
     NYE ŠKODA 

 KAMIQ 
                         ORIGINALT TILBEHØR





ŠKODA KAMIQ 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. 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.  

NÅR DU VET HVA  
HVA DU VIL I LIVET.
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SPORT  
   OG DESIGN



Belyste innstigningslister 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 071 300)  

Innstigningslister 3D folie -  rød 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 071 310)

Innstigningslister med innlegg i aluminium 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 071 303A)

Innstigningslister 3D folie - kobber 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 071 310A)
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HJULPAKKE 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 073 900F) 
 

ŠKODA kan for KAMIQ tilby en elegant oppgraderingspakke til dine hjul. Pakken 
inkluderer sikkerhetsbolter, hjulboltkapser og ventilhetter og er ikke bare en rent 
funksjonell løsning men forhinder også at dine hjul blir stjålet. 
 
Pakken inkluderer: 
• Sikkerhetsbolter, komplett sett 
• Hjulboltkapsler 
• Dekorative ventilhetter

ŠKODA ventilhetter  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 215C)

ŠKODA originale dekkbager 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 073 900B) 
 
Dekkbager 14” til 18” 

(810 006) 

 

Dekkbager opp til 21” 

(810 005 LSK)

Hjulboltkapsler  
for biler uten sikkerhetsbolter 
ŠKODA Originalt tilbehør 
Sort matt (1Z0 071 215 01C) 
Sølv metallic (1Z0 071 215 7ZS) 
Sort glans (1Z0 071 215 9B9) 
Grå glans (1Z0 071 215 UZ7) 
Grå matt (1Z0 071 215 Z37) 

Hjulboltkapsler  
for biler med sikkerhetsbolter 
Sort matt (1Z0 071 215A 01C) 
Grå matt (1Z0 071 215A Z37)

Sportspedaler i rustfritt stål 
ŠKODA Originalt tilbehør 
For DSG automatgir  
(5E1 064 205) 
For manuell girkasse  
(5E1 064 200)
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Kan brukes med kjettinger.

ALUMINIUMS- 
FELGER

ELEGANT STIL MED EN SPORTY  VRI.  
På samme måte som sko forteller viktige ting 
om deg som person, viser dine aluminiums-
felger alt om dine ønsker for din ŠKODA 
KAMIQ. Uansett om målet ditt er å fremheve 
ŠKODA KAMIQ sitt elegante utseende eller 
sportslige attributter, er originale aluminiums-
felger fra ŠKODA en perfekt match. 
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Vega / Vega Aero 
aluminiumsfelger 7.0J x 18” ET39  
for 215/45 R18 dekk 

654 071 498H 8Z8  |  sølv metallic 
654 071 498K FL8  |  sort metallic, børstet 

Blade 
aluminiumsfelger7.0J x 18” ET39  
for 215/45 R18 dekk 

654 071 498D 8Z8  |  sølv metallic, børstet 
654 071 498E HA7  |  antrasitt metallic, børstet 
654 071 498C ZG6  |  sort matt, børstet 

 

 

Crater 
aluminiumsfelger 7.0J x 18” ET39  
for 215/45 R18 dekk 

654 071 498L 8Z8  |  sølv metallic 
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Sirius 
aluminiumsfelger 7.0J x 18” ET39  
for 215/45 R18 dekk 

654 071 498M 8Z8  |  sølv metallic 
654 071 498F HA7  |  antrasittmetallic, børstet 
654 071 498G FL8  |  sort metallic, børstet

Stratos 
aluminiumsfelger 6,5Jx17“ ET40 

for 205/55 R17 dekk 

654 071 497P 8Z8  |  sølv metallic 
654 071 497A HZ9  |  platinum, børstet 

654 071 497 ZG6  |  sort metallic, børstet
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Propus 
aluminiumsfelger 6,5Jx17“ ET40 
for 205/55 R17 dekk 

654 071 497K FL8  |  sort metallic, børstet 

Braga 
aluminiumsfelger 6,5Jx17“ ET40 
for 205/55 R17 dekk 

654 071 497L 8Z8  |  sølv metallic 

Volans 
aluminiumsfelger6,5Jx17“ ET40 
for 205/55 R17 dekk 

654 071 497H 8Z8  |  sølv metallic 

Castor 
aluminiumsfelger 6,0Jx16“ ET38 
for 205/60 R16 dekk 

654 071 496G 8Z8  |  sølv metallic 
654 071 496  FL8  |  sort metallic 

 

Hoedus Aero 
aluminiumsfelger 6,0Jx16“ ET38 
for 205/60 R16 dekk 

654 071 496F FL8  |  sort metallic, børstet
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Lhotse 
hjulkapsler for stålfelger 
6,0Jx16 ET35  

658 071 456A  |  4-delt sett

Nanuq 
aluminiumsfelger 6,0Jx16“ ET35 

for 195/60 R16 dekk 

654 071 496B 8Z8  |  silver metallic 
654 071 496C FL8  |  black metallic

Alaris 
aluminiumsfelger 6,0Jx16“ ET38 
for 205/60 R16 dekk 

654 071 496D 8Z8  |  silver metallic 
654 071 496A FL8  |  black metallic 

Orion 
aluminiumsfelger 6,0Jx16“ ET38 
for 205/60 R16 dekk 

654 071 496E 8Z8  |  silver metallic



Visste du at… 
Alle våre aluminiumsfelger har passert strenge homologeringstester for å bevise sin motstand mot korrosjon, klimatiske påvirkninger og kjøre- 
belastninger. ŠKODA originale aluminiumsfelger er også beskyttet av et ekstremt sterkt og varmebestandig lakklag for lengst mulig holdbarhet.



INFOTAINME



ENT



SmartLink+ 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 054 830A)  
Tilgjengelig for Amundsen, Bolero og Swing 

 
Med SmartLink+ (ŠKODA Connectivity pakke som støtter MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) sørger bilens infotainment-    
system for at du trygt kan bruke telefonen når du kjører. I tillegg er alle installerte applikasjoner (som er sertifisert som trygge for 
bilen) kompatible med MirrorLink®, Apple CarPlay eller Android Auto.  

SmartLink+ inkluderer også SmartGate funksjonen som gjør det mulig å koble smarttelefonen til bilen via en kabel for enkel        
tilgang til interessante data for reisen, drivstofføkonomi, kjøredynamikk eller serviceinformasjon. (Besøk vår nettside for 
bruksvilkår og kompatibilitetsinformasjon for SmartLink+). 

ONE APP OG CONNECT APP 
OneApp er en særdeles nyttig mobilapplikasjon som 
gir enkel tilgang til et bredt spekter av tjenester og 
assistanseverktøy. 
 
Du kan enkelt sjekke bilens status, en turlogg eller å 
planlegge en tur ved å referere til interessante steder 
i nærheten med din smarttelefon. Med ŠKODA  
Connect App vil du alltid ha full kontroll over din 
KAMIQ. Få tilgang til alle nødvendige funksjoner,  
hvor som helst og når som helst, fra din smarttelefon 
eller din smartklokke. 
 
Alle funksjoner er tilgjengelige basert på bestilling av 
ŠKODA Connect pakke: Infotainment Online eller 
Care Connect.

INFOTAINMENT
Det handler om reisen og ikke bare destinasjonen - og med ŠKODA KAMIQ nyte alle kjøreturen. Et moderne infortainment-system gjør det enkelt å 

kommunisere med venner, samt få tilgang på aktuell informasjonen når du måtte trenge det. Vårt infortainment-system holder deg og dine  

passasjerer fornøyd under hele turen. 

 

SMART LINK+ gir deg mulighet for å tilpasse kjøreopplevelsen ytterligere. Gjennom SMART LINK+ kan du koble din smarttelefon direkte til  

navigasjonsenheten via en tilkoblingsledning og bruke den til å spille av musikk, høre på radioen, få veibeskrivelser eller ringe selv når batteriet  

er tomt. 

 

Bruk ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp til å blinke med lyktene for å lokalisere den i f.eks parkeringshus, sørg for at alle dører er låst eller 

kontroller drivstoff, trafikk og vær. Dra nytte av statistisk fra tidligere kjøreturer og bruk disse til å planlegge en mer effektiv rute neste gang.  

ŠKODA Connect App og ŠKODA OneApp gir deg en rekke andre funksjoner som bare venter på å bli utforsket. 
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USB tilkoblingskabler 

ŠKODA Originalt tilbehør 

Micro (5JA 051 446J) 

Mini (5JA 051 446H) 

Apple (5E0 051 510E) 

SD kort for navigasjon  
ŠKODA Originalt tilbehør 

Kartoppdateringer utføres normalt ved hjelp av et SD kort, og kan i enkelte  

tilfeller også lastes gratis ned fra ŠKODA Update Portal. Det er også fullt 

mulig å kjøpe oppdaterte SD kort via tilbehørsavdelingen. Ta kontakt med  

din ŠKODA-forhandler for nærmere informasjon.

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)

USB C til USB A adapter  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 051 443G)





KOMFORT OG  
BESKYTTELSE



Når det gjelder biltilbehør, er komfort og praktiske egenskaper to sider av samme sak. Et eksempel er nettingsystemet og 

bagasjeromsgulvmatter. Gulvmattene gjør det lett å holde bilen ren og ryddig. Du kan også få en kjølebag i ønsket størrelse 

og komfortabelt tilbehør som kleshenger eller paraply. Men dette er ikke alt. Vi har også tenkt på hvordan du kan holde bilen 

ren og pen utvendig med blant annet skvettlapper.



K
o

m
fo

rt
 o

g
 b

es
ky

tt
el

se

23

Multimediaholder 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 051 435AD)

Bærbar kaffe/espressomaskin 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 069 641C)

Askebeger for plassering i koppholder 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 061 142B)

LED reading lamp (12V)  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 069 690L)

Søppelbøtte for dørlomme  

5JA 061 107 WC4  |  Beige 
5JA 061 107 989B  |  Sort
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Gummimattebeskytter for tunnel bak 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(654 061 580)

Tekstilmatter - standard 
ŠKODA Originalt tilbehør 
4-delt sett  
(658 061 404)

Tekstilmatter - prestige  
ŠKODA Originalt tilbehør 
4-delt sett 
(658 061 270)

Tekstilmatter - prestige kobber 
ŠKODA Originalt tilbehør 
4-delt sett 
(658 061 270B)

Tekstilmatter - prestige red 
ŠKODA Originalt tilbehør 
4-delt sett  
(658 061 270C)

Gummimatter - sort 
ŠKODA Originalt tilbehør 
Foran (658 061 502) 
Bak (658 061 512)

Gummimatter - rød 
ŠKODA Originalt tilbehør 
Foran (658 061 502B) 
Bak (658 061 512A)
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Skvettlapper bak 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 075 101)

Skvettlapper foran 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 075 111)
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Smart Holder - krok 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(3V0 061 126)

Smart holder – multimediaholder 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(3V0 061 129)

Smart Holder festebrakett 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(3V0 061 128)

Smart holder - kleshenger  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 061 127F)

Thermoelektrisk kjøleboks (15l.) 
(5L0 065 400)

Thermoelektrisk kjøleboks (20l.) 
(000 065 400G)

KOMFORTPAKKE 
(000 061 122E)  
Nyt din egen komfortsone i bilen - uansett hvor du 
skal. Pakken tilbyr flere smarte løsninger som gjør 
enten business- eller feriereisen mer behagelig. 
 
•  Adapter                          •   Krok 
•  Multimediaholder        •   Søppelbøtte (sort) 
•  Kleshenger

For montering på nakkestøtte er det  
nødvendig å kombinere med: 



Nettsystem 
ŠKODA Originalt tilbehør 

658 065 110   |  grå 
658 065 110A |  sort 
658 065 110B |  rød 
658 065 110C |  sort(for dobbelt bagasjeromsgulv) 

Lastegitter bak baksete 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 017 221A)
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Dobbeltsidig bagasjeromsmatte (stoff/gummi) 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 163)

Bagasjeromsmatte med utfellbar lastekantbeskytter 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 210)

Bagasjeromstrau  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 162)

Bagasjeromsmatte, gummi  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 160)

Inndelingssett i aluminium for bagasjeromstrau 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(565 017 254)
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Universalt festesystem  
ŠKODA Originalt tilbehør 
(6V0 061 104)

Isskrape bak tanklokk 

ŠKODA Originalt tilbehør 
(5JJ 096 010)

Lastekantbeskyttelse 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 195)

Lastekantbeskyttelse, transparent folie 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 061 197)

Paraply 

ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 087 600 G9B9)
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Ha full kontroll på bilvarmesystemet ditt. Hvor som helst, når som helst. WarmUp Link er et bruker-

vennlig system som revolusjonerer måten du kommuniserer med bilvarmeproduktene 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 batterispenning eller hvis ikke 230V er tilkoblet. Last ned appen til  

mobiltelefonen din og kontakt en forhandler for installasjon av Link-enhet i bilen.  
 
 
 

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™ 1400 W 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.

Praktisk førstehjelpspute 

Inneholder alt du måtte trenge om 

uhellet skulle være ute. 

(000 093 108 H)

Slepetau 

(GAA 500 001)

Refleksvest 
(000 093 056L)
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Ekstra lyspæresett 
Basic (658 052 000) 
 
Ekstra sett med sikringer 
High (658 052 000A) 

Mekanisk girlåsesystem 

ŠKODA Originalt tilbehør 
for biler med manuell girkasse (655 071 775) 
for biler med automatkasse (655 071 775A)

Oppbevaringsett for reserverhjulsbrønn 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 093 860)

ŠKODA foldbar snømåke 
Aluminium, vekt 750 gr.  
(5L0 099 320)

Varseltrekant 
(GGA 700 001A)

Sikkerhetsbolter 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 597C) 

ŠKODA kjettinger 
ŠKODA Originalt tilbehør 
for 16” hjul 195/60 R16 
(000 091 387AQ)

ŠKODA reservehjul 
ŠKODA Originalt tilbehør 
for 16“ (6Jx16 ET35) 
(658 601 011)



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 surfebrett- holdere, 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.
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Låsbar sykkelholder for tilhengerfeste (inntil 2 sykler) 
ŠKODA Originalt tilbehør 
• med aluminiumsprofil (000 071 128P) 
• med stålprofil (000 071 128D)

Tilhengerfeste - komplett sett 
ŠKODA Originalt tilbehør 
Kontakt din ŠKODA-forhandler for nærmere informasjon.

Adapter (fra 13-pins til 7-pins sokkel) 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(EAZ 000 001A)



Tr
an

sp
o

rt
36

Låsbar sykkelholder - stålprofil 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 128D)

Låsbar sykkelholder - aluminiumsprofil 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 128P)

Låsbar ski- og snøbrettholder i aluminiumsprofil 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 129AA)

Lasteholder 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(658 071 151)
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Bæreveske for lasteholder 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 071 156)

Våre takbokser er en praktisk og elegant løsning for den kresne og vi har  
garantert en boks tilpasset dine behov. Kontakt din ŠKODA-forhandler for 
pris og løsning i dag. 

Materiale: Glassfiber/polyester Str: 222 x 90 x 26 cm Volum: Ca. 470 liter Vekt: Ca. 33 kg 

Materiale: Glassfiber/polyester Str: 214 x 88 x 27 cm Volum: Ca. 470 liter Vekt: Ca. 25 kg 

Packline FX-222D. En svært lavtliggende tunnelboks med ekstra dyp underdel. Lastestativene 
går gjennom tunneler inne i skiboksen som gir montering svært nær biltaket. Skiboksen har et 
moderne design med krummet front for god aerodynamikk. Svært god innvendig plass - med  

222 cm lengde rommer den hele 460 liter. 
 

Skiguard 830 Touring. Skiguard´s aller siste innen banebrytende og innovative design.  
Et helt nyutviklet låsesystem, plassert bak på siden av boksens underdel, gjør den enkel å betjene. 

Boksen åpnes bak og løftes/holdes oppe av gassdempere. Leveres med skiholdere  
og remmer til feste av ski og bagasje. En solid gummipakning mellom over- og underdel  

gjør den tett for vannintrengning. 





FAMILIE



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). KAMIQ har ISOFIX-fester for 

to barneseter som standard. Med dette  

systemet festes barnesetene direkte til 

karosseriet. Dette er dagens beste  

sikkerhetssystem for barn i bilen. 
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BABY-SAFE Plus barnesete 

(1ST 019 907)

ISOFIX Duo Plus barnesete 

(DDA 000 006)

Kidfix XP barnesete 

3-punkts sikkerhetsbelte  

(000 019 906K)

0–13 kg

Underlagsmatte  
(000 019 819A)

9–18 kg

Kidfix II XP barnesete 

4-punkts sikkerhetsbelte  

(000 019 906L)

15–36 kg 15–36 kg
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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 (590 001) 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 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

Sikkehetsbelte for hund  

000 019 409A  |  S  
000 019 409B  |  M 
000 019 409C  |  L 
000 019 409D  |  XL 

 
Beskyttelsestrekk for baksete  
(3V0 061 680)

HTS BeSafe iZi Flex FIX i-Size 
Denne beltestolen med høy rygg fra BeSafe er beregnet for barn mellom 
100 og 150 cm. Den kombinerer svært god sikkerhet, optimal komfort og en 
rekke praktiske løsninger med en design som gir plass til opptil tre personer i 
alle aldre på én rad. Monteringen er rask, enkel og ferdig på en-to-tre. 
 
(518 064) Fresh Black Cab (518 050) Midnight Black 
(518 013) Navy Melange (518 007) Sunset Melange 
(518 003) Ivory Melange (518 009) Sea Green Melange 
(518 002) Metallic Melange



GJØR DEN UNIK      DIN ŠKODA 

For å bygge din egen ŠKODA; se www.skoda.no

Din ŠKODA-forhandler:
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