A

ŠKODA

KAROQ
AKSES

I

A
PL

IE

Jaunais, uzlabotais KAROQ ir gatavs tikt galā ar jebkuru
situāciju. Šajā jauninājumā jūs varat sagaidīt jaunu modernu
dizainu un funkcijas. Turklāt jūs varat paļauties uz plašu vietu
pasažieriem un viņu bagāžai, tostarp papildus funkcijām no
plašā ŠKODA oriģinālo aksesuāru klāsta. Izbaudiet braucienu
un dizainu līdz galam. Visi šī kataloga piederumi ir izstrādāti,
paturot prātā vienu mērķi – nodrošināt jums un jūsu
tuvākajiem un dārgākajiem komfortu un drošību uz ceļa.
Unikālie ŠKODA aksesuāri nodrošinās jums visaugstāko
kvalitāti, ko apstiprina rūpīgas pārbaudes. Tas viss ir
izstrādāts, lai sniegtu jūsu ŠKODA KAROQ nelielu piedevu.

IE D 2
P R
DIZ I
6
RI E I 14
IE
24
R
PR
I
R
P R
48
DR
60
Z
PR D
I 74
D RI E R
PIEREDZE 84

28

80

SPORTS
UN DIZAINS

PA

DI SAV S IL

ielāgo KA O savām vēlmēm. Stilīgais ŠKODA ori inālo aksesuāru klāsts var izmainīt jūsu automašīnas
izskatu. Šķietami nelieli sporta un dizaina elementi rada patīkami unikālu stilu.

S

s o

kor

si

57A 072 530 | melni, tikai automašīnām bez Sānu skata asistenta 57,48€*/83,07€**
57A 072 530B | melni, tikai automašīnām ar Sānu skata asistentu 1

S

s ieks is

57A 071 691 | kreisās puse 526,35€*/692,74€**
57A 071 691A | labā puse 526,35€*/692,74€**

8

pieejams no CW 25/22
* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
1

S

s o

kor

si

57A 072 530A | sudraba, tikai automašīnām bez Sānu skata asistenta 57,48€*/83,07€**

9

DE

R

ID R

IE

I

Pe

ikas

er s jo

t ra

a

5E1 064 205 | automātiskajai pārnesumkārbai 98,82€*/118,02€**
5E1 064 200 | manuālajai pārnesumkārbai 83,69€*/102,89€**

Dekorat s r mis em tr ma

rs

a as k ises

566 072 390 | LHD 59,49€*/78,69€**
567 072 390 | RHD 59,49€*/78,69€**

Dekoratīvajiem sliekš iem ir divas priekšrocības. ie ne tikai
uzlabo iespaidu iekāpjot automašīnā bet arī aizsargā sliekš us
no netīrumiem un skrāpējumiem.

Dekorat i

r j s iek ņi ar a m ija ie ai

miem

57A 071 303A | 4 gab, priekšā un aizmugurē 134,11€*/166,11€**

Dekorat i

r j s iek ņi a m ija

57A 071 303 | 4 gab, priekšā un aizmugurē 95,79€*/127,79€**

10

K jas a sts
5E1 064 209 | LHD 21,18€*/40,37€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

as

r es m

rs

ja

a is

k ise La a e ka L D

566 064 220 YDK | automātiskai pārnesumkārbai 75,63€*/94,82€**
566 064 220A YDK | automātiskai 4x4 pārnesumkārbai 75,63€*/94,82€**

11

K j

o as i

aismoj ms

ŠKODA o o LED rojektors

565 052 133

R DIE

5E3 052 133H 181,50€*/290,29€**

EP R P

R

Kāju zonas izgaismojums un logo D projektors ŠKODA KA O priekšējām durvīm nodrošina
stilu lielāku komfortu un drošību izkāpjot no transportlīdzekļa tumsā kā arī palīdz izvairīties no
iekāpšanas dubļos vai peļķē. as arī piešķir jūsu automašīnai modernāku stilīgāku izskatu.

12

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

13

RITEŅI

I

ZI

… ka visiem mūsu diskiem tiek veikta stingra ŠKODA omologācijas pārbaude lai
pārliecinātos par to izturību pret koroziju laika apstākļiem un deformāciju urklāt
vieglmetāla diski ir aizsargāti ar īpaši izturīgu pārklājuma slāni.

S ie a
es
riteņiem
000 091 387AP
156,29€*

16

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

O
OKAS

AS
A A
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19"

CETUS

Riepa: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
Disks: 8.0J × 19" ET45
Krāsa: sudraba metālika slīpēta
Kods: 57A 071 499D 8Z8
404,34€*/429,94€**

18"

CETUS

Riepa: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
Disks: 8.0J × 19" ET45
Krāsa: melna metālika, sarkana
Kods: 57A 071 499E QXJ
424,51€*/450,11€**

CRATER

CRATER

CORVUS

HYDRUS

HYDRUS

MYTIKAS

Riepa: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
Disks: 8.0J × 19" ET45
Krāsa: sudraba metālika slīpēta
Kods: 57A 071 499A 8Z8
403,33€*/428,93€**

Riepa: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
Disks: 8.0J × 19" ET45
Krāsa: antracīta metālika slīpēta
Kods: 57A 071 499 HA7
423,50€*/449,10€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: sudraba metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498L 8Z8
311,58€*/337,17€**

CORVUS

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: melna metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498M FL8
326,70€*/352,30€**

TRINITY

TRINITY

BRAGA

BRAGA

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: sudraba metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498 8Z8
311,58€*/337,17€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: antracīta metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498A HA7
326,70€*/352,30€**

18"

VEGA

Riepa: 225/40 R19 (4×2)
225/45 R19 (4×4)
Disks: 8.0J × 19" ET45
Krāsa: melna metālika slīpēta
Kods: 57A 071 499B FL8
423,50€*/449,10€**

18

HYDRUS

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 498N 8Z8
311,58€*/337,17€**

Produkts sastāv no vieglmetāla diska (iekļauts riteņu centru ar ŠKODA logo).
* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: antracīta metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498P HA7
326,70€*/352,30€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: melna matēta slīpēta
Kods: 57A 071 498Q ZG6
326,70€*/352,30€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 498C 8Z8
311,58€*/337,17€**

MYTIKAS

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: melna metālika
Kods: 57A 071 498D FL8
326,70€*/352,30€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: sudraba metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498E 8Z8
311,58€*/337,17€**

Riepa: 215/50 R18 (4×2)
225/50 R18 (4×4)
Disks: 7.0J × 18" ET45
Krāsa: antracīta metālika slīpēta
Kods: 57A 071 498B HA7
326,70€*/352,30€**

19

17"

KUMA

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 497G 8Z8
270,23€*/295,83€**

16"

KUMA

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET 45
Krāsa: melna metālika
Kods: 57A 071 497H FL8
283,34€*/308,94€**

RATIKON

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 497C 8Z8
270,23€*/295,83€**

RATIKON

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET 45
Krāsa: melna metālika
Kods: 57A 071 497D FL8
283,34€*/308,94€**

NANUQ

Riepa: 215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
Disks: 6.0J × 16" ET43
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 496A 8Z8
245,03€*/270,62€**

NANUQ

Riepa: 215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
Disks: 6.0J × 16" ET43
Krāsa: melna metālika
Kods: 57A 071 496B FL8
256,12€*/281,72€**

DI

ARONIA

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: antracīta metālika slīpēta
Kods: 57A 071 497E HA7
283,34€*/308,94€**

20

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

TRITON

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 497 8Z8
270,23€*/295,83€**

TRITON

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: platinum matēta
Kods: 57A 071 497B HZ9
283,34€*/308,94€**

TRITON

Riepa: 215/55 R17 (4×2)
225/55 R17 (4×4)
Disks: 7.0J × 17" ET45
Krāsa: melna matēta
Kods: 57A 071 497A ZG6
283,34€*/308,94€**

CASTOR

Riepa: 215/60 R16 (4×2, 4×4)
225/60 R16 (4×4)
Disks: 6.0J × 16" ET43
Krāsa: sudraba metālika
Kods: 57A 071 496 8Z8
256,12€*/281,72€**
Var tikt lietoti ar sniega ķēdēm

DISK

Z I

LIKAS

“Borneo” 6J x 16"
– 4 vienību komplekts

Kods: 57A 071 456 Z31
115,96€*/128,76€**

21

I E
KOPŠA AS
KO PLEK S
Automašīnai rite i ir tikpat svarīgi kā cilvēkiem apavi. eatkarīgi no tā vai
jūsu ŠKODA automašīnai ir stilīgi sporta vai praktiski apavi mūsu
KO ŠA AS AK
rite u pārsegi ventiļu vāci i drošības
skrūves piedāvā vairākus produktus kas padarīs jūsu rite us vēl
pievilcīgākus un unikālākus.
iteņ ko

Dro

as skr

es

000 071 597C
36,30€*/49,10€**

a as kom ekts

000 073 900F 117,98€*/156,37€**

A

a ki isam riteņ kom ektam

000 073 900L 39,33€*/52,12€**

Skr

j

iņi
Riteņu skrūvju vāciņi:

Drošības skrūvju vāciņi:
1Z0 071 215A Z37 | matēti pelēki
1Z0 071 215A 01C | matēti melni

Dekorat ie e ti
000 071 215C
30,25€*/43,05€**

1Z0 071 215 7ZS | sudraba metālika
1Z0 071 215 UZ7 | spīdīgi pelēki
1Z0 071 215 9B9 | spīdīgi melni
1Z0 071 215 Z37 | matēti pelēki
1Z0 071 215 01C | matēti melni

iņi

nevar lietot automašīnām ar Active TPMS
* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

Dekorat ie e ti
iņi
a a ŠKODA otors ort em
000 071 215H
31,26€*/44,06€**

ma

Dekorat ie e ti
iņi
sarka a S em ma
000 071 215G
31,26€*/44,06€**

1

22

23

SAVIENOJAMĪBA

S sa ie oj ma a s
Micro | 5JA 051 446J 17,14€*
Mini | 5JA 051 446H 26,22€*
Apple | 5E0 051 510E 34,28€*

MyŠKODA
ŠKODA O
AKA O

A

D
KA A

raukšana ar jūsu ŠKODA nav tikai braukšana. ās ir funkcijas iespējas un
personiskie pieskārieni kas rada lielisku pieredzi. ā ir mūzika kuru
atska ojat ceļā uz galamērķi. Drošība ir zināt ka liels atbalsts nekad nav
tālāk par da iem pieskārieniem.
ūsu ŠKODA automašīna ir jūsu ikdienas pavadonis
un pateicoties
ŠKODA aplikācijai jūs varat iet vēl tālāk mijiedarbojoties ar savu
automašīnu. zmantojiet aplikāciju lai attālināti pārbaudītu automašīnas
statusu aizslēgtu vai atslēgtu to vai parādītu tās atrašanās vietu. zmantojiet
sava pēdējā brauciena statistiku lai nākamreiz izplānotu efektīvāku
maršrutu. ā sniedz arī ieskatu automašīnas rokasgrāmatā ātrus padomus
par automašīnas un tās piederumu izmantošanu iespēju sazināties ar
vēlamo servisa partneri kā arī vairākas citas funkcijas kuras gaida kad tās
tiks izpētītas.

P reja S

S

A

000 051 443J 6,05€*

Ar
ŠKODA aplikāciju jūs vienmēr varat kontrolēt savu auto. Aplikāciju
iespējams lejupielādēt App Store iOS un oogle la Android . ŠKODA
onnect sniegtie pakalpojumi ir pieejami pamatojoties uz pasūtīto
pakalpojumu komplektu nfotainment Online vai are onnect.

MyŠKODA

26

27

KOMFORTS UN
PRAKTISKUMS

P

I I I IE

I

P

IE

ateicoties praktiski viedajam dizainam un materiālam tie lieliski aizsargā grīdu
no dubļiem netīrumiem un ūdens. Ar šiem paklāji iem jūs varēsit izbaudīt savu
braucienu pa zemes ceļiem bez sirdsapzi as pārmetumiem.
Vis

aika a st k

ak js t

Sa o a ak jiņi isiem aika st k iem

e ks

raksts

57B 061 502A | priekšējie, LHD 43,36€*/56,16€**
57C 061 502A | priekšējie, RHD
57A 061 512A | aizmugurējie 38,32€*/51,12€**

e im

57A 061 580 13,11€*/25,91€**

Vis

aika a st k

ak jiņi

57B 061 502 | front, LHD 44,37€*/57,17€**
57C 061 502 | front, RHD 44,37€*/57,17€**
57A 061 512 | rear 38,32€*/51,12€**

30

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

31

E

I

P

I I

R

ekstila paklāji i automašīnas interjeru
padara daudz komfortablāku kā arī
nodrošina lielisku aizsardzību grīdai.
aklāji i ar neslīdošu virsmu savāc
netīrumus un arī mitrumu. ie samazina
trokš u līmeni automašīnas salonā
tādējādi palielinot transportlīdzekļa
vadītāja komfortu ceļojuma laikā.

D

sar i

riek

jie

57A 075 111A | automašīnām bez plastmasas riteņu arkām
57A 075 111 | automašīnām ar plastmasas riteņu arkām

raktisks un stilīgs kāju balsts ounge Step pilnībā iederas jūsu
automašīnas interjerā un vienlaikus palielina tā lietotāja kāju un pēdu
komfortu.

ar teksti a ak jiņi

Presti e teksti a ak jiņi

57B 061 404 | LHD
57C 061 404 | RHD

Presti e teksti a ak jiņi

57B 061 270 | LHD
57C 061 270 | RHD

ts

57B 061 270B | LHD 102,85€*/115,65€**
57C 061 270B | RHD
* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

I

riekšējie un aizmugurējie dubļusargi aizsargā automašīnas virsbūves
apakšdaļu no netīrumiem un bojājumiem ko rada akmenti i un citi
netīrumi. Dubļusargi ir īpaši noderīgi ziemā kad uz ceļiem tiek kaisīts
sāls un smilts. abāk ka tos aptur dubļusargi ne kā automašīnas
virsbūve.

Sta

32

PR

ks

Presti e teksti a ak jiņi
57B 061 270A | LHD
57C 061 270A | RHD

e kas

es

K j

a sts “Lounge step”

000 061 141A | 2 gab. komplekts

Ai m

r jie

sar i

57A 075 101A

33

E

R I

Šie KA O saulessargi ir praktisks un noderīgs aksesuārs visu gadu. ie pasargās jūs no spilgtiem saules stariem un īpaši
vasarā jūs izbaudīsiet vēso ēnu. ajā pašā laikā tie saglabās jūsu privātumu un paslēps jūsu bagā u no garāmgājēju acīm. os ir
viegli uzstādīt un pateicoties izmantotajiem augstas kvalitātes materiāliem tie jums kalpos uzticami gadiem ilgi.

Sa essar i ai m

r jiem s

stik iem

57A 064 363A

34

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

Sa essar i

a

iekam

a iem s

stik iem

57A 064 361A

35

Atkrit m t ert e

DR

R
R

r s

5JA 061 107 9B9 | melna

P

Kom orta aka ie

3V0 061 129

E

P

I I

A

s js a

as o a j ma ak js

57A 061 163 | standarta aizmugurējiem sēdekļiem un dubultajai bagāžnieka grīdai
57A 061 163A | ar VarioFlex sēdekļiem un automašīnām ar standarta sēdekļiem un standarta grīdu

Šie divi ŠKODA ori inālo aksesuāru produkti ir klasiski
daudzfunkcionālu piederumu piemēri. Salokāmam abpusējam
bagā nieka paklāji am viena puse ir no tekstila kas pasargā
bagā as nodalījumu no netīrumiem. umijas apakšpuse savukārt
lieliski noder dubļainu vai slapju priekšmetu pārvadāšanai. n
mūsu otrais produkts salokāms bagā as nodalījuma aizsargs ir
labākais risinājums lai aizsargātu visu jūsu bagā as telpu.

| 000 061 122N

Gudrais turētājs – adapteris (2 gab.)
Gudrais turētājs - āķis
Gudrais turētājs – viedierīču turētājs
Gudrais turētājs – pakaramais

Kom orta aka

IE

Vie ais t r t js a a teris

| 000 061 122E

Gudrais turētājs – adapteris (2 gab.)
Gudrais turētājs - āķis
Gudrais turētājs – viedierīču turētājs
Gudrais turētājs – pakaramais
Atkritumu tvertne durvīs | melna

Di
Vie ais t r t js

ie ier

t r t js

3V0 061 128

36

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

Vie ais t r t js
3V0 061 126

is

Vie ais t r t js
3V0 061 127

akaramais

s js a

as o a j ma ak js sa ok ms

57A 061 210 | ar VarioFlex sēdekļiem un automašīnām ar standarta sēdekļiem un standarta grīdu
57A 061 210A | ar standarta sēdekļiem un dubulto grīdu un ar standarta sēdekļiem un dubulto
bagāžnieka grīdu (tikai tad, ja dubultā bagāžnieka grīda ir augšējā pozīcijā)

Sa ok ms a

as o a j ma ai sar s

57A 061 164

37

Pa ikt is

A m ija star sie a a ikt im

565 017 254 52,43€*/65,23€**
57A 061 162
135,12€*/147,92€**

D

Sa a o ais e eme ts star sie ai
000 017 254A 15,13€*/27,92€**

P

I

a

as o a j ma a ikt is ar a e t m ma m

57A 061 162A 151,25€*/164,05€**

I

agā as nodalījuma paliktnis lieliski iederas bagā as nodalījumā lai pasargātu to no netīrumiem. aliktni var aprīkot ar
alumīnija starpsienu ko var papildināt ar sadalošo elementu ļaujot sadalīt telpu atbilstoši savām vajadzībām. as rada
vietu priekšmetiem kuriem ir jābūt pa rokai vai kurus iespējams vajadzētu turēt atsevišķi no pārējās bagā as.

38

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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D
PR

a

as siets

rs ir ie a

a

57A 017 221A | VarioFlex sēdekļiem 207,72€*/284,51€**
57A 017 221 | standarta sēdekļiem 212,76€*/289,55€**

ieka s iek ņa ai sar

me *

57A 061 197

īklu sistēma ir praktisks un pievilcīgs bagā as nodalījuma
papildinājums. ie nostiprina transportējamos priekšmetus
un bagā u neļaujot tiem slīdēt apkārt kamēr automašīna
manevrē.
k

sist ma

a

57A 065 110 | melna, standarta grīdai
57A 065 110A | melna, rezerves ritenim
57A 065 110B | pelēka, standarta grīdai
57A 065 110C | pelēka, rezerves ritenim

k s em a

as

rse a

565 065 110H
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* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

k

sist ma

a

57A 065 110D | melna, standarta sēdekļiem un grīdai 12,10€*/24,90€**
57A 065 110E | pelēka, standarta sēdekļiem un dubultajai grīdai 13,11€*/25,91€**

i ers ie sti ri

j ma e eme ti

6V0 061 104 14,12€*/26,92€**
* būs pieejami vēlāk

a

ieka soma

DMK 770 003 63,53€*/76,32€**

41

ED
IR

R PI
E

eļaujiet laikapstākļiem jūs pārsteigt esiet gatavi
ar mūsu ledus skrāpi un birsti kas jums palīdzēs
ledainās un sniegotās dienās. irsti var ievietot gan
vadītāja gan blakussēdētāja durvīs.

Le

s skr

is

000 096 010E
5,04€*/17,84€**

irste
000 096 011D
12,10€*/24,90€**

42

43

RI

ED R

ED

P

Stilīgā miskaste kas lieliski iederas ŠKODA ir elegants risinājums kā
tikt galā ar atkritumiem automašīnā. Augšējais vāks pasargā no
iespējamās smakas vai atkritumu izkrišanas. ās lietošana ir ļoti
vienkārša.

Salona D lampa no ŠKODA ori inālo
aksesuāru klāsta palielinās komfortu jo īpaši
garos braucienos.

Atkrit m t ert e

Pe

5JA 061 107 9B9 | melna
5JA 061 107 WC4 | bēša

IE

ER

r s

tra ks

t r t jam

000 061 142B 15,13€*/27,92€**

LED am a - 12 V
000 069 690L

R

zbaudiet mazliet greznības ar šo eleganto
melno lietussargu. ietussargs ir pietiekami
liels lai efektīvi aizsargātu jūs no lietus bet
pietiekami kompakts kad tas aizvērts ir somā.
Liet ssar s
000 087 600G 9B9
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* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

45

ermoe ektrisk

es

a as si

a as kaste - 15l

5L0 065 400 233,62€*/220,83€**

ER
DZE

E E

RI
E

ateicoties dzesēšanas kastei automašīnā vienmēr varat
pa emt aukstos dzērienus augļus uzkodas vai jebko citu kas
jūs atsvaidzina. ermoelektriskās dzesēšanas kastes lietderība
un daudzpusība padara to par ideālu aksesuāru jebkurai
ŠKODA automašīnai kas atvieglo jūsu dzīvi ceļojot no punkta
A uz punktu . ā ir neaizstājama gan garos pārbraucienos
gan pārtikai kurai jāpaliek vēsai braucot mājup no ikdienišķas
iepirkšanās.

ermoe ektrisk

es

a as kaste

000 065 400G 233,62€*/220,83€**

46

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

Portat ais ka ijas a ar ts
000 069 641D 343,84€*

47

R

P R

A AVS
PIED VO

IE

ai pazīsti bezgalīgu brīvības sajūtu un prieku par gaidāmo piedzīvojumu
Dodieties nezināmajā tikai ar labas kvalitātes aprīkojumu. unājot par
patiešām lieliem vai neparocīgiem priekšmetiem nav nekā labāka par
piekabi un sakabes āķi kas ļauj to piestiprināt pie automašīnas. ūs varat
izvēlēties vairākus variantus no ŠKODA ori inālajiem aksesuāriem.

Ve osi

t r t js

e osi

iem

000 071 105P | LHD
000 071 105Q | RHD

o ok ms

is

57A 092 160L | automašīnām ar sakabes āķa sagatavi
892,38€*/1 103,56€**

VELOSIPĒD
SAKA ES
I

Ē

S
ASSEMBLY
MANUAL

elosipēda turētājs sakabes āķim ir ideāls risinājums transportlīdzekļiem
kas aprīkoti ar sakabes āķi un nodrošina bezrūpīgu un ērtu velosipēdu
pārvadāšanu. ā elegantais stils un stingrā uzbūve lieliski papildina ŠKODA
automašīnu izskatu. ieejams gan diviem gan trijiem velosipēdiem.

50

Karoq FL bez sakabes āķa sagataves nav iespējams uzstādīt.

A a teris o
ko taktiem

Ve osi

EAZ 000 001A
22,18€*/34,98€**

000 071 105F | LHD 594,92€*/607,72€**
000 071 105C | RHD 648,36€*/661,16€**

t r t js

e osi

iem

51

R

IE I

E

R

ai dodaties velobraucienā ārvietojiet
velosipēdus droši izmantojot ori inālo turētāju
nesabojājot automašīnu un nesamazinot tās
braukšanas īpašības.

Šķērsvirziena jumta bagā nieks ir ļoti praktisks ŠKODA KA O
aksesuārs. ateicoties tā augstajai kvalitātei pārbaudītajam drošības
līmenim un augstajam lietošanas komfortam jumta šķērsstie i tiek
uzskatīti par labāko risinājumu lielu priekšmetu pārvadāšanai jo sevišķi
tādu kuru izmēri pārsniedz bagā as nodalījuma ietilpību.

O
OKAS

IP D

AS
A A

mta

rsstieņi

57A 071 151
263,18€*/275,97€**

Ve osi
Š

rsstieņ soma

000 071 156
42,35€*/55,15€**
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* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

a t r t js

000 071 128P | alumīnija 182,51€*/195,31€**
000 071 128D | nerūsējošā tērauda 104,87€*/117,67€**

53

DZ
IE
D

P
R

ai jūs dodaties uz kalniem Šis slēdzamais slēpju vai sniegadēļu
turētājs ir drošs risinājums slēpju vai sniegadēļu transportēšanai uz
automašīnas jumta. ajā var pārvadāt pārus slēpju vai sniegadēļus.
ŠKODA ir pārbaudījusi tā slodzes izturību un drošību.

S j
s ie a
t r t js i
ms
000 071 129AC
299,48€*/312,27€**

S

j

s ie a

t r t js

000 071 129AA 198,64€*/211,44€**
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* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

S

j soma

000 050 515D
151,25€*/164,05€**

S

j soma

000 050 515E | VarioFlex sēdekļiem
157,30€*/170,10€**

55

E
ās uzlabotā aerodinamiskā forma samazina gan degvielas patēri u
gan vēja troksni savukārt dizains lieliski papildina ŠKODA dizaina
valodu. Ar
aizsardzību tiek nodrošināts ka tā vienmēr izskatīsies
kā jauna.

mta kaste

L

000 071 175D | melna
1 174,71€*/1 187,51€**

mta kaste

L

000 071 175C | sudraba

umta kasti iespējams atvērt no
abām pusēm lai ērti iekrautu
aprīkojumu.

O
OKAS

56

AS
A A

57

mta kaste

L

5L6 071 175 | sudraba
5L6 071 175A | melna
705,83€*/718,63€**

E 400L
i

ms

S ars
Kra es a
I m ri
Kr sa
Sti ri j mi
58

400L
slēpju pāri vai
sniegadēļi
24,9 kg
75 kg
215 x 95 x 35 cm
melna sudraba
rieva

E 380L
i

ms

S ars
Kra es a
I m ri
Kr sa
Sti ri j mi

380L
slēpju pāri vai
sniegadēļi
18 kg
75 kg
215 x 80 x 35 cm
sudraba melna balta
rieva
skrūves
59

DROŠĪBA

D OŠ A
PI
A
VIE
ēs rūpējamies par jums un jūsu mīļajiem kā arī jūsu
mājdzīvniekiem. zvēlieties piederumus no drošības
kolekcijas visai imenei.

Katram ŠKODA ori inālo aksesuāru bērnu sēdeklīšu
tipam tiek veikti virkne stingru testu tostarp uro A
trieciena ugunsizturības kaitīgo vielu satura
nodilumizturības un pārklājuma kvalitātes testi.

Ai sar

ak js em

r

s

ek a

000 019 819A 27,23€*/40,02€**

r

s o

tis

000 072 549F | pelēks
000 072 549D | melns

0–13 kg

A

SA E P s

9–18 kg

r

s

ek tis

1ST 019 907 760,28€*/773,08€**

62

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

1

Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar ISOFIX bērnu sēdekļu stiprinājumiem.

ISOFIX Duo Plus Top Tether

15–36 kg

r

DDA 000 006 856,08€*/868,87€**

s

ek tis

Kidfix XP

r

s

ek tis

(3-punktu drošības josta)
000 019 906K 618,11€*/630,91€**

63

IZ
IZ

R
RDZ

DE

raktiskie aizmugurējo sēdekļu pārklāji aizsargā jūsu
automašīnas salonu no bojājumiem un netīrumiem.
o izmēru var pielāgot lai apsegtu tikai pusi
aizmugurējo sēdekļu.

Ai m

r j s

ek a

rse s

3V0 061 680 174,44€*/187,24€**

Dog safety belt
000 019 409A | S izmērs 92,77€*/105,57€**
000 019 409B | M izmērs 117,98€*/130,77€**
000 019 409C | L izmērs 131,08€*/143,88€**
000 019 409D | XL izmērs 147,22€*/160,02€**
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* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

65

At aka skata kamera

e

57B 054 634 | LHD 227,88€*/515,87€**
57C 054 634 | RHD 240,99€*/528,98€**

isks

r es mk r as sas

js LHD

57A 071 775C | automātiskajai pārnesumkārbai
57A 071 775B | manuālajai pārnesumkārbai 476,94€*/604,94€**

e er es riteņa kom ekts
57A 093 860 | ar 4x2, ar standarta bagāžas nodalījuma grīdu un standarta aizmugurējiem sēdekļiem
79,66€*/92,46€**
57A 093 860A | ar 4x4, ar standarta bagāžas nodalījuma grīdu un standarta aizmugurējiem sēdekļiem
155,28€*/168,08€**

m ra

mes t r t js

000 071 800M 6,05€*/18,85€**

66

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

m ra

mes t r t js - ŠKODA Motorsport

000 071 800N 6,05€*/18,85€**

D i

ja ai sar s

astmasas

57A 071 608E | TDI 113,94€*/165,14€**
57A 071 608D | TSI 107,89€*/159,09€**

m ra mes t r t ja a ikt is
KEA 075 004 3,03€*/15,82€**

67

SA A AVO A IES
E K A
AD

A

Katrai valstij ir savi likumi attiecībā uz to kāds
aprīkojums ir nepieciešams automašīnā. Šie
produkti ir tikai da i no daudzajiem priekšmetiem
kas jums var būt nepieciešami automašīnā ārkārtas
gadījumos. arādītos piederumus var izmantot
da ādos veidos.
iemēram ja pārdursiet riepu ikdienas braucienā
vai ceļojumā rezerves rite u komplekts izrādīsies
nenovērtējams.

e er es starta aterija

Atstarojo

ro

as este

000 093 056L | dzeltena
000 093 056K | oranža

68

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN

e er es rite is 18"

000 051 763R 269,23€*

57A 601 011E | 125/70 R18
253,09€*/265,89€**

A

Vi k a as ir e

rijas tr sst ris

GGA 700 001A

GAA 500 001
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A O KOPŠA AS
P OD K I
odrošiniet savai ŠKODA vislabāko iespējamo
aprūpi. Kopā ar automašīnas kopšanas somu no
ŠKODA ori inālajiem aksesuāriem jūs sa emat
pilnu produktu komplektu automašīnas
tīrīšanai un pulēšanai gan no iekšpuses gan
ārpuses.
A to kosm tikas kom ekts
Sīkāku informāciju skatiet mūsu auto kosmētikas katalogā (QR kods
labajā stūrī)

A

70

O KOPŠA AS
P OD K I

71

I
P E
Daudzfunkcionālajā kosmētikas komplektā ietilpst
iss vienā universāls tīrīšanas līdzeklis paneļu
kopšanas līdzeklis rite u disku tīrīšanas eleja
vasks.
Komplektā ar rite u suku un tīrīšanas drānu lai
jūsu automašīna spīdētu un saglabātu krāsu. isi
priekšmeti ir parocīgā tekstila maisi ā lai tiem
būtu ērti piekļūt.
A to kosm tikas kom ekts
000 096 356F

Sa ok ma s ie a

sta

5L0 099 320 58,48€*/71,28€**

I
I

E R

R

Šajā praktiskajā komplektā ietilpst tīrīšanas
līdzeklis un augstas kvalitātes tīrīšanas lupati a
mūsdienīgā minimālisma dizainā
in rūpīgi
notīra ekrānu saglabājot tā izskatu nevainojamu.
īrīšanas šķidrums un mikrošķiedras lupati a
nodrošina ka visi netīrumi vai kaitinošie pirkstu
nospiedumi tiek pilnībā notīrīti.
i

ekr

ZPI DE P

ml uzpildes šķidrums ekrānu
tīrīšanas līdzeklim. zpildes pudelei
ir viegli lietojama uzpildes sprausla.
i

i es aka

000 096 311AA

t r t js

000 096 311T

e er es s

ro i

t j kom ekts

6VA 052 000 | FULL LED ar miglas lukturiem 34,28€*
565 052 000J | FULL LED bez miglas lukturiem 21,18€*

72

Pirm s a

as kom ekts

3T0 093 108B | Čehija 20,17€*
000 093 108G | Vācija 19,16€*
000 093 108J | Somija 19,16€*

000 093 108H | Norvēģija 22,18€*
000 093 108K | Zviedrija 19,16€*
GFA 093 013IT | Itālija 21,18€*
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ZĪMOLA PRODUKTI
74

75

A DI D VI A
ŠKODA
OL
ūsu jaunais zīmola produktu katalogs piedāvā daudzas stilīgas kolekcijas ar unikālu
dizainu detaļām un funkcionalitāti ko ŠKODA fani sen ir pelnījuši.

ammaiss

se a ie

Materiāls: Ārējais materiāls: 100% poliestera RipStop
Iekšējais materiāls: 70% poliesters, 30% kokvilna
Pildījums: 100% poliesters, vienu kanāls savienots ar
dobu šķiedru, 1x110g/m2
Krāsa: antracīta, iekšpuse zaļa
Izmēri: 92,5 x 190 (225) cm (40 x 23 cm salocīts)
Svars: 440 g
000069621B

LED a as

kt r tis ar S

i

Jauda: 5W (maks.)
Uzlādes laiks: 3st.
Ūdensizturība: IP44
Režīmi: Balta gaisma (400lm, 200lm, stroboskops), sarkana gaisma
(10lm, stroboskops) Spilgtums/bateriju darbības laiks: balta gaisma
400lm≈2,3st / 200lm≈4,5st / stroboskops≈3,5st / sarkana gaisma
10lm≈90st / stroboskops≈150st
Zīmols: ŠKODA
Krāsa: melna
Svars: 76 g
000069690AA

76

77

e esko iskas treki

a

jas

Materiāls: alumīnijs 7075; Uzgaļi: ogleklis; Rokturis: EVA
lējums
Krāsa: melna
Garums: 66-135 cm
Svars: 2 x 212 g
000087632B

e oj m soma S

ti

k io

a a e

Materiāls: 100% poliesters, 140g/m²
Krāsa: pelēki un zaļi toņi
Izmēri: 50/50 cm (apkārtmērs/garums)
Svars: 38 g
000084330P

Ka atas a is Vi tori o me s

Pie

Krāsa: melna
Garums: 9,1 cm
Svars: 60 g

Krāsa: zaļa
Izmēri: 180 cm x 105cm x 5 cm (30 cm x Ø 15 cm satīts)
Svars: 1 078 g

000069692F

000069620C

ams

i

iet s matra is

A kst msoma

Materiāls: brezents/PU poliesters
Krāsa: melna, pelēkas lences
Izmērs: 58 cm x 30 cm x 33 cm
Svars: 1 083 g

Materiāls: 100% poliesters
Krāsa: pelēka melanža
Izmēri: 38 cm x 28 cm x 28 cm
Svars: 440 g

000087300H

000087311B

airāk informācijas
www.skoda-auto.com
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ŠKODA
RITEŅBRAUKŠANA

ŠKODA VELOSIPĒDI

Skrejriteņa soma
000 071 156D

elosipēdi pēc būtības ir daļa no ŠKODA zīmola un mēs uzskatām ka braukt ar
ŠKODA velosipēdiem no mūsu jaunākās ŠKODA elo kolekcijas
sagādās jums prieku.

ŠKODA Road

ŠKODA MTB

Rāmis: 56 cm
000 050 212CF

Rāmis: 18.0”(M)
000 050 212CA

ŠKODA MTB+
Rāmis: 20.0”(L)
000 050 212CB

Rāmis: 19.0”(L)
000 050 212CC

ŠKODA SCOOTER EVO
ŠKODA salokāmais skrejritenis ir praktisks un
efektīvs risinājums "pēdējai jūdzei" no stāvvietas
līdz galamērķim un "pirmajai jūdzei" atpakaļ līdz
automašīnai. Skrejritenis nodrošina videi
draudzīgu un vienkāršu mobilitāti ceļā uz darbu
un mājup vai iepirkšanās dienā.

Sa ok mais skrejrite is EVO
000 050 002C

82

ŠKODA Kid

ŠKODA eMTB

ŠKODA eCross

Rāmis: 9”
000 050 212BT

Rāmis: 19.0”(L)
000 050 212CE

Rāmis: 18.0”(L)
000 050 212CD

83

PIEREDZE

MyŠKODA App

ŠKODA oriģinālos aksesuārus ŠKODA piedāvā kā papildu aprīkojumu par papildu samaksu. Krāsas, dizains
un materiāli var atšķirties no attēlos redzamajiem. Informācija, piemēram, specifikācijas, izskats, veiktspēja,
izmēri, svars, degvielas patēriņš un ekspluatācijas izmaksas saistībā ar attēlotajiem transportlīdzekļiem un
produktiem, ir balstīta uz informāciju, kas bija pieejama šī dokumenta drukāšanas laikā, un ŠKODA AUTO
patur tiesības mainīt šos datus.
Pareizas disku un riepu izmēru kombinācijas ir pieejamas reģistrācijas apliecībā un/vai pie izplatītāja.
Izvēloties sniega ķēdes, noteikti ievērojiet norādes automašīnas tehniskās apskates sertifikātā. Uz
automašīnām attēlotie riteņi var nebūt pieejamā klāsta daļa.
Lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA partneri, lai iegūtu informāciju par to, kādi produkti ir pieejami un
piemēroti jūsu modelim, kādi ierobežojumi ir spēkā, kādi nepieciešamie uzstādīšanas laiki un izmaksas. Var
tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Transportlīdzekļa parametri, piemēram, svars, rites pretestība un
aerodinamika, var atšķirties atkarībā no papildu aprīkojuma un piederumiem (stiprinājumi, riepu izmēri utt.),
un tie kopā ar laika apstākļiem, satiksmes apstākļiem un individuālajām braukšanas manierēm var ietekmēt
degvielas patēriņu, elektroenerģijas patēriņu, CO₂ izmešus un citus darbības parametrus. ŠKODA oriģinālie
aksesuāri netika izmantoti, lai noteiktu patēriņu un izmešu līmeni, un tāpēc tos var uzstādīt tikai pēc
transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas.

Izbaudiet pilnu automašīnas
kontroli. Lejupielādējiet
MyŠKODA un piekļūstiet visām
nepieciešamajām funkcijām
jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, vai
tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai
pat vieta, kur pēdējo reizi
novietojāt automašīnu.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet
www.skoda-auto.com
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Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

