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De ŠKODA Rapid en ŠKODA Rapid Spaceback 
zijn perfect geschikt voor alledaagse 
situaties voor gezinnen met kinderen tot 
aan stellen met een actieve lifestyle. Met 
ŠKODA Originele Accessoires vult u de 
auto-eigenschappen aan die voor u het 
belangrijkste zijn, bijvoorbeeld het sportieve 
karakter, het royale comfort of de praktische 
gebruiksmogelijkheden. Wat u ook kiest, 
één ding weet u zeker: elk accessoire 
is goedgekeurd door ŠKODA en voldoet 
daarom aan strenge veiligheids-, design- 
en kwaliteitsnormen. Uw ŠKODA-dealer 
adviseert u graag over alle mogelijkheden 
met ŠKODA Originele Accessoires.
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Glanzend zwarte onderbumpersierlijst (5JA 071 311A)

Achterklepspoiler 
Rapid (5JH 071 640A)

Chroomlook  
achterklepsierlijst
Rapid (5JA 071 360)

Chroomlook onderbumpersierlijst (5JA 071 311)

SPORt & DESIgNSPORt & DESIgN
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Zwarte dorpellijsten (5JA 071 303A)Aluminium dorpellijsten (5JA 071 303)

RVS sportpedalen
handgeschakeld (5E1 064 200)
automaat (5E1 064 205)

Dakspoiler
Rapid Spaceback 

(5JJ 071 646)

6



7



Lichtmetalen velg Ray 7,0J x 17" voor 
215/40 R17 banden in zwart metallic 
design (5JA 071 497 FL8)

Lichtmetalen velg Ray 7,0J x 17" voor 
215/40 R17 banden in zilver design  
(5JA 071 497 8Z8)

Lichtmetalen velg Prestige 7,0J x 17" 
voor 215/40 R17 banden in mat zwart 
design (5JA 071 497A ZG6)

Lichtmetalen velg Savio 7,0J x 17" voor 
215/40 R17 banden in mat zwart design 
(5JA 071 497 ZG6)

Lichtmetalen velg Dione 7,0J x 16" voor 
215/45 R16 banden in zilver design  
(5JA 071 496B 8Z8)

Lichtmetalen velg Propeller 6,0J x 15" 
voor 185/60 R15 banden in zilver design 
(5JA 071 495A 8Z8)

Wieldoppen Dakara 6,0J x 15",
vierdelige set (5JA 071 455)

Lichtmetalen velg Carme 6,0J x 15" voor 
185/60 R15 banden in zilver design  
(5JA 071 495 8Z8)

Wieldoppen Metis 5,0J x 14",
vierdelige set (5JA 071 454)

Lichtmetalen velg Savio 7,0J x 17" voor 
215/40 R17 banden in zwart metallic 
design (5JA 071 497B FL8)

Lichtmetalen velg Antia 7,0J x 16" voor 
215/45 R16 banden in zilver design  
(5JA 071 496 8Z8)

Lichtmetalen velg Camelot 7,0J x 17" 
voor 215/40 R17 banden in zilver design  
(5JA 071 497A 8Z8)

Lichtmetalen velg Beam 7,0J x 16" voor 
215/45 R16 banden in wit design  
(5JA 071 496 FM9)

Vraag bij uw ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden voor lichtmetalen zomersets.
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Pioneer AVIC-F860BT navigatiesysteem: dubbel-DIN radio/CD/
MP3/DVD multimediasysteem voorzien van een 6.1 inch touch 
screen, Europa navigatie, CD/DVD-speler, een geïntegreerde 
bluetooth carkit, afneembaar bedieningspaneel (diefstalpreventie), 
Appmode voor iPhone of Android toestellen en een micro-SD 
kaartlezer voor weergave van MP3's of video. (PM30 075)

ŠKODA Amundsen+ navigatiesysteem: radio met 
navigatiesysteem voorzien van een West-Europa kaart, 
geïntegreerde SD-/MMC kaartlezer om CD‘s en MP3-
bestanden af te spelen en een bluetooth handsfree 
functie. TMC-verkeersinformatie. Bedienbaar via 5-inch 
TFT-kleuren touchscreen. (PM30 076)

Luister naar uw favoriete muziek of vind eenvoudig uw bestemming. Ook op het 
gebied van muziek & communicatie hebben wij u veel te bieden. Onze radio’s 
zijn onmisbaar voor muziek, nieuws en verkeersinformatie in de auto. 

Bury CC9058 bluetooth carkit
Handsfree bellen met uitstekende 
geluidskwaliteit door weergave via 
de versterker en speakers van het 
ŠKODA audiosysteem. Via de touch 
screen display zijn nummers uit uw
telefoon te selecteren. Tevens 
muziekweergave via bluetooth
A2DP (= stereo bluetooth). (PM10 040)

MUzIEK & COMMUNICAtIEMUzIEK & COMMUNICAtIE
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Radio Swing: CD-speler voor CD’s, MP3- en 
WMA-bestanden. 4x 20 W versterker. Digitale 
signaalverwerking met equalizer. Display met 
weergave van Climatronic airconditioning, 
parkeersensoren, klok en buitentemperatuur. 
(PM01 019)

Technocon Mi50 ritregistratie 
Met het Mi50 systeem aan boord beschikt u 
over innovatieve elektronica, die diensten zoals 
ritregistratie, live volgen en rijstijlanalyse van 
hoogwaardige kwaliteit met elkaar combineert. Het 
systeem bestaat uit een basismodule, waarbij u zelf 
de keuze maakt uit verschillende diensten.
(PM51 015)

Technocon Mi50 volgsysteem
Wanneer uw auto gestolen is, wordt met het 
Mi50 volgsysteem de kans aanzienlijk vergroot 
deze terug te vinden. Het systeem voldoet aan 

Radio Blues: CD-speler voor CD’s en MP3-bestanden,
AM/FM-tuner met RDS en 4x 20 W versterker. 
Elektronisch beveiligd en daardoor alleen in uw  
auto te gebruiken. (PM01 014)

Montageframe (AZO 700 001) voor universele 1 DIN 
radio’s in een auto die is voorbereid op montage van 
een ŠKODA radio. In combinatie met adapterkabel 
(AZA 700 001A).

Navigatie SD-kaart voor 
Amundsen+ navigatiesysteem 
West Europa (3AA 051 866AA) 
Oost Europa (3AA 051 866AB)

Adapterkabel  
USB en 3,5 mm jack - Apple 
dock connector (5JA 051 446G) 
USB - mini USB (5JA 051 446H) 
USB - micro USB (5JA 051 446J)

alle officiële vereisten en automatische meldingen 
bij het onderbreken van de stroomvoorziening en 
melding bij verplaatsing van het voertuig zonder dat 
het motorcontact aan is. U mag ook te allen tijde 
zelf contact opnemen met de alarmcentrale om een 
calamiteit te melden.
SCM Voertuigvolgsysteem  (PM51 008)
SCM Voertuigvolgsysteem Plus (PM51 025)

SCM Voertuigvolgsysteem (Plus) abonnement 
t.b.v. Mi50
Het SCM Voertuigvolgsysteem (Plus) abonnement 
biedt alle functionaliteiten die nodig zijn voor 

diefstalopsporing van een gestolen auto. Deze 
beveiligingsklasse is in veel gevallen een vereiste 
van uw verzekerings- of leasemaatschappij. 
Abonnement 20,50 per maand.

Ritregistratie abonnement t.b.v. Mi50
Elke gereden rit is direct beschikbaar via uw 
eigen webpagina en app. Alle, voor onder meer 
fiscale doeleinden, relevante details van de ritten 
worden daarbij weergegeven en worden getoond 
opgedetailleerd kaartmateriaal. Diverse rapportage/
exportmogelijkheden behoren tot de mogelijkheden.
Abonnement 9,75 per maand.
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Mattenset - vierdelig 
standaard (5JB 061 404E)
prestige (5JB 061 404B)

Mattenset - vierdelig 
rubber (5JB 061 550)

Smartphonehouder
(5JA 051 435A)

Kledinghanger
(3T0 061 127)

 
Elektrische koelbox  

- inhoud 15 liter  
(5L0 065 400)

Volledig lederen interieur
verkrijgbaar in meer dan 
15 verschillende kleuren, 
nappa leder in 3 kleuren, 
verschillende kleuren stiksels, 
alcantara, perforatie en naar 
keuze stoelverwarming. Vraag 
uw ŠKODA-dealer naar
de mogelijkheden.
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Transparante beschermfolie 
- op de achterbumper
Rapid (PT82 039)
Rapid Spaceback (PT82 041)

Rubberen kofferbakmat 
Rapid (5JA 061 190)
Rapid Spaceback (5JJ 061 190)

Kunststof kofferbakschaal
Rapid (5JA 061 162)
Rapid Spaceback (5JJ 061 162)
Geen foto:
ALU tussenschot (3T0 017 254)

Dubbelzijdige kofferbakmat
Rapid (5JH 061 163)
Rapid Spaceback (5JJ 061 163A)

Nettensysteem
rood
Rapid (5JA 017 700)
Rapid Spaceback (5JJ 065 110)
zwart
Rapid (5JA 065 110)
Rapid Spaceback (5JJ 065 110C)

Achterbumperbescherming 
- met waarschuwingstekens
Rapid (5JA 071 336)
Rapid Spaceback (5JJ 071 316)
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Uitneembare kofferbaklade (5JA 061 109)
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Spatlappen
- achter 

Rapid (PT81 197)
Rapid Spaceback (PT81 196)

Spatlappen
- voor (PT81 195)

Bagagerek
Rapid (PI24 067)
Rapid Spaceback (PI24 074)
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Afsluitbare fietshouder met aluminium profiel 
max. draaglast 20 kg (3T0 071 128B)
Geen foto: afsluitbare fietshouder met standaard profiel (3T0 071 128)

Aluminium bagageplateau 
inclusief bevestigingsmateriaal (LBT 009 006)

Afsluitbare ski-/snowboardhouder (aluminium) 
max. 4 paar ski’s of 2 snowboards (LBB 000 001)
Geen foto: afsluitbare ski-/snowboardhouder (standaard) 
max. 4 paar ski’s of 2 snowboards (LBT 071 027)

Afsluitbare ski-/snowboardbox 
max. 5 paar ski’s of 4 snowboards, inhoud 380 liter (5L6 071 175)

tRANSPORt
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Fietsendrager 
voor op trekhaak 

- voor 2 fietsen 
(000 071 105B)

Dakdragers (aluminium)
Rapid (5JA 071 126)
Rapid Spaceback (5JJ 071 126)

Vaste trekhaak 
Rapid (PT01 125) 
Rapid Spaceback (PT01 134) 
Afneembare trekhaak 
Rapid (PT02 097) 
Rapid Spaceback (PT02 110) 
Hulpveren 
(PT20 059) 
Multicon stekkerdoos 
(ZF 000711) 
13- naar 7-polige adapter 
(ZF 000702)
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ISOFIX G 0/1  
kinderzitje (5L0 019 905A) 
met frame voor plaatsing 
tegen de rijrichting in  
(DDF 000 003A)

Wavo 1-2-3
zitverhoger met  
rug- en hoofdsteun
(5L0 019 900B)

ISOFIX DUO
plus Top Tether
kinderzitje
(DDA 000 006)

BABY-SAFE Plus
babyzitje
(1ST 019 907)

Wavo Kind
zitverhoger
(5L0 019 900C)

Categorie (wordt bepaald door het gewicht in kg)

Naam 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE plus 0–13

ISOFIX G 0/1 met frame 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Baby One Plus  
babyzitje  
(5L0 019 900)

Alle ŠKODA kinderstoeltjes zijn succesvol getest in 
de Euro NCAP botsproef.
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ŠKODA heeft klasse 2 en 3 SCM  
goedgekeurde alarmsystemen beschikbaar.  
Vraag uw ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.
Klasse 2 (PM50 053)
Klasse 3 (PM50 054)

Slotbouten 
(CFA 071 004)

Sleepkabel 
(GAA 500 001)

Veiligheidstas bevat onder andere een gevarendriehoek, 
veiligheidsvest en verbandmiddelen. (ZG 999 001)

Lampenset exclusief 
zekeringen, voor halogeen 
koplampen (5JA 052 000);  
voor xenon koplampen  
(5JA 052 000A)

Geen foto: 
Reservewiel kit bestaat 

onder andere uit een 
krik en wielsleutel. 

(5JA 093 860)

Geen foto:
Versnellingsbakslot om diefstal van
uw Octavia te bemoeilijken
Handgeschakeld (ZB 5JA 000 HBL)

Onderhouds- en
reinigingsproducten
Vraag uw ŠKODA-dealer 
naar het volledige aanbod.
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15Alle informatie in deze brochure met betrekking tot prijzen, vormgeving, technische gegevens en uitrusting was correct op het moment 

van het ter perse gaan. Aangezien ŠKODA voortdurend aan mogelijke verbeteringen van haar producten werkt en deze eventueel 
direct doorvoert, kunnen gegevens zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Voor de meest recente informatie over zowel nieuwe 
ontwikkelingen, prijzen alsmede de leverbaarheid van de diverse accessoires, kunt u contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.

www.skoda.nl

Met dit milieulogo drukt ŠKODA bewustzijn, verantwoordelijkheid en inspanning uit  
voor de bijdrage aan een leefbare samenleving en een schoner milieu.

Uw ŠKODA-dealer:


