NOVÁ ŠKODA

KAROQ
PRÍSLUŠENSTVO

DOKONALOSŤ
JE V DETAILOCH.
UŽITE SI JAZDU.
Nový KAROQ facelift je pripravený vysporiadať sa s každou
situáciou. Čaká na vás nový, moderný dizajn a vlastnosti.
Navyše sa môžete spoľahnúť na veľký priestor pre pasažierov
a ich batožinu vrátane doplnkových funkcií zo širokého
sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva. Užite si nový
vzhľad a jazdu naplno. Všetko príslušenstvo bolo navrhnuté
s jediným cieľom – poskytnúť vám a vašim najbližším
pohodlie a bezpečnosť na cestách. Jedinečné príslušenstvo
ŠKODA vám prinesie špičkovú kvalitu, podloženú dôkladným
testovaním. Všetko príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby
pozdvihlo váš model ŠKODA KAROQ ešte o niečo vyššie.
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ŠPORT A DIZAJN

UKÁŽ SVOJ ŠTÝL
Dolaďte svoj model KAROQ podľa svojich prianí. Štýlová ponuka originálneho príslušenstva ŠKODA zmení vzhľad vášho vozidla.
Zdanlivo malé detaily športových a dizajnových doplnkov vytvárajú príjemnejší a jedinečný štýl.
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Dekoratívne kryty vonkajších zrkadiel
57A 072 530 | čierne, bez výbavy Side View Assist, cena: 37,93€
57A 072 530B | čierne, s výbavou Side View Assist*

Nástupné prahy z ušľachtilej ocele

Dekoratívne kryty vonkajších zrkadiel

57A 071 691 | ľavá strana, cena: 389,40€
57A 071 691A | pravá strana, cena: 389,40€

57A 072 530A | strieborné, bez výbavy Side View Assist, cena: 37,93€

* Dostupné od KT 25/2022
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DEKORATÍVNE PRAHOVÉ LIŠTY
Dekoratívne prahové lišty majú dve okamžité výhody.
Nielenže dokážu zlepšiť dojem z interiéru pri vstupe do vozidla,
ale aj ochránia prah dverí pred špinou a škrabancami.

Dekoratívne prahové lišty s vložkou z ušľachtilej ocele
57A 071 303A | 4 ks
Cena: 99,00€

Dekoratívne prahové lišty ALU dizajn
57A 071 303 | 4 ks
Cena: 70,75€
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Kryty pedálov z ušľachtilej ocele

Dekoratívny rámik manžety radenia

5E1 064 205 | automatická prevodovka, cena: 77,11€
5E1 064 200 | manuálna prevodovka, cena: 65,45€

566 072 390 | pre ľavostranné riadenie, cena: 38,04€
567 072 390 | pre pravostranné riadenie, cena: 37,32€

Foot steps – podložka

Kožená hlavica rýchlostnej páky s manžetou v sivej farbe

5E1 064 209, cena: 16,33€

566 064 220 YDK | pre automatickú prevodovku, cena: 67,21€
566 064 220A YDK | pre automatickú prevodovku 4x4, cena: 67,21€
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Osvetlenie priestoru na nohy

LED logo projektor – ŠKODA

565 052 133
Cena: 148,80€

5E3 052 133H
Cena: 117,48€

VYTVORTE NEZAMENITEĽNÚ ATMOSFÉRU
Osvetlenie priestoru na nohy a LED projektor s logom ŠKODA na predných dverách
vozidla ŠKODA KAROQ poskytujú viac štýlu, viac pohodlia a viac bezpečnosti pri
vystupovaní z vozidla v tme, napríklad aby ste nešliapli do blata alebo do mláky.
Osvetlenie zároveň dodáva vášmu autu modernejší a štýlovejší vzhľad.
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ORIGINÁLNE DISKY
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VEDELI STE, ŽE...
... všetky zliatinové disky úspešne prešli prísnymi homologizačnými testami spoločnosti ŠKODA AUTO,
aby potvrdili svoju odolnosť proti korózii, poveternostným vplyvom a namáhaniu počas jazdy?
Okrem toho sú zliatinové disky chránené vrstvou extrémne tvrdej farby odolnej proti teplu.

Snehové reťaze
pre 16" kolesá
000 091 387AP
Cena: 114,00€
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19"

CETUS

pre pneumatiku: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
zliatinový disk: 8J × 19" ET45
farba: strieborná metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 499D 8Z8
cena: 291,46€

CETUS

pre pneumatiku: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
zliatinový disk: 8J × 19" ET45
farba: čierno-červená metalická
objednávacie číslo: 57A 071 499E QXJ
cena: 305,81€

CRATER

CRATER

pre pneumatiku: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
zliatinový disk: 8J × 19" ET45
farba: strieborná metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 499A 8Z8
cena: 290,35€

pre pneumatiku: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
zliatinový disk: 8J × 19" ET45
farba: antracitová metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 499 HA7
cena: 304,70€

HYDRUS

HYDRUS

18"

VEGA

pre pneumatiku: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
zliatinový disk: 8J × 19" ET45
farba: čierna metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 499B FL8
cena: 304,70€
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HYDRUS

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 498N 8Z8
cena: 225,22€

Produkt pozostáva z ľahkého zliatinového disku (vrátane krytky s logom v strede kolesa).

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: antracitová metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498P HA7
cena:235,15€

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: čierna matná – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498Q ZG6
cena: 235,15€

18"

CORVUS

CORVUS

TRINITY

TRINITY

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: strieborná metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498L 8Z8
cena: 225,22€

pre pneumatiku:	215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: čierna metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498M FL8
cena: 235,15€

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: strieborná metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498 8Z8
cena: 225,22€

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: antracitová metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498A HA7
cena: 235,15€

MYTIKAS

MYTIKAS

BRAGA

BRAGA

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 498C 8Z8
cena: 225,22€

pre pneumatiku:	215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: čierna metalická
objednávacie číslo: 57A 071 498D FL8
cena: 235,15€

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: strieborná metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498E 8Z8
cena: 225,22€

pre pneumatiku: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 18" ET45
farba: antracitová metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 498B HA7
cena: 235,15€
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17"

KUMA

KUMA

RATIKON

RATIKON

ARONIA

TRITON

TRITON

TRITON

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 497G 8Z8
cena: 194,30€

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: antracitová metalická – brúsená
objednávacie číslo: 57A 071 497E HA7
cena: 204,24€
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pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET 45
farba: čierna metalická
objednávacie číslo: 57A 071 497H FL8
cena: 204,24€

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 497 8Z8
cena: 194,30€

pre pneumatiku:	215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 497C 8Z8
cena: 194,30€

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: platinová matná
objednávacie číslo: 57A 071 497B HZ9
cena: 188,78€

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET 45
farba: čierna metalická
objednávacie číslo: 57A 071 497D FL8
cena: 204,24€

pre pneumatiku: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
zliatinový disk: 7J × 17" ET45
farba: čierna matná
objednávacie číslo: 57A 071 497A ZG6
cena: 204,24€

16"

NANUQ

pre pneumatiku: 215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
zliatinový disk: 6J × 16" ET43
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 496A 8Z8
cena: 176,64€

NANUQ

pre pneumatiku: 215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
zliatinový disk: 6J × 16" ET43
farba: čierna metalická
objednávacie číslo: 57A 071 496B FL8
cena: 184,37€

SÚPRAVA KRYTOV

CASTOR

pre pneumatiku:	215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
zliatinový disk: 6J × 16" ET43
farba: strieborná metalická
objednávacie číslo: 57A 071 496 8Z8
cena: 176,64€
Na použitie so snehovými reťazami

BORNEO
súprava veľkoplošných krytov kolies (4 ks)

pre pneumatiku: 6J x 16”
objednávacie číslo: 57A 071 456 Z31
cena: 73,08€
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BALÍČEK STAROSTLIVOSTI
O KOLESÁ
Kolesá automobilu sú ako topánky. Nezáleží na tom, či sú „topánky“ vášho automobilu
ŠKODA štýlové, športové alebo funkčné a praktické, BALÍČEK STAROSTLIVOSTI
O KOLESÁ ponúka škálu produktov, s ktorými budú vaše kolesá ešte atraktívnejšie.
Balíček obsahuje: obaly na kompletné kolesá, ozdobné kryty ventilčekov kolies,
súpravu bezpečnostných skrutiek
Balíček starostlivosti o kolesá
000 073 900F
Cena: 69,60€

Obaly na kompletné kolesá
000 073 900L
Cena: 27,97€
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Súprava bezpečnostných skrutiek
000 071 597C
Cena: 21,89€

Súprava krytiek skrutiek kolies (20 ks)
Na bezpečnostné skrutky:
000 071 215N Z37 | strieborno-sivá, cena: 6,06€
000 071 215N 01C | čierna matná, cena: 13,91€
Na štandardné skrutky:
000 071 215P 7ZS | strieborná metalická, cena: 11,10€
000 071 215P UZ7 | strieborno-sivá lesklá, cena: 9,52€
000 071 215P 041 | čierna lesklá, cena: 9,22€
000 071 215P Z37 | strieborno-sivá, cena: 5,78€
000 071 215P 01C | čierna matná, cena: 8,60€

Ozdobné kryty ventilčekov kolies*
000 071 215C
Cena: 19,50€

Ozdobné kryty ventilčekov kolies
s logom MOTORSPORT*

Ozdobné kryty ventilčekov kolies
s logom RS*

000 071 215H
Cena: 20,52€

000 071 215G
Cena: 20,52€

* Nie je určené pre vozidlá s výbavou „Aktívna kontrola tlaku v pneumatikách“
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KONEKTIVITA

MyŠKODA

Prepojovací kábel pre USB
Micro | 5JA 051 446J, cena: 11,84€
Mini | 5JA 051 446H, cena: 18,17€
Apple | 5E0 051 510E, cena: 23,86€

CONNECT A ĎALŠIE
DIGITÁLNE SLUŽBY VO VRECKU
Pri šoférovaní vozidla ŠKODA ide aj o funkcie a personalizovaný kontakt,
ktoré poskytujú zaujímavý zážitok. Je to hudba, ktorá hrá na ceste do vašej
destinácie. Je to istota, že pomoc je vzdialená na pár kliknutí. Vaše vozidlo
ŠKODA je vaším každodenným spoločníkom – a vďaka MyŠKODA je ešte
oveľa viac.
Pomocou aplikácie môžete vozidlo ešte pred odjazdom na diaľku vykúriť
alebo vychladiť. Aplikácia ponúka aj nahliadnutie do manuálu k vozidlu alebo
možnosť interakcie s preferovaným servisným partnerom a množstvo ďalších
funkcií, ktoré môžete využiť.
USB-C do USB-A 3.0 adaptér

S aplikáciou MyŠKODA zostáva vaše auto pod vašou kontrolou. Aplikácia je
k dispozícii na stiahnutie v App Store (iOS) a Google Play (Android). Služby
ŠKODA Connect sú k dispozícii v rozsahu podľa objednaného balíka služieb:
Infotainment Online alebo Care Connect.

Chcete sa dozvedieť viac o ŠKODA Connect?
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000 051 443J, cena: 4,24€
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KOMFORT
A ÚŽITOK

CELOROČNÉ INTERIÉROVÉ KOBERCE
Vďaka praktickému a inteligentnému dizajnu a materiálu, ktorý dokonale
chráni podlahu pred blatom, špinou a vodou, si s týmito kobercami
budete môcť v pokoji vychutnať jazdu v teréne.

Celoročné interiérové koberce – sivý nápis
57B 061 502A | predné, ľavostranné riadenie, cena: 28,51€
57C 061 502A | predné, pravostranné riadenie, cena: 28,51€
57A 061 512A | zadné, cena: 24,95€

Celoročný koberec cez tunel
57A 061 580
Cena: 8,34€

Celoročné interiérové koberce
57B 061 502 | predné, ľavostranné riadenie, cena: 29,16€
57C 061 502 | predné, pravostranné riadenie, cena: 29,16€
57A 061 512 | zadné , cena: 24,95€
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SÚPRAVA TEXTILNÝCH
KOBERCOV
Tieto koberce dodávajú vášmu
vozidlu príjemný vzhľad v interiéri
a znižujú hladinu hluku vnútri
vozidla, čím sa zvyšuje pohodlie
cestujúcich vo vozidle.
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Súprava textilných kobercov Standard

Súprava textilných kobercov Prestige

57B 061 404 | ľavostranné riadenie, cena: 59,35€
57C 061 404 | pravostranné riadenie, cena: 59,35€

57B 061 270 | ľavostranné riadenie, cena: 74,22€
57C 061 270 | pravostranné riadenie, cena: 74,22€

Súprava textilných kobercov Prestige – dvojitý nubuk

Súprava textilných kobercov Prestige – sivé prešitie

57B 061 270B | ľavostranné riadenie, cena: 79,26€
57C 061 270B | pravostranné riadenie, cena: 79,26€

57B 061 270A | ľavostranné riadenie, cena: 71,70€
57C 061 270A | pravostranné riadenie, cena: 71,70€

KOMFORT A PRAKTICKOSŤ

Lapače nečistôt – predné
57A 075 111A | bez plastových lemov blatníkov, cena: 18,78€
57A 075 111 | s plastovými lemami blatníkov, cena: 18,78€

Predné a zadné lapače nečistôt chránia spodné časti vozidla pred
nečistotami a poškodením spôsobeným údermi kamienkov a ich
úlomkov. Lapače nečistôt sú užitočné najmä v zime, keď je na cestách
korozívna soľ, ktorá sa zachytí na lapačoch nečistôt a nie na karosérii
vozidla.
Praktická a štýlová opierka na nohy „Lounge Step“ je v úplnom súlade
s interiérovým dizajnom vášho vozidla a zároveň zvyšuje pohodlie nôh
a chodidiel pri cestovaní.

Opierka na nohy

Lapače nečistôt – zadné

000 061 141A | súprava 2 ks
,Cena: 71,39€

57A 075 101A
Cena: 18,14€
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SLNEČNÉ CLONY
Tieto slnečné clony pre KAROQ sú praktickým a užitočným doplnkom využiteľným po celý rok. Budú vás chrániť pred
slnečnými lúčmi. Slnečné clony vytvoria vo vozidle chladivý tieň, ktorý ocenia cestujúci najmä v lete. Zároveň zachovajú
súkromie a zakryjú batožinu pred očami okoloidúcich. Ľahko sa inštalujú a vďaka použitým kvalitným materiálom
vám budú spoľahlivo slúžiť roky.

34

Slnečné clony na zadné bočné okná

Slnečné clony na okná batožinového priestoru

57A 064 363A
Cena: 115,37€

57A 064 361A
Cena: 119,59€
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SMART HOLDER
– BALÍČEK KOMFORT

Vyberateľný odpadkový kôš do priehradky vo dverách

Smart holder – adaptér

5JA 061 107 9B9 | čierny
Cena: 13,20€

3V0 061 129
Cena: 21,72€

Comfort Pack lite | 000 061 122N
Smart holder – adaptér, 2 ks
Smart holder – háčik na tašku
Smart holder – držiak multimédií
Smart holder – vešiak na sako
Cena: 57,53€

Comfort Pack M | 000 061 122E
Smart holder – adaptér, 2 ks
Smart holder – háčik na tašku
Smart holder – držiak multimédií
Smart holder – vešiak na sako
Vyberateľný odpadkový kôš do priehradky
vo dverách – čierny
Cena: 66,65€
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Smart holder – držiak multimédií

Smart holder – háčik na tašku

Smart holder – vešiak na sako

3V0 061 128
Cena: 8,26€

3V0 061 126
Cena: 4,34€

3V0 061 127
Cena: 21,72€

Obojstranný koberec do batožinového priestoru

KOBERCE DO BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU

57A 061 163 | pre pevné sedadlá so zvýšenou podlahou, cena: 69,48€
57A 061 163A | pre pevné sedadlá so základnou podlahou a pre VarioFlex
so základnou/zvýšenou podlahou, cena: 69,48€

Tieto dva produkty z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva sú
klasické príklady viacúčelového príslušenstva. Obojstranný rozkladací
koberec do batožinového priestoru má jednu stranu čalúnenú, ktorá chráni
batožinu proti nečistotám. Spodná strana je plastová a dokonale sa hodí
na prepravu špinavých alebo mokrých predmetov. Druhým produktom je
rozkladací obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru,
ktorý je najlepším riešením na ochranu celého batožinového priestoru.

Rozkladací obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru

Rozkladacia gumotextilná vložka

57A 061 210 | pre pevné sedadlá so základnou podlahou a VarioFlex, cena: 102,72€
57A 061 210A | pre pevné sedadlá so zvýšenou podlahou/medzipodlahou, cena: 102,72€

57A 061 164
Cena: 126,00€
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Plastová vaňa do
batožinového priestoru

Hliníková priehradka
do plastovej vane

Rozdeľovací element
na hliníkovú priehradku

Plastová vaňa do batožinového priestoru
so zvýšenými okrajmi

57A 061 162
Cena: 138,60€

565 017 254
Cena: 36,96€

000 017 254A
Cena: 11,10€

57A 061 162A
Cena: 119,70€

PLASTOVÁ VAŇA DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Plastová vaňa dokonale zapadne do batožinového priestoru, aby ho chránila pred znečistením.
Môže byť vybavená hliníkovou priehradkou doplnenou rozdeľovacím elementom, ktorý umožňuje rozdeliť
batožinový priestor podľa vašich potrieb. Vytvára priestor na uloženie vecí, ktoré potrebujete mať poruke
alebo ktoré potrebujete oddeliť od zvyšku batožiny.
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ZABEZPEČTE PREPRAVU
SVOJEJ BATOŽINY EŠTE
JEDNODUCHŠIE
A POHODLNEJŠIE
s rôznymi doplnkami, ako je sieťový program, vak na lyže,
upevňovacie prvky alebo odkladacia taška. Oceníte aj prvky
ochrany batožinového priestoru, akými sú napríklad
obojstranný koberec alebo plastová vaňa.

Sieťový program (3-dielna súprava)
57A 065 110
57A 065 110A
57A 065 110B
57A 065 110C
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| čierny, so základnou podlahou, cena: 27,82€
| čierny, pre automobily s rezervou, cena: 27,82€
| sivý, so základnou podlahou, cena: 26,94€
| sivý, pre automobily s rezervou, cena: 27,82€

Odkladacia sieť do batožinového priestoru

Sieťový program (1-dielna súprava)

565 065 110H
Cena: 74,53€

57A 065 110D | čierny pre pevné sedadlá s medzipodlahou, cena: 8,65€
57A 065 110E | sivý pre pevné sedadlá s medzipodlahou, cena: 3,34€

Deliaca mriežka do batožinového priestoru

Ochranná fólia zadného nárazníka

57A 017 221A | pre sedadlá VarioFlex, cena: 143,38€
57A 017 221 | pre pevné sedadlá, cena: 147,08€

57A 061 197
Cena: 40,32€

Univerzálny fixačný element

Taška do batožinového priestoru

6V0 061 104
Cena: 9,50€

DMK 770 003
Cena: 44,50€
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ŠKRABKA NA ĽAD
A METLIČKA
Nedajte sa prekvapiť počasím, buďte pripravení
vďaka našej škrabke na ľad a metličke, ktoré vám
pomôžu v akejkoľvek zimnej a zasneženej situácii.
Metličku je možné odložiť do dverí vozidla.

Škrabka na ľad
000 096 010E
Cena: 2,82€

Metlička
000 096 011D
Cena: 8,16€
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DÁŽDNIK
Doprajte si trochu luxusu s týmto elegantným
čiernym dáždnikom. Dáždnik je dostatočne
veľký, aby vás účinne ochránil pred dažďom,
ale aj v zloženom tvare je dostatočne
kompaktný, aby sa zmestil do tašky.

Dáždnik
000 087 600G 9B9
Cena: 23,40€
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VYBERATEĽNÝ ODPADKOVÝ
KÔŠ DO PRIEHRADKY VO DVERÁCH
Štýlový kôš, ktorý sa dokonale hodí pre vozidlo ŠKODA, je elegantným
riešením pre odpad vo vozidle. Horné veko zabraňuje možnému zápachu
a vypadávaniu odpadkov z koša. Jeho použitie je veľmi jednoduché.

LED LAMPA NA ČÍTANIE
Interiérové LED svetlo z ponuky ŠKODA Originálne
príslušenstvo zvyšuje pohodlie, najmä na dlhých cestách.

Vyberateľný odpadkový kôš do priehradky vo dverách

Popolník do držiaka na nápoje

LED lampa na čítanie 12 V

5JA 061 107 9B9 | čierny, cena: 13,20€
5JA 061 107 WC4 | béžový, cena: 13,20€

000 061 142B
Cena: 11,35€

000 069 690L
Cena: 23,52€
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TERMOELEKTRICKÝ
CHLADIACI BOX

Termoelektrický chladiaci box (15 l)
5L0 065 400
Cena: 152,03€

Osviežte sa v horúcich letných dňoch vďaka chladiacemu boxu
zo sortimentu ŠKODA Originálne príslušenstvo, v ktorom
môžete mať vždy poruke studené nápoje, ovocie, občerstvenie
alebo čokoľvek, čo vás vo vozidle osvieži. Užitočnosť
a univerzálnosť termoelektrického chladiaceho boxu robia
z neho ideálny doplnok pre akékoľvek vozidlo značky ŠKODA
a robia váš život o niečo ľahším, keď cestujete z bodu A do
bodu B. Je nevyhnutný pri dlhých cestách autom a na
potraviny, ktoré je potrebné udržiavať v chlade. K dispozícii je
vo variante 15 l a 20 l.
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Termoelektrický chladiaci box (20 l)

Cestovný kávovar

000 065 400G
Cena: 166,86€

000 069 641D
Cena: 274,56€
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PREPRAVA

SMEROM
K DOBRODRUŽSTVU
A DO NEZNÁMA
Poznáte ten pocit nekonečnej slobody a radosti z prichádzajúceho
dobrodružstva? Vydajte sa do neznáma s kvalitným príslušenstvom.
Ak potrebujete prepraviť veľké alebo objemné predmety, neexistuje
lepšie riešenie, ako využiť nosiče a boxy z ponuky ŠKODA
Originálneho príslušenstva.

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie – na 3 bicykle
000 071 105P | ľavostranné riadenie
000 071 105Q | pravostranné riadenie

Sklopné ťažné zariadenie
57A 092 160L | pre vozidlá s prípravou na ŤZ
Cena: 713,59€

Adaptér na ťažné zariadenie
(redukcia z 13 pin na 7)
EAZ 000 001A
Cena: 18,49€
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Pre vozidlá KAROQ FL bez prípravy na ťažné zariadenie
nie je možná dodatočná montáž ťažného zariadenia.

NOSIČ BICYKLOV
NA ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Nosič bicyklov na ťažné zariadenie je ideálnym
riešením pre vozidlá, ktoré sú vybavené ťažným zariadením.
Umožňuje bezproblémovú a pohodlnú manipuláciu s bicyklami.
Jeho elegantný štýl a solídny dizajn dokonale dopĺňajú vzhľad
vozidiel ŠKODA. K dispozícii je pre dva a tri bicykle.

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie – na 2 bicykle
000 071 105F | ľavostranné riadenie, cena: 535,80€
000 071 105C | pravostranné riadenie, cena: 380,76€
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PRIEČNÝ STREŠNÝ NOSIČ
Priečny strešný nosič je praktickým doplnkom vozidla ŠKODA
KAROQ. Vďaka vysokej kvalite, osvedčenej bezpečnosti a vysokému
užívateľskému komfortu je priečny strešný nosič považovaný za najlepšie
riešenie na prepravu veľkých predmetov, ktorých rozmery presahujú
kapacitu batožinového priestoru vozidla.

Priečny strešný nosič
57A 071 151
Cena: 245,70€

Vak na strešný nosič
000 071 156
Cena: 35,90€
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UZAMYKATEĽNÝ NOSIČ
BICYKLA
Chystáte sa na cyklistickú dovolenku? Prepravte svoje
bicykle bezpečne s originálnym nosičom bez poškodenia
vozidla a bez obmedzenia jeho jazdných vlastností.

Uzamykateľný nosič bicykla
000 071 128P | s ALU profilom, cena: 159,60€
000 071 128D | s oceľovým profilom, cena: 88,92€
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UZAMYKATEĽNÝ NOSIČ LYŽÍ
ALEBO SNOUBORDOV
Chystáte sa do hôr? Tento uzamykateľný nosič je bezpečné
riešenie na prepravu vašich lyží alebo snoubordov na streche
auta. Môže niesť 4 páry lyží alebo 2 snoubordy. Bol testovaný
spoločnosťou ŠKODA na zaťaženie a bezpečnosť.

Uzamykateľný nosič lyží alebo
snoubordov s hliníkovým
profilom – vysúvací
000 071 129AC
Cena: 271,92€

Uzamykateľný nosič lyží
alebo snoubordov s hliníkovým profilom
000 071 129AA
Cena: 187,44€

54

Vak na lyže

Vak na lyže

000 050 515D
Cena: 109,00€

000 050 515E | pre sedadlá VarioFlex
Cena: 113,28€
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UZAMYKATEĽNÝ BOX
NA LYŽE A SNOUBORDY 400 L

Uzamykateľný box na lyže a snoubordy 400 l
000 071 175C | strieborný
Cena: 755,04€

Uzamykateľný box s kapacitou až päť párov lyží alebo štyroch
snoubordov v exkluzívnom dizajne ŠKODA. Aerodynamický
optimalizovaný tvar a znížené dno majú pozitívny účinok na stabilitu
pri jazde, spotrebu paliva a obmedzenie vibrácií. Do boxu
s objemom 400 litrov môžete uložiť viac ako len zimnú výbavu.

Pre pohodlné nakladanie a vykladanie
je nový strešný box prístupný
z oboch strán.
Uzamykateľný box
na lyže a snoubordy 400 l
000 071 175D | čierny
Cena: 755,04€
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Uzamykateľný box na lyže a snoubordy 380 l
5L6 071 175 | strieborný, cena: 486,72€
5L6 071 175A | čierny, cena: 525,41€
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STREŠNÝ BOX 400 L

STREŠNÝ BOX 380 L

Objem 		
			
			
Hmotnosť		
Nosnosť		
Rozmery		
Farby			
Uchytenie

Objem			
			
			
Hmotnosť		
Nosnosť		
Rozmery		
Farby			
Uchytenie

400 l
6 párov lyží
alebo 5 snoubordov
24,9 kg
75 kg
215 x 95 x 35 cm
čierna | strieborná
T-drážka

380 l
5 párov lyží
alebo 4 snoubordy
18 kg
75 kg
215 x 80 x 35 cm
čierna | strieborná
T-drážka, U-profil
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BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSŤ NA
PRVOM MIESTE
Záleží nám na vás, vašich blízkych a vašich domácich
zvieratách. Vyberte si z kolekcie bezpečnostných
doplnkov pre celú rodinu.
Každý typ detskej sedačky značky ŠKODA Originálne
príslušenstvo prechádza radom prísnych testov
vrátane nárazových testov EuroNCAP a skúškam
ohňovzdornosti, obsahu škodlivých látok, odolnosti
proti opotrebovaniu a kvality poťahov.

Detské zrkadielko
000 072 549F | sivé, cena: 17,11€
000 072 549D | čierne, cena: 17,11€
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Ochranná podložka pod detskú autosedačku
000 019 819A
Cena: 25,70€

0 – 13 kg

9 – 18 kg

15 – 36 kg

Detská autosedačka BABY-SAFE PLUS*

Detská sedačka ISOFIX DUO plus*

Detská autosedačka Kidfix XP*

1ST 019 907
Cena: 519,12€

DDA 000 006
Cena: 584,64€

3-bodové pripútanie
000 019 906K
Cena: 422,10€

* Iba pre vozidlá vybavené systémom ISOFIX
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Poťah na ochranu sedadiel
3V0 061 680

BEZPEČNOSTNÝ PÁS
PRE PSA
Praktický poťah zadných sedadiel chráni
váš interiér vozidla pred poškodením
a znečistením. Jeho veľkosť sa dá prispôsobiť
a tým je možné pokryť iba jednu polovicu
zadných sedadiel.

Bezpečnostný pás pre psa
000 019 409A | veľkosť S, cena: 63,36€
000 019 409B | veľkosť M, cena: 80,40€
000 019 409C | veľkosť L, cena: 89,76€
000 019 409D | veľkosť XL, cena: 100,44€
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Zadná parkovacia kamera
57B 054 634 | ľavostranné riadenie, cena: 193,10€
57C 054 634 | pravostranné riadenie, cena: 189,22€
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Mechanické zabezpečenie radenia
57A 071 775C | automatická prevodovka, cena: 340,56€
57A 071 775B | manuálna prevodovka, cena: 340,56€

Súprava na výmenu rezervného kolesa
57A 093 860 | základná podlaha a pevné sedadlá, pohon 4x2, cena: 44,46€
57A 093 860A | základná podlaha a pevné sedadlá, pohon 4x4, cena: 86,30€

Spodný plastový ochranný kryt motora
57A 071 608E | pre TDI motorizácie, cena: 68,76€
57A 071 608D | pre TSI motorizácie, cena: 66,48€

Podložka pod EČV
KEA 075 004
Cena: 2,30€
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PRIPRAVTE SA
NA KAŽDÚ SITUÁCIU
Každá krajina má vlastné zákony o tom, akú
povinnú výbavu musí vozidlo obsahovať.
Táto povinná výbava je len jedna z mnohých
vecí, ktoré môžete v núdzových prípadoch
potrebovať.
Napríklad, ak na ceste do práce alebo počas
cesty na výlet dostanete defekt, súprava na
výmenu rezervného kolesa sa ukáže
ako neoceniteľná.
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Štartovacia powerbanka

Rezervné koleso 18"

000 051 763R
Cena: 184,80€

57A 601 011E | 125/70 R18
Cena: 160,80€

Reflexná výstražná vesta

Výstražný trojuholník

Ťažné lano

000 093 056L | žltá, cena: 2,77€
000 093 056K | oranžová, cena: 2,77€

GGA 700 001A
Cena: 11,34€

GAA 500 001
Cena: 13,44€
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STAROSTLIVOSŤ
O VOZIDLO
Doprajte svojmu vozidlu ŠKODA najlepšiu možnú
starostlivosť. Z ponuky ŠKODA Originálneho
príslušenstva si môžete vybrať kompletný rad
produktov na čistenie a leštenie interiéru alebo
exteriéru vozidla.

ŠKODA kozmetika
Informácie o kompletnej ponuke získate v ŠKODA E-shope
alebo v autorizovanom servise ŠKODA.
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SÚPRAVA
AUTOKOZMETIKY
Viacúčelová kozmetická súprava starostlivosti
o vozidlo obsahuje: univerzálny čistič všetko
v jednom, zimný koncentrát na čistenie skiel,
starostlivosť o prístrojovú dosku, gél na
čistenie diskov kolies, šampón s voskom.
S kefkou na kolesá a čistiacou handričkou
sa postaráte o to, aby vaše auto žiarilo a zachovalo
si farbu. Všetky položky sú balené v praktickej
textilnej taške na pohodlné uskladnenie.

Súprava autokozmetiky
000 096 356F
Cena: 42,48€

ČISTIČ DISPLEJA 2 V 1
Praktická súprava účinného čistiaceho
prostriedku a kvalitnej čistiacej utierky
v modernom minimalistickom vzhľade.
Puristický dizajn 2 v 1 na dôkladné
vyčistenie a bezchybný vzhľad displeja.
Čistiaca kvapalina a utierka z mikrovlákna
zaisťujú dokonalé odstránenie nečistôt
a nepekných odtlačkov prstov.

72

2 V 1 NÁHRADNÁ
NÁPLŇ
Náhradná náplň obsahuje
200 ml čistiacej kvapaliny.
Kvapalina je určená
na dopĺňanie čističa
displeja.

Čistič displeja 2 v 1

2 v 1 náhradná náplň

000 096 311T
Cena: 12,24€

000 096 311AA
Cena: 6,86€

Skladacia lopata na sneh
5L0 099 320
Cena: 39,20€

Súprava náhradných
poistiek a žiaroviek
6VA 052 000 | FULL LED s hmlovkami, cena: 22,34€
565 052 000J | FULL LED bez hmloviek, cena: 13,45€

Autolekárnička
000 093 108C
Cena: 12,18€

73

APLIKÁCIA MyŠKODA
Doprajte si plnú kontrolu nad svojím
vozidlom. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA
a prístup k všetkým potrebným funkciám
kedykoľvek, či už ide o údaje o jazde, dojazde,
plánovaní trasy alebo dokonca o mieste,
kde ste naposledy zaparkovali.

Obrázky použité v tomto katalógu slúžia len na ilustráciu a nie sú určené na to, aby tvorili súčasť žiadnej
zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa
môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné
špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.
Pre viac informácií nás navštívte na:
www.skoda-auto.sk
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Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA:

