ŠKODA

KODIAQ

ORIGINALT TILBEHØR

OPPDAG
NYE STEDER
ŠKODA KODIAQ 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 standardeller ekstrautstyr og kan også leveres til andre ŠKODAmodeller. 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.
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Sportspedaler i rustfritt stål

SPORT OG
DESIGN

For DSG automatgir (5E1 064 205)
For manuell girkasse (5E1 064 200)

Robust og selvsikker - KODIAQ er et tydelig
signal på at du er klar for nye offroad eventyr.
For enda større kjøreopplevelser har vi utarbeidet
en rekke sportslige tilbehørsprodukter som gjør
din KODIAQ mer sportslig, tøffere og
dynamisk i kjørestilen.

Girspak i skinn
- 6-trinns manuell Lava grey (566 064 230 YDK)
- 6-trinns manuell 4x4 Lava grey (566 064 230A YDK)
- Automat gir Lava grey (566 064 220 YDK)
- Automatgir 4X4 Lava grey (566 064 220A YDK)

Ikke avbildet:
Dekorativ ramme rundt girspakposen

Dekorative innstigningslister
(565 071 303B)

(566 072 390)

Speilkapsler sølv

Speilkapsler sort

Innstigningslister med innlegg i aluminium

Fotviler i rustfritt stål

Stigtrinn

(57A 072 530A)

(57A 072 530)

(565 071 303)

(5E1 064 209)

- venstre side (565 071 691)
- høyre side (565 071 691A)
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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 oppmerksom
på. Når du handler felger og dekk hos oss garanterer vi at disse er innfridd. Nedenfor
har vi oppsummert det du bør være oppmerksom på i forbindelse med valg av
felger og dekk. Alle ŠKODA aluminiumsfelger har gjennomgått omfattende
kvalitetskontroller 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.

Hjulboltkapsler
Sort matt (1Z0 071 215 01C)
Sølv metallic (1Z0 071 215 7ZS)
Sort høyglans (1Z0 071 215 9B9)
Grå høyglans (1Z0 071 215 UZ7)
Grå matt (1Z0 071 215 Z37)

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

ŠKODA originale dekkbager

VIKTIG Å VITE OM ALUMINIUMSFELGER OG DEKK

(000 073 900G)

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.

Dekkbager 14” til 18”
(810 006 SK)

Dekkbager opp til 21”

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.

(810 006 LSK)

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.

ŠKODA aluminiumsfelger kjennetegnes ved:
Kvalitet:
Produsert av Europas største og mest anerkjente felgprodusenter. Lakk og
overﬂatebehandling av ypperste kvalitet sikrer at felgene holder seg pene år etter år.

ŠKODA originale låsebolter
Bolten leveres med et spesielt adapter for å låse opp.
(000 071 597C)

Design: Spesiﬁkk formgivning til de forskjellige modellene.
Optimal passform:
Ingen “løse” senterringer som forsvinner ved hjulskift, eller som påvirker kjøreopplevelsen.

ŠKODA originale ventilhetter
(000 071 215C)
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ALUMINIUMSFELGER
BUSINESSKLASSE MED ELEGANSE OG PERFEKSJON.
Om ditt mål er å gi din KODIAQ et sportsligere uttrykk eller en mer diskret eleganse er løsningen enkel.
Med ŠKODA originale aluminiumsfelger vil du alltid oppnå en perfekt match til din KODIAQ.
Se vårt rikholdige sortiment og velg dine aluminiumsfelger.

Xtrem 565 071 490C HA7
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i antrasitt metallic

Xtrem 565 071 490D 8Z8
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i sølv
Kan brukes med kjettinger.

Xtrem 565 071 490E QXJ
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i sort og rød design

Vega 565 071 490A FL8
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i børstet sort metallic

Vega 565 071 490B HA7
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i børstet antrasitt design

Vega 565 071 490 HZ9
Aluminiumsfelg 8J x 20” for 235/45 R20 dekk
i børstet matt platinium

Braga 565 071 499L HA7
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet antrasitt design

Sirius 565 071 499K HA7
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet antrasitt design

Crater 565 071 499 ZG6
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet sort metallic design

Crater 565 071 499A HA7
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet antrasitt design
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Visste du at…
Alle våre aluminiumsfelger har passert strenge homologeringstester for å bevise sin motstand mot korrosjon, klimatiske påvirkninger og kjørebelastninger.
ŠKODA originale aluminiumsfelger er også beskyttet av et ekstremt sterkt og varmebestandig lakklag for lengst mulig holdbarhet.

Crater 565 071 499H 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet sølv design

Triglav 565 071 499B FL8
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet sort metallic design

Triglav 565 071 499C HA7
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet antrasitt design

Triglav 565 071 499D 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i børstet sølv design

Trinity 565 071 498A HA7
Aluminiumsfelg 7J x 18” for 235/55 R18 dekk
i antrasitt børstet design

Trinity 565 071 498D 8Z8
Aluminiumsfelg l 7J x 18” for 235/55 R18 dekk
i sølv børstet design

Ratikon 565 071 497A 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 17” for 215/65 R17 dekk
i sølv design

Mitykas 565 071 497B 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 17” for 215/65 R17 dekk
i sølv design

Sirius 565 071 499J 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 19” for 235/50 R19 dekk
i sølv børstet design

Elbrus 565 071 498C 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 18” for 235/55 R18 dekk
i sølv design

Triton 565 071 498B 8Z8
Aluminiumsfelg 7J x 18” for 235/55 R18 dekk
i sølv design

Trinity 565 071 498 FL8
Aluminiumsfelg 7J x 18” for 235/55 R18 dekk
i sort metallic børstet design

Nanuq 565 071 497D FL8
Aluminiumsfelg 6,5J x 17” for 215/65 R17 dekk
i sort børstet metallic design

Nanuq 565 071 497 8Z8
Aluminiumsfelg 6,5J x 17” for 215/65 R17 dekk
i sølv design

Borneo 565 071 457 Z31
Hjulkapsler for ståfelger 6,5J x 17” .
4-delt sett.

ŠKODA originale kjettinger 000 091 387AS
For 17” felger 215/65 R17
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INFOTAINMENT
ŠKODA KODIAQ’s ferdigheter strekker seg langt utover kjøredynamikk og transport av passasjerer og bagasje. Kobler du bilen til dagens
multimediaenheter åpnes en helt ny verden av underholdning, informasjon og kommunikasjon. Med infotainment fra Škoda originalt tilbehør
vil du kunne streame det siste av musikk og ﬁnne dine destinasjoner raskt og enkelt. Skulle det være noe du lurer på er det bare å stikke
innom din nærmeste ŠKODA-forhandler for hjelp.

CARSTICK
CarStick gjør det mulig å tilknytte bilen en Internett-tilkobling for mobile
Internett-tjenester (ŠKODA Connect). Dette betyr at du kan bruke
tjenestene uten å måtte benytte en Internett-tilkobling fra din smarttelefon. Du kan sette opp Wi-Fi-hotspot i bilen i løpet av få sekunder. Dette
gjøres raskt ved å plassere et SIM-kort i CarStick, koble den til USB-porten
foran girspaken og koble opp mot Amundsen navigasjonssystemet.
Kontakt din ŠKODA-forhandler for nærmere informasjon.
(000 051 409F)

Tretthetsvarsler
(5E0 054 801)

USB tilkoblingskabler
Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)
Apple (5E0 051 510E)
USB C (5E0 051 510)

OPPDATER DINE KART OG SOFTWARE
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 chassisnummer og se selv
hvor enkelt det er. Kjøper du ny ŠKODA bil eller ŠKODA original navigasjonssystem får du automatisk
fri kartoppdatering for tre år.

KARTOPPDATERING

SOFTWAREOPPDATERINGER

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 din destinasjon. På denne
måten sparer du både tid og penger.

Ikke glem at du også kan oppdatere annen
software til ditt infotainmentsystem.

KOMPABILITETSLISTE
Systemet gjenkjenner automatisk din eksterne
enhet (f.eks. smartphone, tablet) og kompabilitet med software-funksjoner til ditt Infotainmentsystem (Bluetooth, MirrorLink™ etc).

MY DESTINATIONS
Gjennom din "MyDestination" app kan du
enkelt velge destinasjoner til dine kommende
bilturer. Dette overføres til navigasjonssystemet i bilen via Bluetooth før avreise. Du
behøver ikke å sitte i bilen for å planlegge
bilturen. Styring av navigasjonssystemet er
lettere med "My Destination" appen.

Media Command
(000 054 830B)

Navigasjon SD-kort
for Amundsen navigasjonssystem.
Kontakt din SKODA-forhandler
for nærmere informasjon og siste
utgave.
(5L0 051 236 AH)
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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.

Askebeger (for plassering i koppholder)
(000 061 142B)

Nettsystem - grå (3-delt sett)

Nettsystem - sort (3-delt sett)

for 5-seter (565 065 110)
for 5-seter med reservehjul (565 065 110A)
for 5-seter med dobbelt bagasjeromsgulv (565 065 110B)

for 5-seter (565 065 110D)
for 5-seter med reservehjul (565 065 110E)
for 5-seter med dobbelt bagasjeromsgulv (565 065 110F)
Standard på Ambition og Style.

Dobbeltsidig bagasjeromsmatte med utfellbar lastekantbeskytter
(565 061 210)

Høyttalere for bakdører
(565 051 416)

Nettsystem - grå (3-delt sett)

Nettsystem - sort (3-delt sett)

for 7-seter (565 065 110C)

for 7-seter (565 065 110G)
Standard på Ambition og Style.
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Dobbeltsidig bagasjeromsmatte

Dobbeltsidig bagasjeromsmatte for biler med reservehjul

(565 061 163)

(565 061 163 A)

Lastegitter bak baksete

Bagasjeromstrau

(565 017 221)

(565 061 162)

Bagasjeromsbag

Nett med lommer

Inndelingssett i aluminium for bagasjeromstrau

Universalt festesystem

(000 061 108)

(565 065 110H)

(565 017 254)

(6V0 061 104)
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Thermoelektrisk kjølebag (15 l)

Thermoelektrisk kjølebag (20 l)

(5L0 065 400)

(000 065 400G)

Ikke avbildet: Skipose
(565 050 515)

Beskyttelsestrekk for baksete

Sikkerhetsbelte for hund

(3V0 061 680)

S (000 019 409A)
L (000 019 409C)

M (000 019 409B)
XL (000 019 409D)
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Gummimatter
for 1. seterad (566 061 502A)
for 2. seterad (565 061 512A)

Skvettlapper foran

Skvettlapper bak

Skvettlapper bak KODIAQ SPORTLINE

(565 075 111A)

(565 075 101)

(565 075 101A)

Gummimattebeskytter
for tunnel bak
(565 061 580)

Isskrape bak tanklokk

Uttagbar søppelbøtte

Uttagbar søppelbøtte

(5JA 096 010E)

black (5JA 061 107 9B9)

beige (5JA 061 107 WC4)

Tekstilmatter Standard
for 1. og 2. seterad

Tekstilmatter Prestige med grå kantsøm
for 1. og 2. seterad

Tekstilmatter Prestige
for 1. og 2. seterad

(566 061 404)

(566 061 270A)

(566 061 270)

Tekstilmatter for 3. seterad
(565 061 450)
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Beskyttelse av motor
For TDI (565 071 608A)
For TSI (565 071 608)

Bærbar kaffe/espressomaskin
(000 069 641C)

Reservehjulssett
For biler uten reservehjul
5-seter (565 093 860)

7-seter (565 093 860A)

Ryggekamera
(566 054 634)
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ER DU KLAR TIL Å MØTE VINTEREN? MED
DEFA WARMUP LINK BLIR DET LITT LETTERE.
Mekanisk girsperre
For manualt gir (57A 071 775)
For automat girkasse (565 071 775A)

Paraply
(000 087 600G 9B9)

Ha full kontroll på bilvarmesystemet ditt. Hvor som helst, når som helst. WarmUp Link er et
brukervennlig 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.

Praktisk førstehjelpspute

Slepetau

Inneholder alt du måtte trenge om uhellet skulle være ute.
(000 093 108 H)

(GAA 500 001)

Reﬂeksvest
(000 093 056L)

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

Varseltrekant

Ekstra lyspæresett

(GGA 700 001A)

Halogen, SBBR basis (565 052 000)
Halogen med tåkelys, SBBR basis (565 052 000A)
Halogen med tåkelys, SBBR TOP (565 052 000B)
LED, SBBR basis (565 052 000C)
LED, SBBR TOP (565 052 000D)

31

30

SIMPLY
CLEVER
De smarte løsninger og praktiske små elementer er bevis på at ordene
"Simply Clever" ikke er tom markedsføring. Dette er funksjoner som øker
komforten og bilens praktiske egenskaper - alt for at du og din familie
skal få en best mulig kjøretur.

KOMFORTPAKKE L
(000 061 122D)
• Smart holder – adapter
• Smart holder – krok
• Smart holder – multimediaholder
• Smart holder - kleshenger
• Søppelbøtte (sort)

Smart Holder - krok
(3V0 061 126)

Kleshenger
(3V0 061 127)

Smart Holder festebrakett/multimediaholder for nettbrett

For montering på nakkestøtte er det nødvendig å kombinere med

(3V0 061 129)

Smart Holder - adapter (3V0 061 128)
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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.

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: Høyglans ABS akryl Str: 215 x 88 x 36 cm Volum: Ca. 450 liter Vekt: Ca. 23 kg

Materiale: Glassfiber/polyester Str: 226 x 88 x 30 cm Volum: Ca. 500 liter Vekt: Ca. 30 kg

Packline NX-215. Verdens første takboks produsert med Twin Sheet teknologi. Den har et
dobbelt frontparti med et integrert krok/hake system. Nytt er også dobbeltlås som enkelt
åpnes uten bruk av nøkkel. God innvendig høyde og stort lastevolum på 450 liter gir plass til
ekstra mye bagasje. Patentert lift-off åpningsmekanisme med inn- og utlasting fra 3 sider
samtidig!

Lasteholder
(565 071 151)

Låsbar ski- og snøbrettholder i aluminiumsproﬁl
For inntil 4 par ski eller 2 snøbrett
(000 071 129H)

Skiguard 860 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.

Svingbart tilhengerfeste
for biler som er klargjort for tilhengerfeste
(565 092 160)
for biler som ikke er klargjort for tilhengerfeste
- kun kabelsett (565 971 658F + 565 092 160)

Bæreveske for lasteholder

Låsbar sykkelholder

Sykkelholder for tilhengerfeste

(000 071 156)

I aluminiumsproﬁl (000 071 128E)

(000 071 105F)
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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). KODIAQ 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.

Underlagsmatte
(000 019 819A)

0–13 kg

9–18 kg

15–36 kg

15–36 kg

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.

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.

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.

(515 164) Fresh Black Cab
BABY-SAFE Plus barnesete

ISOFIX Duo Plus barnesete

Kidﬁx XP barnesete

Kidﬁx II XP barnesete

(1ST 019 907)

(DDA 000 006)

3-punkts sikkerhetsbelte
(000 019 906K)

4-punkts sikkerhetsbelte
(000 019 906L)

(518 064) Fresh Black Cab
(518 013) Navy Melange
(518 003) Ivory Melange
(518 002) Metallic Melange

(518 050) Midnight Black
(518 007) Sunset Melange
(518 009) Sea Green Melange

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)

GJØR DEN UNIK

DIN ŠKODA

Art. nr: SKO KOD T01

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

Din ŠKODA-forhandler:

