
 NYA ŠKODA

KODIAQ
  TILLBEHÖR



Mosaic



Mosaic
Nya ŠKODA KODIAQ är en bil som gör det möjligt 
för dig och dina nära att upptäcka saker som 
verkligen är viktiga.

ŠKODA Original Tillbehör bygger på användarna 
och hjälper till att anpassa bilen för alla behov och 
önskemål.

Oavsett vad du väljer; transportlösningar eller 
säkerhet för dina barn så kommer ŠKODA Original 
Tillbehör alltid leverera. Produkterna kännetecknas 
av höga kvalitet som bekräftas av tuffa tester.
Samtliga produkter har full kompatibilitet med 
ŠKODA KODIAQ.

UPPLEV NYA 
TERRITORIER
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DESIGN



DESIGN
Robust och självsäker. KODIAQ har utseendet som skvallrar om att den är redo för ett off-road äventyr. För att höja 

känslan ytterligare har vi förberett en rad praktiska tillbehör som tar det hela ett steg längre.

Sportpedaler i rostfritt stål
ŠKODA Original tillbehör
för bilar med automatlåda - LHD (5E1 064 205)
för bilar med manuell växellåda - LHD (5E1 064 200)

Hjulförvaringsset
(000 073 900B)

Bultskydd
ŠKODA Original tillbehör

mattsvart (1Z0 071 215 01C)
silver metallic (1Z0 071 215 7ZS)

blanksvart (1Z0 071 215 9B9)
gråblank (1Z0 071 215 UZ7)
mattgrå (1Z0 071 215 Z37)

för hjul med låsbultar
mattsvart (1Z0 071 215A 01C)

gråmatt (1Z0 071 215A Z37)
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Tre-ekrad ratt 
ŠKODA Original tillbehör
Multifunktionsratt - Lavagrå (5E0 064 241J FKM)

Tre-ekrad ratt
ŠKODA Original tillbehör
Multifunktionsratt med paddlar - Alcantara (565 064 241A GCW)
Multifunktionsratt - Alcantara (565 064 241 GCW)

Tre-ekrad ratt 
ŠKODA Original tillbehör
Lavagrå (5E0 064 241H FKL)

Tre-ekrad ratt
ŠKODA Original tillbehör
Multifunktionsratt - svart (565 064 241B CXA)
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Instegslister i aluminium
ŠKODA Original tillbehör
(565 071 303B)

Instegslister med inlägg i aluminium
ŠKODA Original tillbehör
(565 071 303)

Ventilhattar
(000 071 215C)
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LÄTTMETALLFÄLG

ELEGANCE
exclusive / colour / other

SPORT
exclusive / colour / other

OUTDOOR
exclusive / colour / other

Lättmetallfälgar, Range

Kan användas med snökedjor 
(gäller ej Sverige)

BUSINESS CLASS med touch av 
perfektion. På samma sätt som 
dina skor berätta något om dig, 
uttrycker fälgar något om din 
bil. Oavsett om du vill framhäva 
ŠKODA KODIAQ eleganta eller 
sport sida. Med äkta hjul får du 
alltid en perfekt match.
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Triglav 565 071 499B FL8
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i svart metallic, borstad
ŠKODA Original tillbehör

colour

exclusive

Crater 565 071 499 ZG6
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
mattsvart utförande, borstad
ŠKODA Original tillbehör

Triglav 565 071 499D 8Z8
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i silver, borstad
ŠKODA Original tillbehör

???????

Crater 565 071 499A HA7
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i antracit/ borstad
ŠKODA Original tillbehör

exclusive

???????

Triglav 565 071 499C HA7
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i antracit/ borstad
ŠKODA Original tillbehör

colour

???????

Crater 565 071 499H 8Z8
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i silver, borstad
ŠKODA Original tillbehör

exclusive
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Trinity 565 071 498 FL8
lättmetallfälg 7J x 18” för 235/55 R18 däck
utförande i svart metallic, borstad
ŠKODA Original tillbehör

colour

Trinity 565 071 498A HA7
lättmetallfälg 7J x 18” för 235/55 R18 däck
utförande i antracit/ borstad
ŠKODA Original tillbehör

colour

Sirius 565 071 499J 8Z8
lättmetallfälg 7J x 19” för 235/50 R19 däck
utförande i silver, borstad
ŠKODA Original tillbehör

Elbrus 565 071 498C 8Z8
lättmetallfälg 7J x 18” för 235/55 R18 däck
utförande i silver
ŠKODA Original tillbehör

Triton 565 071 498B 8Z8
lättmetallfälg 7J x 18” för 235/55 R18 däck
utförande i silver
ŠKODA Original tillbehör

Visste du att…
Alla våra lättmetallfälgar har passerat ŠKODA Autos rigorösa tester om bl.a. motståndskraft mot korrosion och utmattning? 
Dessutom är våra lättmetallfälgar skyddade av ett lager extremt hård, värmebeständig färg.

Trinity 565 071 498D 8Z8
lättmetallfälg 7J x 18” för 235/55 R18 däck
utförande i silver, borstad
ŠKODA Original tillbehör
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Ratikon 565 071 497A 8Z8
lättmetallfälg 7J x 17” för 215/65 R17 däck
utförande i silver
ŠKODA Original tillbehör

Mitykas 565 071 497B 8Z8
lättmetallfälg 7J x 17” för 215/65 R17 däck
utförande i silver
ŠKODA Original tillbehör

exclusive

Nanuq 565 071 497 8Z8
lättmetallfälg 6,5J x 17” för 215/65 R17 däck
utförande i silver
ŠKODA Original tillbehör

exclusive

Nanuq 565 071 497D FL8
lättmetallfälg 6,5J x 17” för 215/65 R17 däck
utförande i svart metallic
ŠKODA Original tillbehör

Borneo 565 071 457 Z31
hjulsidor för stålfälg 6,5J x 17”
ŠKODA Original tillbehör
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INFOTAINMENT
ŠKODA KODIAQ är inte bara en bil som kör dig och dina passagerare från en punkt till en annan. Här finns också möjligheten till en hel värld av kommu-

nikation och underhållning. ŠKODA Original Tillbehör gör det möjligt med fullt stöd för uppkoppling av dina multimediaenheter under resan.

UPPDATERA KARTOR OCH SYSTEM
Vårt mål är att göra ditt liv enklare och dina resor till ett nöje, därför har vi skapat en 
Infotainment Portal. Besök http://infotainment.skoda-auto.com och ange din bils 
chassinummer (VIN) och se hur enkelt det är. Systemet känner igen det som behöver 
uppdateras och ger dig möjligheten att ladda ner det bekvämt hemma. Köper du en ny 
ŠKODA eller navigationssystem, får du gratis kartuppdateringar över Europa i 3 år.

KARTUPPDATERING
Varje vägnät är föremål för förändring vilket 
innebär att du ibland måste uppdatera ditt 
navigationssystem. Det spar tid och pengar 
och du kan njuta av din resa. 

UPPDATERING AV MJUKVARA
Glöm inte att uppdatera andra mjukvaror i 
ditt Infotainmentsystem

KOMPATIBILITET
Den här funktionen visar din externa 
enhets (smartphone, surfplatta) kompatibi-
litet med mjukvarufunktioner Infotainment 
(Bluetooth, SmartLink™ etc).

MINA PLATSER
På ”Mydestination” kan du hemma i lugn 
och ro planera dina resvägar. Sedan impor-
terar du helt enkelt listan till din naviga-
tionsenhet, du behöver alltså inte längre 
sitta i bilen medan du förbereder din rutt. 

CARSTICK
CarStick kan användas för att skapa Internet-anslutning till mobila 

onlinetjänster (ŠKODA Connect). Detta innebär att du kan använda 

tjänsterna utan att använda Internet-anslutningen på din smartphone. 

Du kan även ställa in Wi-Fi-hotspot i bilen på bara några sekunder. Sätt 

bara in ett lämplig SIM-kort i CarStick, anslut den till bilens USB-port 

och ställa in på Amundsen navigationssystem. Du kan sedan ansluta en 

Wi-Fi-aktiverade enheten till ditt egna nätverk. (000 051 409C)
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Navigation SD kort
ŠKODA Original tillbehör
för Amundsen navigationssystem
(Europe 1 – 5L0 051 236P
Europe 2 – 5L0 051 236Q
utan kartor – 5L0 051 236C)
World 1 – 5L0 051 236R
World 2 – 5L0 051 236S

USB anslutningskabel
ŠKODA Original tillbehör

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

Apple Ligtning (5E0 051 510E)
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KOMFORT & NYTTA

Resor, familj, vädret och daglig pendling till- och från arbetet kan lätt bli en utmaning. Med ŠKODA Original Tillbehör väljer 

du det som passar dina behov. 

Lastnät - grått
(3 delar)

ŠKODA Original tillbehör
för 5 sitsig

(565 065 110)
för 5 sitsig med 

reservhjul
(565 065 110A)
för 5 sitsig med 
förhöjt lastgolv 

(565 065 110B)

Lastnät grått (3 delar)
ŠKODA Original tillbehör
för 7 delar (565 065 110C)

Lastnät - svart
(3 delar)
ŠKODA Original tillbehör
för 5 sitsig
(565 065 110D)
för 5 sitsig
med reservhjul
(565 065 110E)
för 5 sitsig
med förhöjt lastgolv
(565 065 110F)

Lastnät, svart (3 delar)
ŠKODA Original tillbehör

 för 7 delar (565 065 110G)
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Avdelare i aluminium för lastrumsinsats
ŠKODA Original tillbehör
(565 017 254)

Lastrumsinsats i plast
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 162)

Universiella fixeringselement
ŠKODA Original tillbehör
(6V0 061 104)
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Designväska för bagagerum
ŠKODA Original tillbehör

(000 061 108)

Dubbelsidig bagagerumsmatta - allväders skydd
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 163)

Dubbelsidig bagagerumsmatta textil
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 163)

Ej bild: Dubbelsidig bagagerumsmatta - för bilar med reservhjul 
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 163A)
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Utvikbar dubbelsidig matta, gummi/ textil
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 210)
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Thermo-elektrisk kylbox (20 l)
med spänningsvakt till bilbatteriet (000 065 400G)

Portabel Espresso-maskin
(000 069 641C)

Thermo-elektrisk kylbox (15 l)
(5L0 065 400)

Paraply
ŠKODA Original tillbehör
(000 087 600G 9B9)
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Isskrapa
ŠKODA Original tillbehör
(5JA 096 010)

Papperskorg för dörrpanel
ŠKODA Original tillbehör
svart (5JA 061 107 9B9)

Gummimatta för golvkonsol
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 580)

Papperskorg för dörrpanel
ŠKODA Original tillbehör
beige (5JA 061 107 WC4)

Textilmatta för 3:e sätesraden
ŠKODA Original tillbehör
(565 061 450)

Stänkskydd, fram
ŠKODA Original tillbehör
(565 075 111)

Stänkskydd, bak
ŠKODA Original tillbehör
(565 075 101)
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Gummimattor
ŠKODA Original tillbehör
LHD, för 1:a sätesraden (566 061 502)
för 2:a sätesraden (565 061 512)
RHD, för 1:a sätesraden (567 061 502)

Textilmattor Standard
för 1:a och 2:a sätesraden
ŠKODA Original tillbehör
LHD (566 061 404)
RHD (567 061 404)

Textilmattor Prestige med grå söm
för 1:a och 2:a sätesraden
ŠKODA Original tillbehör
LHD (566 061 270A)
RHD (567 061 270A)

Textilmattor Prestige
för 1:a och 2:a sätesraden
ŠKODA Original tillbehör
LHD (566 061 270)
RHD (567 061 270)

Papperskorg för dörrpanel
ŠKODA Original tillbehör
beige (5JA 061 107 WC4)

Hållfasthet

Visste du att textilmattor från ŠKODA Original Tillbehör 

klarar det så kallade high-heel testet? Testet simulerar en 

förare som trycker klacken, med 45 ° vinkel, 5 mm djupt in 

i mattytan i både torra och våta förhållanden.

Dessutom genomgår mattorna ett nötningstest som 

motsvarar 60.000 tillryggalagda km och där bland annat 

infästningen mot golvet testas. Testet är utformat för att 

fastställa slitstyrka, särskilt mot golvinfästningen, där mat-

tan ska kunna tas ur och i upprepade gånger.
Maskin för ”high-heel test” Test av fästdetaljs hållfasthet
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SIMPLY 
CLEVER
Det är detaljerna som gör det. I vårt sortiment hittar du en mängd smarta tillbehör som gör resan bekväm för alla som färdas i bilen. 

En del praktiska, andra mer fokuserade på komfort. Det de har gemensamt är Simply Clever.

Smart Holder - klädhängare
ŠKODA Original tillbehör
(3V0 061 127)
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Smart Holder - krok
ŠKODA Original tillbehör
(3V0 061 126)

För montering på nackstöd krävs basmodul
ŠKODA Original tillbehör

Smart Holder - basmodul (3V0 061 128)

Smart Holder - multimedia hållare
ŠKODA Original tillbehör

(3V0 061 129)
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TRANSPORT
Nya KODIAQ lastförmåga är inte begränsat till kapaciteten i bagageut-

rymmet. Med lasthållare som bas kan du montera en mängd påbyggnader; 

t.ex. cykel- eller skidhållare. Allt för att göra det lättare för dig att nå dina 

sommar- och vinterdestinationer. Avancerad produktionsteknik och hög 

kvalitet garanterar lång livslängd av alla tillbehör.

Väska för lasthållare
(000 071 156)

Lasthållare för takreling
ŠKODA Original tillbehör
(565 071 151)

Lasthållare undergår ett antal krävande tester där deras förmåga 

att klara last, korrosion och hållbarhet prövas i olika miljöer och 

förhållanden. Under det s.k City Crash-testet lastas de med 90 kg 

och måste klara en belastning av 12 G under 50 millisekunder. Allt 

för att simulera en kraftig kollision.

Bild som visar på 
stresspunkter i material vid 

fastsättning av lasthållare.

Draganordning 
ŠKODA Original tillbehör

för bilar förberedda för draganordning 
(565 092 160)

för bilar utan förberedelse för draganordning  
- elkabelsats (565 971 658F + 565 092 160)
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Låsbar skid- och snowboardhållare i aluprofil
Lastar 4 pairs skidor eller 2 snowboards
(000 071 129H)

Cykelhållare för takmontering, låsbar
aluprofil (000 071 128E)
stålprofil (000 071 128D)

Cykelhållare för draganordning
LHD (000 071 105F)
RHD (000 071 105C)
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Svart
(5L6 071 175A)

Vit
(5L6 071 175B)

Silver
(5L6 071 175)

Låsbar skid- och snowboardbox
ŠKODA Original tillbehör
Lastar upp till 5 par skidor eller 4 snowboards,
volym 380 liter, finns i 3 kulörer.
Marknadsförs ej i Sverige

4
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SÄKERHET

För oss är barnsäkerhet en hjärtefråga. Vi är därför 

väldigt stolta över samarbetet med BeSafe. Både bilen 

och bilbarnstolen utsätts för extrema krocktester där 

konstruktionen testas grundligt, både framifrån och 

från sidan. Vi har bilbarnstolar för alla åldrar, de är väl ut-

arbetade för att även de minsta ska åka tryggt och be-

kvämt. Vi vill också göra det möjligt för barn att färdas 

bakåtvänt så länge som möjligt utan att det ska bli för 

trångt. Naturligtvis har vi även andra lämpliga tillbehör 

så som sätesskydd, gravidbälten och babyspeglar.

Original sätesskydd
(000 019 819A)
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01 02 0403

01 BeSafe iZi Go Modular 
Unik kombination av mjukt material och EPS gör iZi Go Modular till en 
bilbarnstol med hög komfort. Integrerad solskärm med ventilation och 
solskydd SPF 50+ gör att den passar perfekt på barnvagnen som travel-
system. Mycket hög säkerhet och extra sidokollisionsskydd. Monteras 
med ISOfix bas eller bilens 3-punktsbälte. För barn ca 0–12 månader. 
Kulör: Ivory Mélange.
Art T 156 003

02 BeSafe iZi Kid X2 i-Size
En av marknadens säkraste bilbarnstolar. Godkänd enligt UNr 129 
(i-Size) och världens tuffaste krocktest Plustestet. SIP+ (Side Impact 
Protection+) är ett unikt sidokollisionsskydd som säkerställer högsta 
möjliga sidokrockskydd. Enkel och säker montering med justerbara 
ISOfix-armar. Tydliga indikatorer visar när stolen är rätt monterad och 
stolen har sittvinklar som kan justeras under färd. Ventilation i stolens 
rygg. För barn ca 6 mån – 4 år. Kulör: Black Cab
Art 157 364

03/ 04 BeSafe iZi Up X3 Fix
Bältesstol som skall användas från 4 års ålder. Stolen har SIR (Side 
Impact Rotation) som förbättrar skydd för både huvud och nacke. 
Huvudstöd och bälte kan justeras med barnet i stolen. ISOfix är en 
mekanisk säker montering som indikerar rätt montering. För barn ca 
4–12 år (15–36 kg) 
03 Art 115 170 Ruby Red
04 Art 115 164 Black Cab
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Bogserlina
ŠKODA Original tillbehör

(GAA 500 001)

Mekanisk låsning av växellåda                
ŠKODA Original tillbehör
för manuell växellåda (565 071 775)
för automatlåda (565 071 775A)

Låsbultar
ŠKODA Original tillbehör
Stoppar tjuven. Fälgen kan endast monteras av med speciell låshylsa.
(000 071 597C)

Simply Dog hundsele
storlek S (000 019 409A)
storlek M (000 019 409B)
storlek L (000 019 409C)

storlek XL (000 019 409D)
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Första-hjälpen kudde
ŠKODA Original tillbehör
Innehållet uppfyller direktiv nr 216/2010
(3T0 093 108)

Bild endast illustration. Varje land har eget utförande.

Kit med reservlampor
ŠKODA Original tillbehör
Halogen, SBBR basmodell (565 052 000)
Halogen med dimljus, SBBR basmodell (565 052 000A)
Halogen med dimljus, SBBR TOP (565 052 000B)
LED, SBBR basmodell (565 052 000C)
LED, SBBR TOP (565 052 000D)

Varningstriangel
ŠKODA Original tillbehör
Tack vare sin smarta konstruktion tar denna varningstriangel myck-
et lite plats hopfälld.
(GGA 700 001A)

Hopfällbar snöskyffel
ŠKODA Original tillbehör
Tillverkad i aluminium; 3-delar inkl. 
praktisk textilpåse; vikt 750 g.
(5L0 099 320)

Reflexväst
ŠKODA Original tillbehör
100% polyester.
gul (000 093 056F), 
orange (XXA 009 001)

Bild endast illustration. Varje land har 

eget utförande.

Snökedjor
ŠKODA Original tillbehör
För 17" hjul 215/65 R17 (000 091 387AS)
Marknadsförs ej i Sverige

4
9



UPPLEVELSE



UPPLEVELSE



Ingen har sagt att man bara får 
använda bilbarnstol i bilen.
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“Kommer du ihåg pappa, 
hur vi brukade vaska guld. 
Nu med din nya spade går 
det ju som en dans.”

53



Ta med dig dina 
fritidsintressen, här finns 

plats för allt.
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Var är bäst att testa 
en lastrumsinsats än i 
verkliga livet.
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“Lång väg kvar men trailern 
bakom oss skvallrar om 
äventyr som ska komma.”
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“Varför använder vi inte 
bogserlinan oftare, det är ju 

jättekul...”
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Långfärd i bil behöver inte 
betyda långtråkigt, det går 
att hitta på mycket skoj för 
passagerarna i baksätet.
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Snygga instegslister är 
välkomnande även för våra 

fyrbenta vänner.

6
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“Jag önskar vi kunde 
organisera våra prylar lika 
enkelt som man kan göra 
i bagageutrymmet på 
KODIAQ ”

6
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Ladda ner ŠKODA KODIAQ 
tillbehörskatalog i elektronisk 
version (Engelsk).

Ladda ner MyŠKODA App
Din digitala kompis



GÖR DEN UNIK DIN ŠKODA

Bygg din bi l  på skoda.se
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