Kodiaq - forhandlermonteret ekstraudstyr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms og
inkl. montering

Vejl. udsalgspris inkl. moms og
montering

565071457 Z31

820 kr.

1.025 kr.

565071497B 8Z8

11.368 kr.

14.210 kr.

565071497D FL8

11.368 kr.

14.210 kr.

565071497 8Z8

11.368 kr.

14.210 kr.

565071497A 8Z8

11.368 kr.

14.210 kr.

565071498C 8Z8

14.808 kr.

18.510 kr.

565601012AP

11.996 kr.

14.995 kr.

565071498A HA7

15.212 kr.

19.015 kr.

565071498 FL8

15.212 kr.

19.015 kr.

565071498D 8Z8

14.808 kr.

18.510 kr.

565071498B 8Z8

14.808 kr.

18.510 kr.

565071499A HA7

19.040 kr.

23.800 kr.

565071499 ZG6

19.040 kr.

23.800 kr.

565071499H 8Z8

19.040 kr.

23.800 kr.

565071499J 8Z8

18.456 kr.

23.070 kr.

565601012AT

15.196 kr.

18.995 kr.

565071499C HA7

19.040 kr.

23.800 kr.

565071499B FL8

19.040 kr.

23.800 kr.

565071499D 8Z8

19.040 kr.

23.800 kr.

565071490B HA7

23.820 kr.

29.775 kr.

565601012BQ

23.196 kr.

28.995 kr.

565071490A FL8

23.820 kr.

29.775 kr.

565071490 HZ9

23.820 kr.

29.775 kr.

GGA700001A

132 kr.

165 kr.

5JA061107 9B9

95 kr.

119 kr.

565092160F

11.544 kr.

14.430 kr.

565092160H

12.468 kr.

15.585 kr.

565092160H

11.544 kr.

14.430 kr.

000061142B

79 kr.

99 kr.

565061162

1.650 kr.

2.062 kr.

Varenr.

17" Hjulkapselsæt Borneo
Til dæk med stålfælge

17" Mitykas alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 215/65 R17 og montering

17" Nanuq alufælg i sort design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 215/65 R17 og montering

17" Nanuq alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 215/65 R17 og montering

17" Ratikon alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 215/65 R17 og montering

18" Elbrus alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/55 R18 og montering

18" Elbrus alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk og montering

18" Trinity alufælg i antracit/sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/55 R18 og montering

18" Trinity alufælg i sort/sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/55 R18 og montering

18" Trinity alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/55 R18 og montering

18" Triton alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/55 R18 og montering

19" Crater alufælg i antracit/sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Crater alufælg i mat sort design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Crater alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Sirius alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Sirius alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk og montering

19" Triglav alufælg i antracit/sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Triglav alufælg i sort/sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

19" Triglav alufælg i sølv design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/50 R19 og montering

20" Vega alufælg i antracit design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/45 R20 og montering

20" Vega alufælg i antracit design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/45 R20 og montering

20" Vega alufælg i mat mørkt design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/45 R20 og montering

20" Vega alufælg i mat platin design
Vejledende pris inkl. sommerdæk 235/45 R20 og montering

Advarselstrekant
Leveres i praktisk boks

Affaldsbeholder til sidedøren
Sort

Anhængertræk
Svingbart til biler med forberedelse

Anhængertræk
Svingbart til biler med forberedelse med virtuel pedal. Til biler produceret efter uge 39/2018

Anhængertræk
Svingbart til biler med forberedelse. Til biler produceret efter uge 39/2018

Askebæger
Til midterkonsollen

Bagagerumsbakke i plast
Fremstillet i skridsikker plast, og passer perfekt ind i bagagerummet. Kun til Kodiaq med 5 sæder og variabel bund.

Kodiaq - forhandlermonteret ekstraudstyr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms og
inkl. montering

Vejl. udsalgspris inkl. moms og
montering

565061162

1.650 kr.

2.062 kr.

565061163

636 kr.

795 kr.

565061163A

636 kr.

795 kr.

566054634

5.871 kr.

7.339 kr.

000019906L

2.396 kr.

2.995 kr.

000019906K

2.396 kr.

2.995 kr.

1ST019907

2.796 kr.

3.495 kr.

DDA000006

3.036 kr.

3.795 kr.

3V0061680

973 kr.

1.216 kr.

3.756 kr.

4.695 kr.

1Z0071215 9B9

129 kr.

161 kr.

1Z0071215A 01C

135 kr.

169 kr.

1Z0071215 01C

77 kr.

96 kr.

1Z0071215 7ZS

129 kr.

161 kr.

1Z0071215A Z37

76 kr.

95 kr.

1Z0071215 UZ7

76 kr.

95 kr.

565071608

1.436 kr.

1.795 kr.

565071608A

1.436 kr.

1.795 kr.

Består af flere numre

796 kr.

995 kr.

5E1064209

338 kr.

422 kr.

000071105F

2.833 kr.

3.541 kr.

000071128E

1.046 kr.

1.308 kr.

000071128D

640 kr.

800 kr.

000073900B

156 kr.

195 kr.

000073900G

280 kr.

350 kr.

565071303B

1.116 kr.

1.395 kr.

565071303B

1.116 kr.

1.395 kr.

565071303

1.196 kr.

1.495 kr.

000069641C

1.519 kr.

1.899 kr.

565061210

796 kr.

995 kr.

000071597C

476 kr.

595 kr.

Varenr.

Bagagerumsbakke i plast
Fremstillet i skridsikker plast, og passer perfekt ind i bagagerummet. Kun til Kodiaq med 5 sæder og variabel bund.

Bagagerumsmåtte i gummi
Fremstillet i skridsikker gummi, og passer perfekt ind i bagagerummet. Kun til Kodiaq med 5 sæder med normal
bund. ikke til biler med forhøjet bund!

Bagagerumsmåtte i gummi
Fremstillet i skridsikker gummi, og passer perfekt ind i bagagerummet. Kun til Kodiaq med 5 sæder med
reservehjul. ikke til biler med forhøjet bund!

Bakkamera
Bakkameraet hjælper med at se forhindringer bag bilen.

Barnesæde Kidfix II XP
(15-36 kg.)

Barnesæde Kidfix XP
(15-36 kg.)

Barnesæde, Baby Safe Plus m. isofix beslag (0-13 kg.)
Baby Safe Plus m. isofix beslag (0-13 kg.) For- eller bagsæde. Højde på nakkepude kan justeres.

Barnesæde, ISOFIX DUO plus (9-18 kg.)
ISOFIX DUO plus (9-18 kg.) bagsæde med topforankring. Indstilles i 3 positioner. 5 punktssele holder barnet. NCAP
tester

Beskyttelsescover til bagsæde
Beskyttelsescover som dækker hele bagsædet

Beskyttelsespakke
Med ŠKODA originalt tilbehør, får din ŠKODA KODIAQ den optimale beskyttelse. Ikke til biler med motorvarmer.

Boltkapper i glossy sort
20 stk. til biler uden låsebolte

Boltkapper i mat sort
20 stk. til biler med låsebolte

Boltkapper i mat sort
20 stk. til biler uden låsebolte

Boltkapper i sølv
20 stk. til biler uden låsebolte

Boltkapper i sølvgrå
20 stk. til biler med låsebolte

Boltkapper i sølvgrå
20 stk. til biler uden låsebolte

Bundbeskyttelse
Beskytter både motoreren og formindsker motorstøj - til biler med benzinmotor og ikke ifm. motorvarmer

Bundbeskyttelse
Beskytter både motoreren og formindsker motorstøj - til biler med dieselmotor og ikke ifm. motorvarmer

Børnepakke
Med børnepakken får du styr på børnene og sikkerheden.

Cover til fodstøtte i alu look
Passer ikke med gummimåtter

Cykelholder til anhængertræk
Vipbar, kan holde op til 2 cykler

Cykelholder til taglastmontering
Med alu-profil

Cykelholder til taglastmontering
Sort standard

Består af flere numre

Dækposesæt med håndtag
Opbevaringsposer til dine dæk og fælge som er fremstillet i kraftig nylon og med håndtag. Til dækstørrelser 14" 18"

Dækposesæt med håndtag
Opbevaringsposer til dine dæk og fælge som er fremstillet i kraftig nylon og med håndtag. Til dækstørrelser 14" 20"

Dørtrinslister i alu
Beskyt dørkanten med indstigningsliste i alu look

Dørtrinslister i alu
Elegant dørtrinsliste med Kodiaq logo

Dørtrinslister i sort med alu-indlæg
Elegant dørtrinsliste med Kodiaq logo

Espressomaskine
Transportabel espressomaskine med taske og to kopper,

Foldbare bagagerumsmåtte
Bagagerumsmåtte der kan foldes ud og dække bagsædet.

Fælglåsesæt
Er med til at højne sikkerheden på dine hjul og fælge

Kodiaq - forhandlermonteret ekstraudstyr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms og
inkl. montering

Vejl. udsalgspris inkl. moms og
montering

000071597C

476 kr.

595 kr.

566064220A YDK

694 kr.

868 kr.

566064220 YDK

694 kr.

868 kr.

565061580

100 kr.

125 kr.

565061512A

260 kr.

325 kr.

565061512A

260 kr.

325 kr.

566061502A

260 kr.

325 kr.

566061502A

272 kr.

340 kr.

000019409C

796 kr.

995 kr.

000019409B

716 kr.

895 kr.

000019409A

636 kr.

795 kr.

000019409D

876 kr.

1.095 kr.

5JA096010

20 kr.

25 kr.

000061122D

476 kr.

595 kr.

000061122D

476 kr.

595 kr.

5L0065400

940 kr.

1.175 kr.

000065400G

1.285 kr.

1.606 kr.

000051409F

1.116 kr.

1.395 kr.

000051409F

1.116 kr.

1.395 kr.

566061270

572 kr.

715 kr.

566061270A

572 kr.

715 kr.

566061404

476 kr.

595 kr.

565061450

159 kr.

199 kr.

565065110H

636 kr.

795 kr.

565065110C

236 kr.

295 kr.

565065110G

245 kr.

306 kr.

565601011C

1.803 kr.

2.254 kr.

000087600G 9B9

231 kr.

289 kr.

TIL061242

399 kr.

499 kr.

TIL061241

399 kr.

499 kr.

5E1064205

636 kr.

795 kr.

Varenr.

Fælglåsesæt
Er med til at højne sikkerheden på dine hjul og fælge

Gearknop og manchet, læder
DSG, kun til 4x4

Gearknop og manchet, læder
Kun til DSG

Gummimåtte til midtertunnel
Beskytter midtertunnelen på bagsædet

Gummimåttesæt bag
Gummimåttesæt der beskytter bilens interiør og nøjagtigt tilpasset. 2 stk. til fodrum ved bagsædet

Gummimåttesæt bag
Gummimåttesæt der beskytter bilens interiør og nøjagtigt tilpasset. 2 stk. til fodrum ved bagsædet

Gummimåttesæt for
Gummimåttesæt der beskytter bilens interiør og er nøjagtigt tilpasset. 2 stk. til fodrum ved forsæderne

Gummimåttesæt for
Gummimåttesæt der beskytter bilens interiør og nøjagtigt tilpasset. 2 stk. til fodrum ved forsæderne

Hundesele str. L
Passer til hunde mellem 30-50 kg.

Hundesele str. M
Passer til hunde mellem 15-30 kg.

Hundesele str. S
Passer til hunde op til 15 kg.

Hundesele str. XL
Passer til hunde over 50 kg.

Isskraber til tankdæksel
ŠKODA isskraber der passer lige ind i tankdækslet

Komfortpakke
Indeholder 2 x Smart Holder adapter, Krog, Multimedia holder, Jakkebøjle og affaldsbøtte.

Komfortpakke
Indeholder 2 x Smart Holder adapter, Krog, Multimedia holder, Jakkebøjle og affaldsbøtte.

Køleboks 15 liter
Til bagsædet

Køleboks 20 liter
Til bagsædet

LTE Carstick
SKODA CarStick kobler automatisk op til Internettet via modulets sim-kort (skal tilkøbes) og hjælper her bilens
infotainmentsystem til at danne et WiFi-hotspot.Til modeller med Amundsen infotainment system.

LTE Carstick
SKODA CarStick kobler automatisk op til Internettet via modulets sim-kort (skal tilkøbes) og hjælper her bilens
infotainmentsystem til at danne et WiFi-hotspot.Til modeller med Amundsen infotainment system.

Måttesæt - Prestige
De originale KODIAQ måtter er fremstillet i velour af høj kvalitet. 4 stk. til fodrummene for og bag

Måttesæt - Prestige med dobbelte syninger
De originale KODIAQ måtter er fremstillet i velour af høj kvalitet. 4 stk. til fodrummene for og bag

Måttesæt - Standard
Originale standardmåtter til KODIAQ. 4 stk. til fodrummene for og bag

Måttesæt til 3. sæderække
2 stk. til fodrummene på 3. sæderække

Net til under bagagerumsafdækning
Maks. vægt 1,5 kg. Passer KUN til biler med VARIOFIX

Netsystem, sæt med 3 stk. i grå
Netsystem er med til at sikre løse genstande i bagagerum

Netsystem, sæt med 3 stk. i sort
Netsystem er med til at sikre løse genstande i bagagerum

Nødhjul 18"
145/85 R18, 111M

Paraply til fordøren
Smart lille paraply til opbevaring i fordøren

ParkOne2 parkeringsur
I hvid med ŠKODA-logo

ParkOne2 parkeringsur
I sort med ŠKODA-logo

Pedalkappesæt i krom-look
Til biler med DSG-gear

Kodiaq - forhandlermonteret ekstraudstyr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms og
inkl. montering

Vejl. udsalgspris inkl. moms og
montering

5E1064200

636 kr.

795 kr.

566072390

531 kr.

664 kr.

565093860

1.255 kr.

1.569 kr.

565093860A

1.069 kr.

1.336 kr.

Består af flere numre

3.436 kr.

4.295 kr.

5L0051236AH

2.480 kr.

3.100 kr.

565071691

11.597 kr.

14.496 kr.

000093059P

236 kr.

295 kr.

000093059P

236 kr.

295 kr.

XXA009001

32 kr.

40 kr.

000093056K

32 kr.

40 kr.

000071129H

812 kr.

1.015 kr.

000019819A

128 kr.

160 kr.

GAA500001

100 kr.

125 kr.

000091387AS

912 kr.

1.140 kr.

5L0099320

318 kr.

398 kr.

57A072530

684 kr.

855 kr.

565071610A

7.148 kr.

8.935 kr.

565071606

3.868 kr.

4.835 kr.

Består af flere numre

1.836 kr.

2.295 kr.

565075101

521 kr.

651 kr.

565075111A

746 kr.

932 kr.

3V0061129

198 kr.

248 kr.

5L6071175B

3.196 kr.

3.995 kr.

5L6071175A

3.196 kr.

3.995 kr.

5L6071175

3.196 kr.

3.995 kr.

565071151

1.608 kr.

2.010 kr.

000071156

228 kr.

285 kr.

3V0061126

84 kr.

105 kr.

3V0061127

200 kr.

250 kr.

6V0061104

76 kr.

95 kr.

Varenr.

Pedalkappesæt i krom-look
Til biler med manuelt gear

Pynteramme til under gearvælger
I sort og krom

Reservehjulskit til 18" reservehjul
Ekskl. Dæk. Til 5-sæders version.

Reservehjulskit til 18" reservehjul
Ekskl. Dæk. Til 7-sæders version.

Reservehjulspakke 5-Sæder
Kom hurtigt og sikkert videre med en reservehjulspakke. Består af reservehjul, reservehjulskit og låseboltsæt

SD kort med Europa Navigation
Til Amundsen

Sidesteps
Sidesteps til Kodiaq gør indstigningen lettere, og bilen flottere. Passer også til RS

Sikkerhedsstartpakke
Advarselstrekant, 2 sikkerhedsveste og førstehjælp kit

Sikkerhedsstartpakke
Advarselstrekant, 2 sikkerhedsveste og førstehjælp kit

Sikkerhedsvest, orange
Universalstørrelse

Sikkerhedsvest, orange
Universalstørrelse

Skiholder til taglastmontering med alu-profil
Kan rumme op til 4 par ski eller 2 snowboards

Skånetæppe til under barnesædet
Med praktiske lommer

Slæbetov
Maks. trækkraft på kg. 2.500

Snekæder
Passer til hjulstørrelse 215/65 R17

Sneskovl i letmetal, 3-delt
Leveres i stofpose

Spejlkappesæt i sort
Få ekstra styling til din bil med sporty spejlkapper.

Spoiler til bagkofanger
Sporty spoiler til bagkofanger i sølv-look. Passer til biler med træktøj eller forberedt til træktøj, Ikke til RS og
Sportline

Spoiler til forkofanger
Flot spoiler til forkofanger, giver et sporty look. Passer ikke på RS og Sportline

Startpakke
Med en Startpakke har du alt det du behøver for en god start til din nye ŠKODA

Stænklapper, bag
Stænklapperne beskytter karrosseriet mod stenslag og mindsker snavs

Stænklapper, for
Stænklapperne beskytter karrosseriet mod stenslag og mindsker snavs. Ikke ifm. trinbræt.

Tabletholder
Til montering på nakkestøtten

Tagboks i hvid højglans på 380 liter
Kan rumme op til 4 par ski eller 2 snowboards.

Tagboks i sort højglans på 380 liter
Kan rumme op til 4 par ski eller 2 snowboards.

Tagboks i sølv på 380 liter
Kan rumme op til 4 par ski eller 2 snowboards.

Tagbøjler
Maks. lastevne er 75 kg.

Taske til tagbøjler
Med rum til løsdele

Taskekrog
Til montering på nakkestøtten

Tøjbøjle
Til montering på nakkestøtten

Universelle Fastgørelseselementer
Fastgørelseselementer med velcro som kan sikre holde styr på løse genstande

Kodiaq - forhandlermonteret ekstraudstyr
Vejl. udsalgspris ekskl. moms og
inkl. montering

Vejl. udsalgspris inkl. moms og
montering

5JA051446J

156 kr.

195 kr.

5E0051510E

279 kr.

349 kr.

5E0051510E

279 kr.

349 kr.

5JA051446H

156 kr.

195 kr.

000071215C

191 kr.

239 kr.

000071215C

191 kr.

239 kr.

Varenr.

USB kabel
Mikro USB - Ikke til biler med MDI interface

USB kabel - Apple Lightning
Kablets længde er 36 cm. Ikke til biler med MDI interface

USB kabel - Apple Lightning
Kablets længde er 36 cm. Ikke til biler med MDI interface

USB kabel - mini USB
Ikke til biler med MDI interface

Ventilhætter med ŠKODA-logo
Hættene beskytter ventilerne for fugt, støv og andre urenheder

Ventilhætter med ŠKODA-logo
Hættene beskytter ventilerne for fugt, støv og andre urenheder

