEvER
DETALjER
De minste detaljene bestemmer ofte hvordan ting føles. Det er

derfor du finner så mange gjennomtenkte tilbehørsløsninger i vårt

sortiment. Vi kaller det SIMPLY CLEVER.

Smart holder - Multimedia holder adapter for montering på hodestøtte
Škoda originalt tilbehør
(3V0 061 128)
For montering på hodestøtten er det også nødvendig med et adapter.
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Tilhengerfeste
Škoda originalt tilbehør

Finnes i fastmontert, innsvingbart og avtagbar
utførelse. kontakt din Škoda-forhandler for

nærmere informasjon.

Lasteholder for Superb
Škoda originalt tilbehør
(3V5 071 126)
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TRANSPORT
Noen ganger vil du ha med deg gjenstander som det kan være farlig å ha inne i bilen

eller som rett og slett ikke får plass i bagasjerommet. Derfor tilbyr ŠKODA mange 

forskjellige løsninger for transport av bagasje på taket, som for eksempel ski-, 

sykkel- og surfebrettholdere, samt bokser som kan monteres på basisversjonen av 

takstativet. Dersom du velger avtagbart tilhengerfeste, kan du blant annet frakte 

sykler (se sykkelstativ for tilhengerfeste) eller kjøre med tilhenger.

Sykkelholder for tilhengerfeste
for inntil 2 sykler 
(000 071 105F)

Låsbart skistativ i aluminiumsprofil
for 4 par ski eller 2 snøbrett
(000 071 129H)

Ikke avbildet:
Oppbevaringsbag for lasteholder
Škoda originalt tilbehør
(000 071 156)

Låsbar sykkelholder for takmontering
(000 071 128E)     aluminiumsprofil
(000 071 128d) stålprofil

Lasteholder for Superb stasjonsvogn
Škoda originalt tilbehør
(3V9 071 151)

Takbokser
Vi fører takbokser i en rekke utførelser og prisklasser. 
kontakt din Škoda-forhandler for tilbud på takboks tilpasset ditt behov.

Skiguard 860. Takboks i glassfiber med integrert, uttagbar 
skiholder. Lavtliggende montering og et elegant utseende.

Packline FX-S. Ny, elegant takboks i glassfiber med skjulte hengsler, gummilist,
dobbel lås og kraftige gassfjærer. 

SKIGUARD OG 
PAcKLINE TAKBOKSER



HTS BeSafe iZi Go og i-Size Modular
Monteres enkelt på iZi Modular i-Size basen. Bare klikk setet på plass. den unike 
kombinasjonen av EPS og skumgummi, sammen med myk polstring inne i skallet, gjør
disse barnestolene meget komfortable. Bakovervendt: 61 - 105 cm. Fremovervendt: 
88 - 105 cm
HTS BeSafe iZi Modular Go (560 001) Midnight black (må kombineres med base)
HTS BeSafe iZi Modular i-Size (580 001) Midnight black (må kombineres med base)
HTS BeSafe iZi i-Size Base (569 500)

HTS BeSafe iZi Kid X2 i-Size
0-18 kg. Monteres bakovervendt med
Isofixfester eller forovervendt med 
bilens belter.
(573 064) Black Cab

HTS BeSafe iZi Combi X4
Stol for barn 0-18 kg. kan monteres
bakovervendt eller forovervendt 
med bilens belter.
(539 046) Car Interior
(539 070) Tone in tone Ruby Red 
(539 071) Tone in tone Sapphire Blue

HTS BeSafe iZi Up X3 Fix
Barnestol som enkelt justeres 
i høyden mens barnet sitter i stolen.
For barn 15-36 kg og opptil 135 cm.
(515 164) Fresh Black Cab

BARNESTOLER
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ISOFIX FWF ramme
(ddF 710 002)

ISOFIX G0/1 barnesete
Barnesete0-18 kg.
(000 019 904d)

Wavo 1-2-3
Barnesete 9-36 kg.
(000 019 903d)

Child underlagsmatte 
(000 019 819a)

BABY-SAFE plus barnesete
Stol for barn fra 0-13 kg. 
Monteres med Isofix-fester.   
(1ST 019 907)

ISOFIX DUO plus Top Tether barnesete
Stol for barn fra 9-18 kg. kan justeres 
i tre forskjellige sitteposisjoner. 
Monteres med Isofix-fester.   
(dda 000 006)

Kidfix XP barnesete
3-punkts belte  
(000 019 906k)

0–13 kg

0–18 kg

0–18 kg

9–18 kg

9–18 kg

Kidfix II XP barnesete
4-punkts belte 
(000 019 906L)

15–36 kg

15–36 kg

15–36 kg

15–36 kg

Wavo Kind
Barnesete 15-36 kg.
(000 019 904d)

ISOFIX RWF ramme
(ddF 000 003a) FAMILIE

Det er vel neppe noen tvil om hva som er barnesetets viktigste funksjon - å beskytte 

barnet mot farer. For at barnesetet skal fylle denne funksjonen, må det være tilpasset barnets 

størrelse og vekt. Vi tilbyr ŠKODA barneseter for alle aldersgrupper inntil 12 år (eller 36 kg). 

Superb har ISOFIX-fester for to barneseter som standard. Med dette systemet festes barne-

setene direkte til karosseriet. Dette er dagens beste sikkerhetssystem for barn i bilen.

For flere tilbehørsprodukter:
skodabutikken.no


