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Mosaic
Je len na vás, ktorou cestou sa vydáte a aký terén si zvolíte. 
Objavujte s modelom ŠKODA KAROQ nepoznané.

Vaše vozidlo sa stane dokonalým aj vďaka unikátnemu ŠKODA 
Originálnemu príslušenstvu. Vychutnajte si svoju jazdu naplno!

Produktová ponuka originálneho príslušenstva v katalógu bola 
navrhnutá s jediným cieľom, poskytnúť vám a vašim blízkym 
na cestách komfort a bezpečnosť. Jedinečné ŠKODA Originálne 
príslušenstvo vám ponúka top kvalitu starostlivo overenú 
dôkladným testovaním. Každý jeden produkt bol vytvorený na to, 
aby sa váš ŠKODA KAROQ odlíšil. 

CHOĎTE 
NA TO INAK



12
ORIGINÁLNE   
  DISKY

6
ŠPORT 
  A DIZAJN

18
INFOTAINMENT 



22
KOMFORT 
  A ÚŽITOK

SIMPLY CLEVER

38
PREPRAVA

32 44
BEZPEČNOSŤ





ŠPORT 
  A DIZAJN



ŠPORT A DIZAJN
Svoj KAROQ budete šoférovať najmä vy, preto by ste si ho mali prispôsobiť 
tak, aby vám počas jazdy prinášal potešenie a priťahoval zrak okoloidúcich či už 
v meste, alebo aj mimo hlavných ciest.
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Súprava krytiek skrutiek kolies (20 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
pre 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
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 215C, cena: 19,50€)

Obaly na kompletné kolesá
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 073 900L, cena: 27,97€

BALÍČEK STAROSTLIVOSTI 
O KOLESÁ
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 073 900F, cena: 69,60€)

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 (000 073 900B, cena: 27,47€)
• Ozdobné kryty ventilčekov kolies (000 071 215C, cena: 19,50€)
• Súpravu bezpečnostných skrutiek (000 071 597C, cena: 20,80€)

Dekoratívne kryty bočných spätných zrkadiel 
v striebornej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 072 530A, cena: 37,93€)

Dekoratívne kryty bočných spätných zrkadiel 
v čiernej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 072 530, 37,93€)

pre bezpečnostné skrutky
> 000 071 215N Z37 | strieborno-sivá, 
cena: 6,06€
> 000 071 215N 01C | čierna matná 
cena: 13,91€
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Nástupné prahy z ušľachtilej ocele 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavý (57A 071 691, cena: 389,40€)
• pravý (57A 071 691A, cena: 389,40€) 

pre bezpečnostné skrutky
> 000 071 215N Z37 | strieborno-sivá, 
cena: 6,06€
> 000 071 215N 01C | čierna matná 
cena: 13,91€



Bez vyobrazenia: Dekoratívne prahové lišty z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 071 303, cena: 70,75€)

Dekoratívne prahové lišty
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• s vložkami z ušľachtilej ocele (57A 071 303A, cena: 99,00€)
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Dekoratívny rámik manžety radenia
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
• pre ľavostranné riadenie  

(566 072 390, cena: 38,04€)
• pre pravostranné riadenie  

(567 072 390, cena: 37,32€)

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• automatická prevodovka (5E1 064 205, cena: 77,11€)
• mechanická prevodovka (5E1 064 200, cena: 65,45€)

Foot steps – podložka
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5E1 064 209, cena: 16,33€)

Kožená hlavica rýchlostnej páky s manžetou  
v sivej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
• pre 6° manuálnu prevodovku  

(566 064 230 YDK, cena: 47,06€)
• pre 6° manuálnu prevodovku 4x4  

(566 064 230A YDK, cena: 47,06€)
• pre automatickú prevodovku  

(566 064 220 YDK, cena: 67,21€)
• pre automatickú prevodovku 4x4  

(566 064 220A YDK, cena: 67,21€)
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ORIGINÁLNE 
  DISKY



Možno použiť 
so snehovými reťazami.

ORIGINÁLNE DISKY
BUSINESS TRIEDA
S DOTYKOM DOKONALOSTI.
Rovnako ako vaše topánky 
vypovedajú dôležité veci o vás, 
kolesá vypovedajú o vašom 
automobile. Či už je vaším 
cieľom zdôrazniť elegantné 
alebo športové vlastnosti 
automobilu ŠKODA KAROQ, 
originálne disky sú  
perfektnou voľbou!

ŠKODA PNEUGARANCIA
Program ŠKODA Pneugarancia zabezpečí, 
aby pre vás zničená pneumatika už 
nepredstavovala finančnú stratu. Vzťahuje 
sa na neopraviteľné poškodenia vzniknuté 
pri bežnej prevádzke. Získate tak zľavu až 
70 % na novú pneumatiku. Výška zľavy závisí 
na hĺbke zostatkového dezénu, pričom limit 
je 5 mm. Garanciu získate automaticky 
pri kúpe zimného kompletného kolesa 
u autorizovaného partnera ŠKODA alebo 
v ŠKODA E-shope.
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Crater 57A 071 499A 8Z8, cena: 290,35€
zliatinový disk 8J x 19“ 
pre pneumatiky 
225/40 R 19 (4x2)
225/45 R 19 (4X4)
v striebornej metalickej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Crater 57A 071 499 HA7, cena: 304,70€
zliatinový disk 8J x 19“ 
pre pneumatiky
225/40 R 19 (4x2)
225/45 R 19 (4x4)
v antracitovej metalickej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Vedeli ste, že...
... všetky disky z ľahkej zliatiny splnili prísne homologizačné testy spoločnosti ŠKODA AUTO, ktoré testovali ich odolnosť proti korózii, vplyvom 
klímy a proti opotrebeniu? Zároveň sú disky chránené vrstvou extrémne tvrdej farby, ktorá odolá aj vysokým teplotám.

Ratikon 57A 071 497C 8Z8, cena: 194,30€
zliatinový disk 7J x 17“
pre pneumatiky
215/55 R 17 (4x2)
225/55 R 17 (4x4)
v striebornej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Mytikas 57A 071 498D FL8, cena: 235,15€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky 
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4)
v čiernej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Mytikas 57A 071 498C 8Z8, cena: 225,22€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky 
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4) 
v striebornej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Trinity 57A 071 498 8Z8, cena: 225,22€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky 
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4)
v striebornej metalickej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Trinity 57A 071 498A HA7, cena: 235,15€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky 
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4)
v antracitovej metalickej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Braga 57A 071 498E 8Z8, cena: 168,90€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky 
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4)
v striebornej metalickej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Braga 57A 071 498B HA7, cena: 235,15€
zliatinový disk 7J x 18“
pre pneumatiky
215/50 R 18 (4x2)
225/50 R 18 (4x4)
v antracitovej farbe, brúsený
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Ratikon 57A 071 497D FL8, cena: 204,24€
zliatinový disk 7J x 17“
pre pneumatiky 
215/55 R 17 (4x2)
225/55 R 17 (4x4)
v čiernej metalickej  farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo



Nanuq 57A 071 496A 8Z8, cena: 176,64€
zliatinový disk 6J x 16“
pre pneumatiky 
215/60 R 16 (4x2, 4x4)
225/60 R 16 (4x4)
v striebornej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Nanuq 57A 071 496B FL8, cena: 184,37€
zliatinový disk 6J x 16“
pre pneumatiky 
215/60 R 16 (4x2, 4x4)
225/60 R 16 (4x4)
v čiernej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Triton 57A 071 497A ZG6, cena: 204,24€
zliatinový disk 7J x 17“
pre pneumatiky 
215/55 R 17 (4x2)
225/55 R 17 (4x4)
v čiernej matnej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Triton 57A 071 497B HZ9, cena: 188,78€
zliatinový disk 7J x 17“
pre pneumatiky 
215/55 R 17 (4x2)
225/55 R 17 (4x4)
v platinovej matnej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Triton 57A 071 497 8Z8, cena: 194,30€
zliatinový disk 7J x 17“
pre pneumatiky 
215/55 R 17 (4x2)
225/55 R 17 (4x4)
v striebornej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Borneo 57A 071 456 Z31, cena: 73,08€
súprava veľkoplošných  
krytov kolies na oceľové  
disky 6J x 16“
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Castor 57A 071 496 8Z8, cena: 176,64€
zliatinový disk 6J x 16“
pre pneumatiky 
215/60 R 16 (4x2, 4x4)
225/60 R 16 (4x4)
v striebornej metalickej farbe
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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INFOTAINMENT
Vďaka ŠKODA Originálnemu príslušenstvu môžete vo svojom automobile KAROQ podčiarknuť jeho vznešenosť a urobiť z neho viac než len
vysokovýkonný stroj alebo prepravný prostriedok. Pripojením svojho auta k multimediálnym zariadeniam otvárate dvere do nového sveta
zábavy, informácií a komunikácie.

AKTUALIZUJTE SI MAPY A SOFTVÉR 
Naším cieľom je zjednodušiť vám život a spríjemniť cestovanie. Preto sme pre vás s využitím moderných technológií pripravili
portál Infotainment. Navštívte http://updateportal.skoda-auto.com/sk-sk, zadajte VIN kód svojho vozidla a uvidíte, aké je to
jednoduché. Náš systém rozpozná, aké aktualizácie potrebujete, a ponúkne vám ich na stiahnutie pohodlne z domova. Kúpou
nového vozidla s navigačným systémom ŠKODA získate zároveň s navigačnou databázou Európa aj bezplatnú aktualizáciu
navigačných máp na 3 roky.

AKTUALIZÁCIA MÁP
Cestná sieť sa stále mení, a preto treba pamäť navigačného
systému aktualizovať. Len tak môžete vždy ísť naisto, naj-
kratšou cestou a užívať si jazdu. Aktualizácia máp teda šetrí 
váš čas aj peniaze.

AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU
Nezabudnite si aktualizovať softvér vo vašom
systéme Infotainment.

ZOZNAM KOMPATIBILNÝCH ZARIADENÍ
Poskytuje prehľad mobilných zariadení (telefónov, tabletov,
prehrávačov) kompatibilných so vstavanými ŠKODA sys-
témami (Bluetooth handsfree, SmartLink, atď.).

MOJE CIELE
Pomocou aplikácie MyDestination si môžete ciele vašej jazdy
nastaviť z pohodlia domova a potom ich jednoducho nahrať
do navigačného systému. Už viac nemusíte zdĺhavo sedieť
v aute a nastavovať cestu. Ovládanie navigácie je s aplikáciou
oveľa jednoduchšie a ľahšie.

CARSTICK
ŠKODA Originálne príslušenstvo

CarStick zaistí internetové pripojenie pre mobilné online služby (ŠKODA CONNECT – 

Infotainment online). To znamená, že môžete byť pripojený k internetu bez nutnosti používať svoj

smartfón. V automobile dokonca dokážete počas okamihu vytvoriť Wi-Fi hotspot. Jednoducho

zasuniete SIM kartu do CarSticku, pripojíte ju k USB konektoru pred radiacou pákou a vykonáte

príslušné nastavenia na navigačnom systéme Amundsen. Teraz už môžete pripojiť svoje mobilné

zariadenia cez Wi-Fi k palubnej sieti. (000 051 409F, cena: 167,58€)
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DRIVER ALERT – Asistent na rozpoznanie únavy
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
Tento asistenčný systém od rýchlosti 65 km/h do 200 km/h vyhodnocuje údaje 
zo senzorov posilňovača riadenia. Keď zaznamená správanie, ktoré môže indikovať 
únavu (napr. intenzívnejšia korekcia smeru volantom), upozorní vodiča akustickým 
signálom a odporučí prestávku. (5E0 054 801, cena: 54,50€)

SmartLink+
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 054 830A, cena: 224,95€)
Je dostupný pre infotainment systém Swing. Systém SmartLink+ (balík ŠKODA 
Connectivity, podporujúce MirrorLink®) umožňuje vodičovi bezpečne používať 
pri šoférovaní telefón a tiež integruje funkciu SmartGate. Tá umožňuje pripojiť 
váš smartfón k vozidlu prostredníctvom kábla, čím získate prístup k zaujímavým 
údajom o svojej jazde, ako napríklad o spotrebe, dynamike alebo servisných 
informáciách. O možnosti aktivácie služby pre konkrétne vozidlo sa informujte  
vo vašom autorizovanom servise ŠKODA.

*  Podmienky používania a informácie o kompatibilite s funkciou SmartLink+ nájdete  
na našej webovej stránke.

Navigačné SD karty
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre Amundsen MIB2, KT 31/2018
Európa 1 vrátane SK  
(5L0 051 236AH, cena: 213,83€)
Európa 2 (5L0 051 236AJ, cena: 217,54€)
Svet 1 (5L0 051 236AK, cena: 191,58€)
Svet 2 (5L0 051 236AL, cena: 191,58€)
Prázdna (5L0 051 236C, cena: 40,30€)

Prepojovacie USB káble
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Micro (5JA 051 446J, cena: 11,84€)
Mini (5JA 051 446H, cena: 18,17€)
Apple (5E0 051 510E, cena: 23,86€)
USB-C (565 051 510, cena: 27,82€)
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Media Command 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Media Command využíva Wi-Fi 
technológiu a umožňuje ovládať 
infotainment na tablete alebo 
smartfóne na diaľku.
(000 054 830B, cena: 208,88€)
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KOMFORT 
A ÚŽITOK
Čokoľvek sa rozhodnete prepravovať, vždy by ste mali zvoliť primerané vybavenie, s ktorým váš KAROQ zvládne každú cestu. 
Buďte pripravení na výzvy a zvoľte si ŠKODA Originálne príslušenstvo, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Prenosný kávovar
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 069 641C, cena:236,28€)
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Termoelektrický chladiaci box (20 l)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• so strážením stavu napätia autobatérie (000 065 400G, cena: 166,86€) 

Dizajnová taška do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 061 108, cena: 47,46€)

Termoelektrický chladiaci box (15 l)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5L0 065 400, cena:152,03€)

Dáždnik
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 087 600G 9B9, cena: 23,40€)

Škrabka na ľad
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5JA 096 010, cena: 2,64€)
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Plastová vaňa do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 061 162, cena: 138,60€)

Obojstranný koberec do batožinového priestoru 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá so zvýšenou podlahou (57A 061 163, cena: 62,50€)
• pre pevné sedadlá so základnou podlahou  
a pre VarioFlex so základnou/zvýšenou podlahou (57A 061 163A, cena: 62,50€) 

Vak na lyže (pre 2 páry lyží)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre VarioFlex sedadlá (000 050 515E, cena: 113,28€)

Vak na lyže (pre 2 páry lyží)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá (000 050 515D, cena: 109,00€)
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Odkladacia sieť do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(565 065 110H, cena: 74,53€)

Rozkladací obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá so základnou podlahou a VarioFlex (57A 061 210, cena: 102,72€)
• pre pevné sedadlá so zvýšenou podlahou/medzipodlahou (57A 061 210A, cena: 102,72€)

Deliaca mriežka
do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá  

(57A 017 221, cena: 147,08€)
• pre VarioFlex  

(57A 017 221A, cena: 143,38€)
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Sieťový program – čierny (3-dielna súprava)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre automobily so základnou podlahou (57A 065 110, cena: 27,82€)
• pre automobily s rezervou (57A 065 110A, cena: 27,82€)

Sieťový program – čierny 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá s medzipodlahou (57A 065 110D, cena: 8,65€) 

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

Sieťový program – sivý
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pevné sedadlá s medzipodlahou (57A 065 110E, cena: 3,34€) 
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Hliníková prepážka na plastovú vaňu
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(565 017 254, cena: 36,96€)

Univerzálny fixačný element
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 061 104, cena: 9,50€)
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Popolník do držiaka na nápoje
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 061 142B, cena: 11,35€)

Lapače nečistôt – predné
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• bez plastových lemov blatníkov (57A 075 111A, cena: 18,78€)
• s plastovými lemami blatníkov (57A 075 111, cena: 18,78€)

Lapače nečistôt – zadné
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 075 101, cena: )18,14€

Gumový koberec cez tunel
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 061 580, cena: 8,34€)

K
om

fo
rt

 a
 ú

ži
to

k
30



Súprava gumených kobercov
so zvýšeným okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• predné koberce ľavostranné riadenie  

(57B 061 502, cena: 29,16€)
• predné koberce pravostranné riadenie  

(57C 061 502, cena: 29,16€)
• zadné koberce (57A 061 512, cena: 24,95€)

Súprava textilných kobercov Prestige 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie  

(57B 061 270, cena: 63,10€)
• pravostranné riadenie  

(57C 061 270, cena: 74,22€)

Súprava textilných kobercov Standard 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie  

(57B 061 404, cena: 59,35€)
• pravostranné riadenie  

(57C 061 404, cena: 59,35€)

Držia a vydržia

Vedeli ste, že textilné koberce z ponuky ŠKODA Originálneho

príslušenstva prechádzajú tiež „podpätkovým testom“? Pri ňom je

simulovaná práca nohy vodiča na pedáli plynu zaborením podpätku do

hĺbky 5 mm od povrchu koberca za sucha aj za mokra a pod uhlom 45°.

Okrem toho koberce absolvujú aj záťažový test na odolnosť v podobe

dlhodobej jazdnej skúšky. Ďalej sa vykonáva test úchytiek, ktorými

sú k čalúneniu automobilu pripevnené predné koberce. Test je určený

na overenie správnej miery pevnosti klipsov, ktoré musia umožňovať

komfortnú manipuláciu z pohľadu zákazníka a zároveň držať koberec

na svojom mieste aj napriek občasným trhnutiam za jazdy.
Prístroj na vykonávanie 
podpätkového testu

Testovanie pevnosti 
fixačných prvkov

Súprava textilných kobercov Prestige
so sivým okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie  

(57B 061 270A, cena: 71,70€)
• pravostranné riadenie  

(57C 061 270A, cena: 71,70€)

K
om

fo
rt

 a
 ú

ži
to

k

31



SIMPLY
   CLEVER





SIMPLY CLEVER

Smart holder – držiak na multimédiá
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 129, cena: 21,72€)

Simply Clever motto je filozofiou aj produktom značky ŠKODA. 
Zahŕňa produkty kombinujúce komfort a praktickosť automobilu,
ktoré zároveň spríjemňujú jazdu a každodenné používanie.

Smart holder – háčik na tašku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 126, cena: 4,34€)

COMFORT PAKET „L” 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 061 122D, cena: 66,00€)

Užite si svoju vlastnú zónu pohodlia, nech ste kdekoľvek.
Balíček Comfort ponúka mnoho rozumných riešení,
aby vaše podnikanie a rodinné výlety boli ešte
príjemnejšie.

PAKET COMFORT OBSAHUJE:
• Smart holder – adaptér na hlavovú opierku (2 ks)
• Smart holder – háčik na tašku
• Smart holder – držiak na multimédiá
• Vyberateľný odpadkový kôš do dverí (čierny)
• Smart holder – vešiak na sako

Smart holder – adaptér na hlavovú opierku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 128, cena: 8,26€)
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Smart holder – vešiak na sako
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 127, cena: 21,72€)

Vyberateľný odpadkový kôš do priehradky vo dverách
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• čierny (5JA 061 107 9B9, cena: 13,20€)
• béžový (5JA 061 107 WC4, cena: 13,20€)

Bezpečnostný pás pre psa
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• veľkosť S (000 019 409A, cena: 63,36€)
• veľkosť M (000 019 409B, cena: 80,40€)
• veľkosť L (000 019 409C, cena: 89,76€)
• veľkosť XL (000 019 409D, cena: 100,44€)

Poťah na ochranu sedadiel čierny
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 680, cena: 118,54€)
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Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
kapacita 2 bicykle
• ľavostranné riadenie (000 071 105F, cena: 455,40€)
• pravostranné riadenie (000 071 105C, cena: 380,76€)

PREPRAVA
ŠKODA KAROQ ponúka veľa možností prepravovania rozmanitých vecí. Nemusíte byť limitovaní kapacitou batožinového priestoru, nosiče 
na bicykle a strešné boxy vám uľahčia vaše letné aj zimné cesty. Vysokokvalitné materiály a pokročilé výrobné technológie navyše garantujú 
dlhú životnosť všetkých produktov ŠKODA Originálneho príslušenstva.

Sklopné ťažné zariadenie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre vozidlá s prípravou na ťažné zariadenie  

(57A 092 160D, cena: 720,72€)
• pre vozidlá bez prípravy na ťažné zariadenie  

(57A 092 160D, cena: 720,72€ + 57A 971 658, cena: 70,08€)

Adaptér k ťažnému zariadeniu 
(redukcia z 13 pin na 7) 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(EAZ 000 001A, cena: 18,49€)
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Mapa simulácie napätia vyvolaného 
utiahnutím strešného nosiča.

Nosiče prechádzajú mnohými náročnými testami. V rôznych podmienkach sa 
overuje napríklad ich odolnosť proti korózii, nosnosť, pevnosť alebo životnosť, 
overuje sa aj následná vodotesnosť automobilu po inštalácii nosiča. Počas tzv. 
City Crash testu musí nosič zaťažený hmotnosťou 90 kg zostať na karosérii aj 
pri preťažení asi 12 G trvajúcom 50 ms (simulácia nárazu).

Uzamykateľný nosič bicykla
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• s hliníkovým profilom (000 071 128E, cena: 105,00€)
Bez vyobrazenia:
• s oceľovým profilom (000 071 128D, cena: 75,60€)

Vak na strešné nosiče
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 156, cena: 35,90€)

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 129H, cena: 125,80€)

Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 071 151, cena: 208,80€)
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Čierny lakovaný
(5L6 071 175A, cena: 549,12€)

Strieborný
(5L6 071 175, cena: 486,72€)

Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
ŠKODA Originálne príslušenstvo
kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy,
objem 380 l, k dispozícii v dvoch farebných prevedeniach
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BEZPEČNOSŤ 





BEZPEČNOSŤ 
Vyrábame automobily, s ktorými vždy 
bezpečne dorazíte do svojho cieľa. 
Bezpečnosť je pre nás to najdôležitejšie, 
a preto starostlivo vyberáme detské 
sedačky, bezpečnostné pásy pre psov 
a iné príslušenstvo, ktoré je v nečakaných 
situáciách užitočné. Všetky produkty
ŠKODA Originálneho príslušenstva zaručujú
maximálnu spoľahlivosť.

Detská autosedačka BABY-SAFE PLUS
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 019 907, cena: 519,12€)

Detská autosedačka ISOFIX DUO plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(DDA 000 006, cena: 584,64€)

Detská autosedačka Kidfix XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• 3-bodové pripútanie  
(000 019 906K, cena: 422,10€)

0 – 13 kg 9 – 18 kg

Detská autosedačka Kidfix II XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• 4-bodové pripútanie  
(000 019 906L, cena: 413,28€)

15 – 36 kg 15 – 36 kg
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Ochranná podložka pod detskú autosedačku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 819A, cena: 25,70€)

Chcete deťom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť? Detské autosedačky z ponuky ŠKODA

Originálneho príslušenstva s možnosťou upevnenia v smere jazdy aj proti smeru jazdy,

s komfortom a variabilitou predstavujú najlepšie riešenie prepravy najmenších cestujúcich.

Praktické a variabilné
Inteligentná konštrukcia autosedačiek umožňuje posadiť dieťa
nielen dozadu, ale aj na sedadlo spolujazdca, kde naň vidíte.
Autosedačky sa vyznačujú variabilitou a mnohými možnosťami
nastavenia na prispôsobenie rastu vašich detí.

Vynikajúco preverené
Všetky autosedačky z ponuky ŠKODA Originálneho
príslušenstva spĺňajú európsky bezpečnostný homologizačný
predpis (EHK 44.04) a prešli radom ďalších previerok.  
Vysokú kvalitu a bezpečnosť autosedačiek potvrdzujú 
vynikajúce výsledky v nárazovom teste Euro NCAP spoločne 
s úspešnými testami nehorľavosti, miery škodlivých látok 
a kvality poťahu.

Pozrite si, prosím, video s testom detskej sedačky

http://go.skoda.eu/child-seat-backward-video.
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Mechanické zabezpečenie radenia
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre automobily s mechanickou prevodovkou (57A 071 775, cena: 314,16€)
• pre automobily s automatickou prevodovkou (57A 071 775A, cena: 307,56€)

Zadná parkovacia kamera
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie (57B 054 634, cena: 193,10€)
• pravostranné riadenie (57C 054 634, cena: 189,22€)

Spodný ochranný kryt motora
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre benzínové motorizácie 

(57A 071 608, cena: 72,60€)
• pre dieselové motorizácie 

(57A 071 608B, cena: 76,32€)
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Súprava na výmenu rezervného kolesa
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• základná podlaha a pevné sedadlá, pohon 4x2 (57A 093 860, cena: 44,46€)
• základná podlaha a pevné sedadlá, pohon 4x4 (57A 093 860A, cena: 86,30€)

Snehové reťaze
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 16“ kolesá (000 0913 87AP, cena: 114,00€)

Bezpečnostné skrutky kolies
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Zamedzujú neoprávnenej demontáži kolesa.
Pri manipulácii so skrutkami treba použiť špeciálny
adaptér (je súčasťou balenia).
(000 071 597C, cena: 20,80€)

Rezervné koleso
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(57A 601 011A, cena: 160,80€)
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ŠKODA kozmetika
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Informácie o kompletnej ponuke 
získate v ŠKODA E-shope  
alebo vo vašom autorizovanom  
servise ŠKODA.
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Ťažné lano
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(GAA 500 001, cena: 13,44€)

Výstražný trojuholník
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Skladný, ale stabilný a dobre 
viditeľný, so sklopnými kovovými 
nožičkami v prípade núdzového 
státia na ceste.
(GGA 700 001A, cena: 11,34€)

Skladacia lopata na sneh
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Vyrobená z hliníkovej zliatiny,
hmotnosť 750 g, trojdielna, vrátane
praktického textilného obalu.
(5L0 099 320, cena: 39,20€)

Reflexná výstražná vesta
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Vyrobená zo 100 % polyesteru:
• oranžová vesta  

(000 093 056K, cena: 2,77€)
Bez vyobrazenia:
• žltá vesta  

(000 093 056L, cena: 2,77€)

Súprava náhradných žiaroviek a poistiek
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• halogénové svetlomety (57A 052 000, cena: 51,76€)
• halogénové svetlomety s hmlovými svetlometmi  

(57A 052 000A, cena: 58,72€)
• LED svetlomety (57A 052 000B, cena: 19,61€)

Autolekárnička
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Obsah zodpovedá vyhláške
MZ SR č. 143/2009 Z. z.  
(000 093 108C, cena: 12,18€)
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Váš ŠKODA partner:
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Stiahnite si Aplikáciu MyŠKODA
Váš digitálny spoločník

VAŠE JEDINEČNÉ VOZIDLO      VAŠA ŠKODA

Pre individuálny štýl  vášho vozidla navštívte http://go.skoda.eu/zostav-si-ma

Obrázky použité v tomto katalógu slúžia výhradne na ilustráciu a nie sú určené ako 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.


