NOWA ŠKODA

KODIAQ
AKCESORIA

Trójramienna kierownica skórzana

Trójramienna kierownica skórzana

Trójramienna kierownica skórzana

wielofunkcyjna, górna wstawka – szara Lava (5E0064241J FKM)

górna wstawka – szara Lava (5E0064241H FKL)

wielofunkcyjna z manetkami biegów, Alcantara (565064241A GCW)*
wielofunkcyjna, Alcantara (565064241 GCW)*

Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
manualna skrzynia biegów (5E1064200)
automatyczna skrzynia biegów (5E1064205)

Trójramienna kierownica skórzana
wielofunkcyjna, górna wstawka – czarna (5E0064241B CXA)*

Ozdobne listwy progowe aluminiowe

Ozdobne listwy progowe z aluminiowymi wstawkami

(565071303B)

(565071303)

MODEM CARSTICK
Modem CarStick umożliwia utworzenie połączenia internetowego mobilnych
usług online (ŠKODA Connect). Oznacza to, że możesz korzystać z usług
bez połączenia internetowego swojego smartfona. W ciągu zaledwie kilku
sekund utworzysz w swoim samochodzie hotspot Wi-Fi. Wystarczy włożyć
odpowiednią kartę SIM do modemu CarStick, podłączyć go do gniazdka USB
przed lewarkiem i dokonać ustawień w systemie nawigacyjnym Amundsen.
Następnie do swojej własnej sieci pokładowej możesz podłączyć dowolne
urządzenie Wi-Fi (000051409C).

AKTUALIZACJA MAP I OPROGRAMOWANIA
Wejdź na stronę: http://www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/aktualizacje-map
Możesz tam zaktualizować mapy swojej nawigacji, oprogramowanie urządzenia lub
kompatybilność posiadanego smartfona z systemem samochodu. Wystarczy podać numer
nadwozia samochodu (VIN).

Przewód połączeniowy USB

* Dostępne w późniejszym terminie

dla Apple 5 (5E0051510E)
dla mini USB (5JA051446H)
dla micro USB (5JA051446J)

Obręcz koła ze stopów lekkich Crater
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor czarny mat, szczotkowana
(565071499 ZG6)

Obręcz koła ze stopów lekkich Crater
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor antracyt, szczotkowana
(565071499A HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Crater
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor srebrny, szczotkowana
(565071499H 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Sirius
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor srebrny
(565071499J 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Triglav
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor czarny metallic, szczotkowana
(565071499B FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Triglav
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor antracyt, szczotkowana
(565071499C HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Triglav
7J x 19” do opon 235/50 R19
Kolor srebrny, szczotkowana
(565071499D 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Elbrus
7J x 18” do opon 235/55 R18
Kolor srebrny
(565071498C 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Triton
7J x 18” do opon 235/55 R18
Kolor srebrny
(565071498B 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Trinity
7J x 18” do opon 235/55 R18
Kolor czarny metallic, szczotkowana
(565071498 FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Trinity
7J x 18” do opon 235/55 R18
Kolor antracyt, szczotkowana
(565071498A HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Trinity
7J x 18” do opon 235/55 R18
Kolor srebrny, szczotkowana
(565071498D 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Nanuq
6,5J x 17” do opon 215/65 R17
Kolor czarny metallic
(565071497D FL8)

Kołpaki Borneo do kół 6,5J x 17”,
4 sztuki (565071457 Z31)

Obręcz koła ze stopów lekkich Nanuq
6,5J x 17” do opon 215/65 R17
Kolor srebrny
(565071497 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Ratikon
7J x 17” do opon 215/65 R17
Kolor srebrny
(565071497A 8Z8)

Zestaw śrub zabezpieczających koła

Osłony śrub:

przed kradzieżą (000071597C)

srebrnoszare matowe (1Z0071215 Z37)
srebrnoszare błyszczące (1Z0071215 UZ7)
srebrne metallic (1Z0071215 7ZS)
czarne matowe (1Z0071215 01C)
czarne błyszczące (1Z0071215 9B9)
dla kół ze śrubami zabezpieczającymi przed
kradzieżą (000071597C):
srebrnoszare matowe (1Z0071215A Z37)
czarne matowe (1Z0071215A 01C)

Pokrowce na koła

(000071215C)

4 sztuki, na koła do 18” (000073900B)

Dostosowane do montażu łańcuchów śniegowych

Ozdobne nakrętki wentyli

Obręcz koła ze stopów lekkich Mitykas
7J x 17” do opon 215/65 R17
Kolor srebrny
(565071497B 8Z8)

Smart holder – wieszak na ubrania
(3V0061127)*

Smart holder – haczyk na zagłówek
(3V0061126)*

Smart holder – uchwyt na multimedia
(3V0061129)*

* W celu przymocowania do zagłówka należy użyć dedykowanego łącznika (3V0061128)

Termoelektryczna lodówka samochodowa
o pojemności 20 l
(000065400G)

Podręczny ekspres do kawy
(000069641C)

Termoelektryczna lodówka samochodowa
o pojemności 15 l
(5L0065400)

Parasol
(000087600G 9B9)

System siatek bagażnika
w kolorze srebrnym (3 szt.)
dla 5 miejsc
(565065110)
dla 5 miejsc z kołem
zapasowym
(565065110A)
dla 5 miejsc z podniesioną
podłogą bagażnika
(565065110B)

System siatek bagażnika
w kolorze srebrnym (3 szt.)
dla 7 miejsc
(565065110C)

System siatek bagażnika
w kolorze czarnym (3 szt.)
dla 5 miejsc
(565065110D)
dla 5 miejsc z kołem
zapasowym
(565065110E)
dla 5 miejsc z podniesioną
podłogą bagażnika
(565065110F)

System siatek bagażnika
w kolorze czarnym (3 szt.)
dla 7 miejsc (565065110G)

Gumowa/tekstylna dwustronna wykładzina podłogi bagażnika
Dla wersji z kołem zapasowym

Torba do bagażnika

Gumowa/tekstylna dwustronna wykładzina
podłogi bagażnika – strona tekstylna

brak zdjęcia (565061163A)

(000061108)

(565061163)

– strona gumowa (565061163)

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika

Elementy mocujące w komorze bagażnika

(565017221)

z podniesioną krawędzią
(565061162)

(6V0061104)

Aluminiowa przegroda

Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna mata podłogi bagażnika

plastikowej wykładziny podłogi bagażnika
(565017254)

(565061210)

Gumowe dywaniki podłogowe

Tekstylne dywaniki podłogowe Standard

Tekstylne dywaniki podłogowe Prestige

przednie, 2 sztuki (566061502)
tylne, 2 sztuki (565061512)

4 sztuki (566061404)

z szarym obszyciem, 4 sztuki (566061270)

Tekstylne dywaniki podłogowe Prestige

Dywaniki tekstylne dla 3 rzędu siedzeń

Gumowa osłona tylnego tunelu

4 sztuki (566061270)

(565061450)

(565061580)

0–13 kg

9–18 kg

15–36 kg

15–36 kg

15–36 kg

15–36 kg

Fotelik dziecięcy
BABY-SAFE Plus

Fotelik dziecięcy ISOFIX
DUO plus Top Tether

Fotelik Kidfix XP

Fotelik Kidfix II XP

Fotelik dziecięcy
Wavo Kind

(DDA000006)

4-punktowy pas
bezpieczeństwa
(000019906L)

Fotelik dziecięcy
Wavo 1-2-3

(1ST019907)

3-punktowy pas
bezpieczeństwa
(000019906K)

(000019903D)

(000019904D)

Czy chcesz mieć pewność
bezpieczeństwa swoich dzieci w trakcie
jazdy? Foteliki dziecięce oferowane
przez ŠKODĘ w ramach Oryginalnych
Akcesoriów z różnymi wariantami
mocowania, przeznaczone do montażu
w kierunku przeciwnym, jak i zgodnym
z kierunkiem jazdy, cechują się wygodą
i różnorodnością, stanowiąc najlepsze
rozwiązanie przeznaczone do transportu
najmniejszych pasażerów.
Bezpieczeństwo potwierdzone
Wszystkie foteliki dziecięce oferowane w ramach
Oryginalnych Akcesoriów ŠKODY spełniają wymagania
europejskich norm bezpieczeństwa (EtHK 44.04)
i opatrzone są certyfikatami potwierdzającymi
pozytywne wyniki innych testów.

Ochronna podkładka pod fotelik dziecięcy
(000019819A)

Zamykane na klucz belki poprzeczne
relingów dachowych
(565071151)

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt
mieszczący cztery pary nart lub dwie
deski snowboardowe
(000071129H)*

Hak holowniczy
Torba na belki bagażnika
(000071156)

dla samochodów z seryjnym
przygotowaniem pod hak
(565092160)**
dla samochodów bez seryjnego
przygotowania pod hak
(565092160 + 565971658F)**

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower
ładowność do 20 kg (000071128E)*

Uchwyt na hak holowniczy

Zamykany na klucz stalowy uchwyt na rower

mieszczący dwa rowery
(000071105F)

(000071128D)*

* Mocowany do belek poprzecznych na relingach dachowych
** Dostępne w późniejszym terminie

Zamykany na klucz kufer dachowy
mieszczący pięć par nart lub cztery deski snowboardowe, o pojemności 380 l*
Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych

Czarny

Srebrny

Biały

(5L6071175A)

(5L6071175)

(5L6071175B)

Linka holownicza
(GAA500001)

Trójkąt ostrzegawczy
(GGA700001A)

Mechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów
Skrzynia manualna (565071775)
Skrzynia automatyczna (565071775A)

Kamizelka odblaskowa
(000093056F)

Komplet żarówek zapasowych
Halogen, SBBR Basic (565052000)
Halogen ze światłem przeciwmgłowym, SBBR Basic (565052000A)
Halogen ze światłem przeciwmgłowym, SBBR Top (565052000B)
LED, SBBR Basic (565052000C)
LED, SBBR Top (565052000D)

Pas bezpieczeństwa dla psa
Rozmiary:
S (000019409A)
M (000019409B)
L (000019409C)
XL (000019409D)

Skrobaczka
(5JA096010)

Wyjmowany pojemnik na śmieci
w schowku przednich drzwi

Wyjmowany pojemnik na śmieci
w schowku przednich drzwi

czarny (5JA061107 9B9)

beżowy (5JA061107 WC4)

Osłony przeciwbłotne
przednie (565075111)

Składana łopata do odgarniania śniegu
z tekstylnym pokrowcem, wykonana
ze stopów lekkich, 3-cześciowa,
waga 750 g (5L0099320)

Łańcuchy śniegowe
Osłony przeciwbłotne
tylne (565075101)

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl

do kół 17” 215/65 R17
(000091387AS)

Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu
oryginalnych akcesoriów ŠKODY Kodiaq. Szczegółowe informacje na temat
asortymentu ŠKODA Oryginalne Akcesoria, a także aktualnych cen, warunków
i terminów dostawy uzyskać można u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów
Serwisowych ŠKODY. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje
dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne
w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych
lub wyposażenia poszczególnych modeli). Przedstawione ilustracje mogą
nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów ze względu
na ograniczenia techniczne druku.
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