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Mosaic
Новий ŠKODA KODIAQ це автомобіль, який 
зробить можливим для вас і тих, кого ви любите, 
відкрити важливі речи по-новому. 

Асортимент Оригінальних аксесуарів ŠKODA 
сформований з урахуванням реальних потреб 
клієнтів і допомагає їм створити таке авто, яке б 
чудово відображало їх потреби і побажання. 

В будь-якому випадку, чи вибираєте ви варіації 
дизайну, чи надаєте перевагу більш зручному 
перевезенню багажу або робите наголос на 
безпеці і комфорті ваших дітей, Оригінальні 
аксесуари ŠKODA завжди запропонують 
оптимальне рішення. Вся продукція відрізняється 
високою якістю, яка підтверджена шляхом 
ретельного тестування, і повністю сумісна зі 
ŠKODA KODIAQ.
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ДИЗАЙН
Міць та сила – так силует KODIAQ випромінює прагнення до пригод поза 

асфальтом. А щоб кермувати було цікавіше, є в нас лінійка аксесуарів для 

розбудови як практичних властивостей машини, так і посилення її привабливості.

Спортивні накладки на педалі з нержавіючої сталі
Оригінальні аксесуари ŠKODA
для автоматичної КПП - LHD (5E1 064 205)
для механічної КПП- LHD (5E1 064 200)

Чохли для повного коплекту колес
(000 073 900B)

Ковпачки для болтів
Оригінальні аксесуари ŠKODA

чорні матові (1Z0 071 215 01C)
сріблястий металік (1Z0 071 215 7ZS)
чорні глянцеві (1Z0 071 215 9B9) сірі

глянцеві (1Z0 071 215 UZ7)
сірі матові (1Z0 071 215 Z37)

для колес с запобіжними
болтами чорного матового
кольору (1Z0 071 215A 01C)
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Трьохспицеве кермо
Оригінальні аксесуари ŠKODA
багатофункціональне - колір Lava grey (5E0 064 241J FKM)

Трьохспицеве кермо
Оригінальні аксесуари ŠKODA
багатофункціональне з важілями КПП - колір Alcantara (565 064 241A GCW)
багатофунціональне - колір Alcantara (565 064 241 GCW)

Трьохспицеве кермо
Оригінальні аксесуари ŠKODA
колір Lava grey (5E0 064 241H FKL)

Трьохспицеве кермо
Оригінальні аксесуари ŠKODA
багатофункціональне - колір чорний (565 064 241B CXA)
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Декоративні алюмінієві (ALU ) накладки на пороги
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 071 303B)

Декоративні накладки на пороги з алюмінієвими вставками
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 071 303)

Декоративний ковпачок вентіля шини
(000 071 215C)
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КОЛЕСА





КОЛЕСА

ELEGANCE
ексклюзив / колір /

SPORT
ексклюзив / колір / 

OUTDOOR
ексклюзив / колір / 

Асортимент легкосплавних 
дисків

Потрібно використовувати з
ланцюгами протиковзання

ДОТИК ДОСКОНАЛОСТІ ДО 
КЛАСИЧНОЇ СОЛІДНОСТІ 
Як взуття розповість, що ви 
за людина, так колісні диски 
говорять про автомобіль. І 
елегантність, і спортивний 
характер вашого SKODA 
KODIAQ чудово підкреслять 
оригінальні колісні диски.
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Triglav 565 071 499B FL8
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 кольору чорний металік, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

colour

exclusive

Crater 565 071 499 ZG6
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 чорного матового кольору, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Triglav 565 071 499D 8Z8
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 сріблястого кольору, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

???????

Crater 565 071 499A HA7
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 кольору антрацит, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

exclusive

???????

Triglav 565 071 499C HA7
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 кольору антрацит, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

colour

???????

Crater 565 071 499H 8Z8
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 сріблястого кольору, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

exclusive
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Trinity 565 071 498 FL8
легкосплавний диск 7J x 18” для шин 235/55
R18 кольору чорний металік, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

colour

Trinity 565 071 498A HA7
легкосплавний диск 7J x 18”для шин 235/55
R18 кольору антрацит, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODА

colour

Sirius 565 071 499J 8Z8
легкосплавний диск 7J x 19” для шин 235/50
R19 сріблястого кольору, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Elbrus 565 071 498C 8Z8 легкосплавний
диск 7J x 18” для шин 235/55
R18 сріблястого кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Triton 565 071 498B 8Z8
диск 7J x 18” для шин 235/55
R18 сріблястого кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Чи знаєте ви, що.....
Всі легкосплавні диски проходять на SKODA AUTO вибагливі сертифікаційні випробування, щоб підтвердити стійкість до корозії, 
кліматичних коливань та експлуатаційних навантажень? Більш того, легкосплавні диски захищає фарба з дуже високими 
властивостями твердості і жаростійкості.

Trinity 565 071 498D 8Z8
легкосплавний диск 7J x 18”для шин 235/55
R18 кольору антрацит, браширований
Оригінальні аксесуари ŠKODА
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Ratikon 565 071 497A 8Z8
легкосплавний диск 7J x 17” for 215/65
R17 сріблястого кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Mitykas 565 071 497B 8Z8
легкосплавний диск 7J x 17” для шин 215/65
R17 сріблястого кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

exclusive

Nanuq 565 071 497 8Z8
легкосплавний диск 6,5J x 17” для шин 215/65
R17 сріблястого кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

exclusive

Nanuq 565 071 497D FL8
легкосплавний диск 6,5J x 17” для шин 215/65
R17 чорного кольору
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Borneo 565 071 457 Z31
ковпаки для сталевих дисків 6,5J x 17”
Оригінальні аксесуари ŠKODA
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ТЕХНОЛОГІЇ



ТЕХНОЛОГІЇ



ТЕХНОЛОГІЇ
SKODA KODIAQ уміє ще багато чого іншого, крім чудової керованості при їзді та безтурботного перевезення пасажирів та їх багажу. Під’єднайте 

автомобіль до ваших мультимедійних пристроїв і вам відкриється абсолютно новий світ розваг, інформації та комунікації. Оригінальні аксесуари 

SKODA дадуть відчуття життя, підключеного на повну.

ОНОВЛЮЙТЕ ВАШІ КАРТИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ
Наша мета зробити ваше життя більш легким, а ваші подорожі задоволенням. Для цього ми 
підготували новий Інформаційно-розважальний портал для вас, використовуючи найновітніші 
технології. Завітайте на http://infotainment.skoda-auto.com, введіть VIN код вашого автомобіля 
і дізнайтесь наскільки це легко. Система розпізнає які оновлення вам потрібні і запропонує 
можливість завантаження їх у комфортних умовах вдома. Якщо ви придбаєте новий автомобіль 
ŠKODA або навігаційну систему, ви отримаєте безкоштовні оновлення карт з вашої навігаційної 
Европейської бази даних протягом трьох років.

ОНОВЛЕННЯ МАП 
Будь-яка сітка доріг час від часу змінюється, а 
це означає, що ви повинні оновлювати пам’ять 
навігаційної системи. Це єдиний спосіб 
надійно подорожувати до місця призначення, 
знаходити найкоротший маршрут і 
насолоджуватись подорожжю. Оновлення 
мап допомагає зекономити ваш час і гроші.

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАПЕЗБЕЧЕННЯ
Не забувайте оновлювати інші програми вашої 
Інформаційно-розважальної системи.your In-
fotainment system.

СУМІСНІСТЬ
Цей додаток покаже сумісність вашого 
зовнішнього пристрою (смартфону, планшету) 
з функціями Інформаційно- розважальної 
системи (Bluetooth, SmartLink™ і таке інше.).

МОЇ НАПРЯМКИ
Через додаток MyDestination App Ви можете 
завантажувати заплановану поїздку навіть 
вдома. А потім просто імпортувати цей список у 
Вашу систему навігації. Вам більше не потрібно 
сидіти у машині протягом завантаження 
маршруту. Управління навігаційним пристроєм 
стало більш легким і комфортним з цим 
додатком.

Зовнішній модем CARSTICK
CarStick може бути використаний для створення інтернет- підключення 

до мобільних онлайн-сервісів SKODA Connect. Це означає, що ви можете 

скористатись сервісами без використання прямого підключення до 

інтернету з вашого смартфону. Ви навіть можете налаштувати точку доступу 

Wi-Fi у вашому автомобілі лише за декілька секунд. Просто вставте 

відповідну SIM карту в CarStick, ввімкніть модем в гніздо USB попереду 

від важіля КПП та налаштуйте через навігаційну систему Amundsen. Далі 

ви можете піключити будь-який пристрій сумісний з Wi-Fi до вашої власної 

локальної мережі в авто (000 051 409C)
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Навігаційна SD карта
Оригінальні аксесуари ŠKODA

для системи навігації Amundsen
(Європа 1 – 5L0 051 236P
Європа 2 – 5L0 051 236Q

Світ 1 – 5L0 051 236R
Світ 2 – 5L0 051 236S

без мап – 5L0 051 236C)

Кабель USB
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)

Apple (5E0 051 510E)
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КОМФОРТ ТА 
ЗРУЧНІСТЬ





КОМФОРТ ТА 
ЗРУЧНІСТЬ
Ваш спосіб життя, сімейні подорожі, погода, навіть ваша рутинна поїздка на роботу - все це легко може стати викликом для вас і вашого KODI-

AQ. Будьте готові відповісти на цей виклик і зробити ваш вибір Оригінальних аксесуарів ŠKODA, які як найкраще підходять до ваших потреб.

Комплект сіток- сірі
(3 од. в комплекті)

Оригінальні аксесуари ŠKODA
для 5 сидінь(565 065 110) для 5

сидінь з запасним колесом
(565 065 110A)

для 5 сидінь з фальш підлогою
багажника

(565 065 110B)

Комплект сіток- сірі
(3 од. в комплекті)
Оригінальні аксесуари ŠKODA
для 7 сидінь (565 065 110C)

Комплект сіток- чорні
(3 од. в комплекті)
Оригінальні аксесуари 
ŠKODA
для 5 сидінь (565 065 110D) 
для
5 сидінь з запасним колесом
(565 065 110E)
для 5 сидінь з фальш 
підлогою
багажника
(565 065 110F)

Комплект сіток- чорні
(3 од. в комплекті)

Оригінальні аксесуари ŠKODA
для 7 сидінь (565 065 110G)
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Решітка у багажне відділення
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 017 221)

Алюмінієва (ALU ) перегородка для пластикового піддону багажника
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 017 254)

Пластиковий піддон багажника
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 162)

Універсальний елемент кріплення
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(6V0 061 104)
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Сумка для багажного відділення
Оригінальні аксесуари ŠKODA

(000 061 108)

Двосторонній килимок багажника - На будь-яку погоду
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 163)

Двосторонній килимок багажника - Текстильна сторона
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 163)

Без фото: Двосторонній килимок багажника - для 
автомобілей с запасними колесами
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 163A)
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Розкладний килимок багажника з покриттям
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 210)
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Термоелектричний автохолодильник, об’єм 20 літрів
з живленням 12В/230В
 (000 065 400G)

Портативна кавоварка
(000 069 641C)

Термоелектричний автохолодильник, об’єм 15 літрів
(5L0 065 400)

Парасоля
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(000 087 600G 9B9)

31



Шкребок для льоду
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(5JA 096 010)

Корзина для сміття на панель двері
Оригінальні аксесуари ŠKODA
чорний (5JA 061 107 9B9)

Додатковий гумовий килимок в салон
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 580)

Корзина для сміття на панель двері
Оригінальні аксесуари ŠKODA
бежевий (5JA 061 107 WC4)

Текстильні килимки для третього ряду сидінь
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 061 450)

Передні бризговики
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 075 111)

Задні бризговики
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 075 101)
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Килимки для будь якої погоди
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Комплект: 2 передні килимки
для лівостороннього руху ( 566 061 502) ,
для провосторонього руху (567 061 502),
комплект: 2 задні килимки (565 061 512)

Текстильні килимки Standard
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Комплект: 4 килимки для
лівостороннього руху (566 061 404)
Комплект: 4 килимки для
правостороннього руху(567 061 404)

Текстильні килимки Prestige
з сірою строчкою
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Комплект: 4 килимки для
лівостороннього руху (566 061 270A)
Комплект: 4 килимки для
правостороннього руху(567 061 270A)

Текстильні килимки Prestige
ŠKODA Genuine Accessories
Комплект: 4 килимки для
лівостороннього руху (566 061270)
Комплект: 4 килимки для
правостороннього руху (567 061 270)

Корзина для сміття на панель двері
Оригінальні аксесуари ŠKODA
бежевий (5JA 061 107 WC4)

Міцні та витривалі

Чи відомо Вам, що всі килимки з асортименту оригінальних 
аксесуарів SKODA проходять спеціальне випробування 
– так званий «каблук-тест»? Це випробування моделює 
роботу ноги водія — натискання педалі газу, коли 
“каблук” під кутом 45° заглиблюється в поверхню 
килимка на 5 мм, як за сухих, так і за вологих умов. 
Крім цього, килимки проходять тривалі випробування 
при водінні автомобіля, і при цьому особлива увага 
приділяється до кріплень, за допомогою яких килимки 
фіксуються до підлоги. Ці випробування спроектовані 
так, щоб визначити, якою має бути жорсткість кріплення 
– зручною для зняття/встановлення климків водієм і 
водночас для запобігання можливим зсувам при русі 
автомобілю.

Пристрій для «каблук-тесту» Випробування кріплення на силу 
зчеплення
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РОЗУМНІ
РІШЕННЯ



РОЗУМНІ
РІШЕННЯ



РОЗУМНІ
РІШЕННЯ
Розумні рішення та практичні маленькі деталі є доказом того, що слова “Simply Clever” не порожній рекламний слоган. Ці особливості 

підвищують комфорт та практичність автомобіля. Але будь-що, головне залишається непохитним – задоволення від користування автомобілем 

має бути першокласним.

Вішалка для одягу
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(3V0 061 127)

36



Гачок для підголовника
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(3V0 061 126)

Для встановлення необхідно додатково встановити
Адаптер на підголовник

Оригінальні аксесуари ŠKODA
(3V0 061 128)

Розумний тримач - тримач мультимедіа
Оригінальні аксесуари ŠKODA

(3V0 061 129)
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ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ
Навіть думка про те, що обсяг перевезення багажу у KODIAQ 
обмежений місткістю багажника є неприпустимою. Кріплення для 
велосипедів та бокси на дах допоможуть дістатися призначення 
влітку і взимку з усіма потрібними речами. Високоякісні матеріали 
та передові технології виробництва, полегшують використання та 
гарантують тривалий термін служби всіх аксесуарів.

Сумка для багажника на дах
(000 071 156)

Поперечний багажник
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(565 071 151)

Багажники на дах піддаються багатьом вибагливим 

випробуванням. Стійкість до корозії, вантажопідйомність, 

міць та витривалість перевіряються при різних умовах, а після 

встановлення багажника автомобіль знову проходить водний 

тест. Під час так званого аварійного тесту «зіткнення в місті» 

багажник з вантажем 90 кг має залишитися на кузові при

впливі сили 12 G протягом 50 мс (імітація удару).

Heel test device

Складаний фаркоп *
Оригінальні аксесуари ŠKODA

для автомобілей з підготовкою під фаркоп
(565 092 160)

Автомобілі без серійної підготовки під
фаркоп, необхідно обладнати

Електричним комплектом для
фаркопа (565 971 658F +

565 092 160)

* продукт буде доступний у CW 17/17
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Багажник з замком на дах для лиж або сноуборда з алюмінієвим профілем
Можливість транспортувати 4 пари лиж або 2 сноуборда
(000 071 129H)

Багажник на дах з замком для велосипеда
з алюмінієвим профілем(000 071 128E)
з металевим профілем(000 071 128D)

Велосипедне кріплення для фаркопа для 2-х велосипедів
для лівостороннього руху (000 071 105F)
для правостороннього руху (000 071 105C)
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Черний
(5L6 071 175A)

Білий
(5L6 071 175B)

Сріблястий
(5L6 071 175)

Багажний бокс для лиж або сноуборда
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Надає можливість перевозити до 5-ти пар лиж
або до 4-х сноубордів, має об’єм 380 л. Доступний у трьох кольорах:

4
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БЕЗПЕКА



БЕЗПЕКА
Ми поділяємо спільну мету з вами: Ми хочемо, щоб 

подорожувати було якомога безпечніше. Про що 

б не йшла мова - дитячі сидіння, ремені для собак, 

аксесуари для безпеки чи якісь їх властивості, 

потрібні лише в несподіваній ситуації – весь 

асортимент оригінальних аксесуарів SKODA гарантує 

максимальну надійність.

Дитяче крісло Baby-Safe Plus
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(1ST 019 907)

Дитяче крісло ISOFIX DUO
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(DDA 000 006)

Дитяче крісло Kidfi x XP
Оригінальні аксесуари ŠKODA
3-х точечний ремінь безпеки (000 019 906K)

0–13 кг 9–18 кг

Дитяче крісло Kidfi x II Xt
Оригінальні аксесуари ŠKODA 4-х
точечний ремінь безпеки (000 019 906L)

15–36 кг 15–36 кг
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Дитяче сидіння Wavo Kind
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(000 019 904D)

Захисне покривало під дитяче крісло
(000 019 819A)

Дитяче крісло Wavo 1-2-3
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(000 019 903D)

15–36 кг

Бажаєте, щоб пересування у автомобілі для дитини стало максимально безпечним? 

У такому випадку дитячі крісла з асортименту оригінальних аксесуарів ŠKODA з 

варіантом встановлення у напрямку протележному руху, є найкращим рішенням 

ŠKODA. 

Практичні та знімні

Розумний дизайн дитячих крісел передбачає 
розміщення дитини не тільки на задньому сидінні, а й 
також надає мож ливість встановити крісло на переднє 
пасажирське сидіння, що дозволить Вам наглядати 
за дитиною. Широкий ряд опцій індивідуального 
налаштування дитячих крісел дозволяє їх адаптацію під 
вікові зміни ваших дітей.

Якість підтверджено

Всі дитячі крісла з асортименту
оригінальних аксесуарів ŠKODA відповідають 
європейським нормам безпеки (EHK 44.04) та пройшли 
численні інші тести. Чудова якість та безпечність цих 
дитячих крісел підтверджена в аварійному тесті Euro 
NCAP разом з успішним випробуванням на стійкість до 
займання, малий рівень вмісту шкідливих речовин та 
високу якість обшивки.

Переглянути відео випробування дитячого крісла.

15–36 кг

47



Трос
Оригінальні аксесуари ŠKODA

(GAA 500 001)

Механічний замок КПП
Оригінальні аксесуари ŠKODA
для МКПП (565 071 775)
для АКПП(565 071 775A)

Комплект болтів-секреток
Запобігають викраденню коліс автомобіля
Оригінальні аксесуари ŠKODA
(000 071 597C)

Ремень безпеки для
перевезення собаки

Оригінальні аксесуари ŠKODA
розмір S (000 019 409A)

розмір M (000 019 409B)
розмір L (000 019 409C)

розмір XL (000 019 409D)
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Комплект запасних ламп
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Галогенни, SBBR basis (565 052 000)
Галогенні лампи з туманним світлом, SBBR basis
(565 052 000A)
Галогенні лампи з туманним світлом, SBBR TOP
(565 052 000B)
LED, SBBR basis (565 052 000C)
LED, SBBR TOP (565 052 000D)

Знак аварійної зупинки
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Не займає багато місця, стійкий та добре видимий, зі
складаним металевими ніжками для використання в
екстрених ситуаціях.
(GGA 700 001A)

Складана лопата для снігу
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Виготовлена з алюмінієвого сплаву.
Складається з трьох частин, у комплекті з чохлом.
Вага: 750 г
(5L0 099 320)

Сигнальний жилет
Матеріал: 100% поліестер, у
комплекті з текстильним чохлом.
Оригінальні аксесуари ŠKODA
жовтий (000 093 056F),
помаранчевий (XXA 009 001)

Ланцюги протиковзання
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Дя коліс 17 радіусу 215/65

R17 (000 091 387AS)
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ДОСВІД



А хіба дитяче крісло
для вжитку тільки в

машині?

52



“Пам’ятаєш татy,
як було тоді? А
тепер ми справжні
золотошукачі з
такою лопатою…”
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Бери розваги з собою, місця 
достатньо на все.
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Переваги пластикового
піддона багажника
найкраще доведе
правда життя.
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“Попереду ще довга дорога, а
захоплюючі пригоди вже на 
причіпі на трейлері”
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“Чому б нам не
використовувати

буксирний трос
частіше, це так

весело...”
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Змініть точку зору, адже
за довгу мандрівку і
ззаду можна побачити
багато цікавого.
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«Ласкаво просимо!» - навіть
Ваші домашні улюбленці так

сприймуть накладки на пороги
дверей KODIAQ
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“От, якби завжди і всюди
все було складено так,
як гарно спаковані наші
речі в багажнику
KODIAQ…”
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Завантажуйте новий
електронний каталог
Оригінальних аксесуарів
ŠKODA KODIAQ

Завантажуйте
MyŠKODA App
Ваш електронний помічник



СТВОРИ САМ ЙОГО ДЛЯ СЕБЕ – СТВОРИ СОБІ ŠKODA

Збудуй власний автомобільhttp://cc-cloud.skoda-auto.com

Your ŠKODA partner:
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