
       ŠKODA 

 KAROQ 
                         ORIGINALT TILBEHØR





ŠKODA KAROQ 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.  

ORIGINALE LØSNINGER 
TILPASSET DINE 
INDIVIDUELLE ØNSKER
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SPORT  
  OG DESIGN





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)

SPORT  
OG DESIGN
Ønsker du et sportsligere utseende eller en mer 

individuell bil? Da vil du garantert finne noe som 

passer deg og dine ønsker på disse sidene.  

Den nye ŠKODA KAROQ sine  enkle og presise 

designlinje danner en perfekt basis for 

produkter fra vår sport og design range.

ŠKODA ventilhetter  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 071 215C)
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ŠKODA originale dekkbager 

(000 073 900B)

Dekkbager 14” til 18” 

(810 006) 

 

Dekkbager opp til 21” 

(810 005 LSK)

ŠKODA originale låsebolter 

Bolten leveres med et spesielt adapter 

for å låse opp. 

(000 071 597C)



Speilkapper i sort 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(57A 072 530)

Speilkapper i sølv 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(57A 072 530A)

Sportspedaler i rustfritt stål 
For DSG automatgir (5E1 064 205) 

For manuell girkasse (5E1 064 200)

Fotviler i rustfritt stål 
(5E1 064 209)

Stigtrinn 
ŠKODA Originalt tilbehør 

57A 071 691    venstre                       57A 071 691      høyre 

57A 071 830   monteringssett

Kromramme rundt girspak 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(566 072 390)

Girspak med mansjett i skinn 

ŠKODA Originalt tilbehør 
• for 6-trinns manuell – Lava grey  

(566 064 230 YDK) 

• for 6-trinns manuell 4x4 – Lava grey 

(566 064 230A YDK) 

• for automatgirkasse – Lava grey  

(566 064 220 YDK) 

• for automatgirkassen 4x4– Lava grey 

(566 064 220A YDK)
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Ikke avbildet: Innstigningslister  
med innlegg i aluminium 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 071 303)

Innstigningslister med innlegg i aluminium 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 071 303A)



Kan brukes med kjettinger.

BUSINESS KLASSE MED 
PERFEKSJON. 
På samme måte som sko forteller 
viktige ting om deg som person, 
viser dine aluminiumsfelger alt 
om dine ønsker for din ŠKODA 
KAROQ. Uansett om målet ditt er 
å fremheve ŠKODA KAROQ sitt 
elegante utseende eller sports-
lige attributter, er originale  
aluminiumsfelger fra ŠKODA  
en perfekt match.
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ALUMINIUMS-
FELGER
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Vega 57A 071 499B FL8 
Aluminiumsfelg 8Jx19”  
for 225/40 R19 (4 × 2) dekk 
for 225/45 R19 (4 × 4)  dekk  
i sort børstet metallic design 
ŠKODA Originalt tilbehør 

Crater 57A 071 499  HA7 
Aluminiumsfelg 8Jx19” 
for 225/40 R19 (4 × 2) dekk 
for 225/45 R19 (4 × 4)  dekk  
i børstet antrasitt design 
ŠKODA Originalt tilbehør
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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.

Crater 57A 071 499A 8Z8 
Aluminiumsfelg 8Jx19”  
for 225/40 R19 (4 × 2) dekk 
for 225/45 R19 (4 × 4)  dekk   
i børstet sølv design 
ŠKODA Originalt tilbehør
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Mitykas 57A 071 498D FL8 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i sort, børstet design   
ŠKODA Originalt tilbehør

Mitykas 57A 071 498C 8Z8 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i sølv design   
ŠKODA Originalt tilbehør

Trinity 57A 071 498A HA7 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i børstet antrasitt design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Ratikon 57A 071 497D FL8 
Aluminiumsfelg 7Jx17” 
for 215/55 R17 (4 × 2) dekk  
for 225/55 R17 (4 × 4) dekk  
i børstet antrasitt metallic   
ŠKODA Originalt tilbehør

Braga 57A071498E 8Z8 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i børstet sølv design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Trinity 57A071498  8Z8 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i børstet sølv design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Braga 57A 071 498B HA7 
Aluminiumsfelg 7Jx18”  
for 215/50 R18 (4 × 2) dekk 
for 225/50 R18 (4 × 4) dekk  
i børstet antrasitt metallic 
ŠKODA Originalt tilbehør



Nanuq 57A 071 496B FL8 
Aluminiumsfelg 6x16” for  
for 215/60 R16 (4 × 2, 4 × 4) dekk 
for 225/60 R16 (4 × 4) dekk 
i sort børstet metallic design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Nanuq 57A 071 496A 8Z8 
Aluminiumsfelg 6Jx16” for  
for 215/60 R16 (4 × 2, 4 × 4) dekk 
for 225/60 R16 (4 × 4) dekk 
i sølv design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Castor 57A071496 8Z8 
Aluminiumsfelg 6x16” for  
for 215/60 R16 (4 × 2, 4 × 4) dekk 
for 225/60 R16 (4 × 4) dekk 
 i sølv design 
ŠKODA Originalt tilbehør

Kjettinger  
000 091 387AP 
for 16” hjul  
ŠKODA Originalt tilbehør 
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Ratikon 57A 071 497C 8Z8 
Aluminiumsfelg 7Jx17” 
for 215/55 R17 (4 × 2) dekk  
for 225/55 R17 (4 × 4) dekk  
i sølv design   
ŠKODA Originalt tilbehør

Triton 57A 071 497B HZ9 
Aluminiumsfelg 7Jx17”  
for 215/55 R17 (4 × 2) dekk  
for 225/55 R17 (4 × 4) dekk  
i platinum metallic matt design        
ŠKODA Originalt tilbehør

Triton 57A 071 497  8Z8 
Aluminiumsfelg 7Jx17”  
for 215/55 R17 (4 × 2) dekk  
for 225/55 R17 (4 × 4) dekk 
i sølv design   
ŠKODA Originalt tilbehør

Triton 57A 071 497A ZG6 
Aluminiumsfelg 7Jx17”  
for 215/55 R17 (4 × 2) dekk  
for 225/55 R17 (4 × 4) dekk  
i sort matt design 
ŠKODA Originalt tilbehør



INFOTAINMENT

OPPDATER DINE KART OG SOFTWARE  
Vårt mål er å gjøre livet som trafikant enklere. For å oppnå dette har vi opprettet en ny infotainment-
portal 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  
Alle veier er før eller siden gjenstand for vei-
arbeid 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.

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

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

MY DESTINATIONS  
Gjennom din "MyDestination" app kan du 
enkelt velge destinasjoner til dine kommende 
bilturer. Dette overføres til navigasjons- 
systemet 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.

ŠKODA KAROQ’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 smart- 
telefon. 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)
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USB tilkoblingskabler 

ŠKODA Originalt tilbehør 

Micro (5JA 051 446J) 

Mini (5JA 051 446H) 

Apple (5E0 051 510E) 

USB -C (565 051 510)
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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)

Media Command  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 054 830B)



KOMFORT OG 
BESKYTTELSE
Når det gjelder biltilbehør, er komfort og praktiske egenskaper to sider 

av samme sak. Et eksempel er nettingsystemet og bagasjeroms-

gulvmatter. 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.

KOMFORTPAKKE 
(000 061 122D) 
 
Nyt din egen komfortsone i bilen - uansett hvor du skal. 
 KOMFORTPAKKEN tilbyr flere smarte løsninger som gjør enten  
business- eller feriereisen mer behagelig. 
 
• Smart Holder – adapter 2 stk. 
• Smart Holder – krok 
• Smart Holder – multimediaholder 
• Søppelbøtte (sort) 
• Smart Holder – kleshenger 
 
Passer ikke til biler med sportsseter.

Bærbar kaffe/espressomaskin 

(000 069 641C)

Thermoelektrisk kjølebag (20 l) 
(000 065 400G)

Thermoelektrisk kjølebag (15 l) 
(5L0 065 400)
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Dobbeltsidig bagasjeromsmatte for biler  
med standard baksete og hevet bagasjeromsgulv 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 061 163A) 

for biler med standard standard baksete og standard bagasjeroms- 

gulv,  VarioFlex baksete og standard bagasjeromsgulv og  VarioFlex  

baksete med hevet bagasjeromsgulv (57A 061 163A)

Bagasjeromstrau  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 061 162)

Veske for bagasjerom 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 061 108)

Skibag 

(DMA 630 004)
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Nett med lommer 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(565 065 110H)

Bagasjeromsmatte med utfellbar lastekantbeskytter 

ŠKODA Originalt tilbehør 

for biler med VarioFlex baksete og biler med standard baksete og bagasjeromsgulv (57A 061 210) 

for biler med  standard baksete og hevet bagasjeromsgulv og standard baksete og dobbelt bagasjeromsgulv  

(kun når dobbelt bagasjeromsgulv står i øverste posisjon) (57A 061 210A)

Lastegitter bak baksete 
ŠKODA Originalt tilbehør 

VarioFlex (57A 017 221A) 

utenVarioFlex (57A 017 221)
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Inndelingssett i aluminium for bagasjeromstrau 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(565 017 254)

Universalt festesystem 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(6V0 061 104)

Nettsystem - sort (3-delt sett) 
ŠKODA Originalt tilbehør 

for biler med standard gulv (57A 065 110) 

for biler med plass til reservehjul (57A 065 110A) 

Ikke avbildet: Nettsystem - grå (3-delt sett) 
ŠKODA Originalt tilbehør 

for biler med standard gulv (57A 065 110B) 

for biler med plass til reservehjul (57A 065 110C)

Bagasjeromstrau i plast  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 061 162)
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Isskrape bak tanklokk 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 096 010E)

Skvettlapper foran 

ŠKODA Originalt tilbehør 

for biler med hjulbuebeskytter (57A 075 111) 

for biler uten hjulbuebeskytter (57A 075 111A)

Skvettlapper bak 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 075 101)
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Gummimatter  
ŠKODA Originalt tilbehør 

foran (57B 061 502) 

bak (57A 061 512)

Tekstilmatter Prestige med grå kantsøm  
ŠKODA Originalt tilbehør 

LHD (57B 061 270A) 

Tekstilmatter Prestige 
ŠKODA Originalt tilbehør 

LHD (57B 061 270) 

Tekstilmatter Standard 
ŠKODA Originalt tilbehør 

LHD (57B 061 404) 

Askebeger for koppholder 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 061 142B)

Gummimattebeskytter for tunnel bak 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 061 580)

Paraply 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 087 600L)



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.

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)
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Ekstra lyspæresett 

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)

Mekanisk girlåsesystem 

ŠKODA Originalt tilbehør 

for biler med manuell girkasse (5E0 071 775) 

for biler med automatkasse (5E0 071 775A)

Ryggekamera 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(57B 054 634)

Beskyttelse for bunnpanne/motor 
ŠKODA Originalt tilbehør 

• 57A 071 608B for TDI-motorer 

• 57A 071 608 for TSI-motorer

Refleksvest 

(000 093 056L)
ŠKODA foldbar snømåke 
Aluminium, vekt 750 gr.  
(5L0 099 320)

Varseltrekant 
(GGA 700 001A)

K
o

m
fo

rt
 o

g
 b

es
ky

tt
el

se

23



SIMPLY 
  CLEVER





S
im

p
ly

 C
le

ve
r

SIMPLY CLEVER

Smart Holder festebrakett 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(3V0 061 128)

Smart Holder - multimediaholder for nettbrett  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(3V0 061 129)

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.

26

KOMFORTPAKKE 
ŠKODA Originalt tilbehør 
(000 061 122D) 
 
Nyt din egen komfortsone i bilen - uansett hvor du  
skal. KOMFORTPAKKEN tilbyr flere smarte løsninger  
som gjør enten business- eller feriereisen mer  
behagelig. 
 
•  Smart Holder – adapter 
•  Smart Holder – krok 
•  Smart Holder – multimediaholder 
•  Søppelbøtte (sort) 
•  Smart Holder – kleshenger



For montering på nakkestøtte er det nødvendig å kombinere med 
Smart Holder - adapter (3V0 061 128)

Paraply 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(000 087 600G 9B9)

Kleshenger  
ŠKODA Originalt tilbehør 

(3V0 061 127)

Smart Holder - krok 
ŠKODA Originalt tilbehør 

(3V0 061 126)
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Baksetebeskyttelse 
(3V0 061 680)

Sikkerhetsbelte for hund 
størrelse S (000 019 409A) 

størrelse M (000 019 409B) 

størrelse L (000 019 409C) 

størrelse XL (000 019 409D)
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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 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.

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. 

Lasteholder 

ŠKODA Originalt tilbehør 

(57A 071 151)
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Låsbar ski- og snøbrettholder i aluminiumsprofil 
For inntil 4 par ski eller 2 snøbrett 

(000 071 129M)

Låsbar sykkelholder 

aluminium (000 071 128E) 

stål (000 071 128D)

Sykkelholder for tilhengerfeste 

LHD (000 071 105F) 

31



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). KAROQ 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 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

Underlagsmatte  
(000 019 819A)

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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