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MAAK VAN DE ŠKODA SUPERB 
JOUW SUPERB.

De ŠKODA Superb is niet zo maar een auto, de auto maakt 

meteen indruk. Of je nu naar het werk rijdt of de kinderen 

kinderen ophaalt. Met behulp van ŠKODA Accessoires kun 

je de Superb aankleden, zodat de auto helemaal aansluit 

bij je persoonlijke wensen.





EN

Het design van de ŠKODA Superb heeft dynamiek en 

elegantie in zich. Wanneer je sportiviteit wilt toevoegen, 

kies dan de juiste lichtmetalen zomersets.

 DESIgN
  SPORt



LICHtMEtALEN ZOMERSEtS

Lichtmetalen zomerset 
Phoenix 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
antraciet design (3V0 CON 499F HA7)

Lichtmetalen zomerset 
Phoenix 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
zilver design (3V0 CON 499E 8Z8)

Lichtmetalen zomerset 
Cassiopeia 8.0J x 18”

voor 235/45 R18 banden 
glanzend zwart design (3V0 CON 498 JX2)

Lichtmetalen zomerset 
Sirius 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
zilver design (3V0 CON 499D 8Z8)

Lichtmetalen zomerset 
Supernova 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
zwart design (3V0 CON 499 JX2)

Lichtmetalen zomerset 
Supernova 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
antraciet design (3V0 CON 499A HA7)

Lichtmetalen zomerset 
Sirius 8.0J x 19”

voor 235/40 R19 banden
antraciet design (3V0 CON 499B HA7)

Lichtmetalen zomerset 
Cassiopeia 8.0J x 18”

voor 235/45 R18 banden 
zilver design (3V0 CON 498B 8Z8)



De lichtmetalen zomersets van ŠKODA laten een combinatie van 

kwaliteit, functionaliteit en esthetiek zien. De veelvuldige testen 

garanderen kwaliteit en veiligheid.

* Geschikt om sneeuwkettingen te monteren.

Lichtmetalen zomerset 
Zenith 8.0J x 18”

voor 235/45 R18 banden
zilver design (3V0 CON 498E 8Z8)

Wieldoppenset 
Hermes 6,5J x 16", vierdelig 

(3V0 071 456) Ook als winterset
 verkrijgbaar (3V0 C5N 497 8Z8)

Lichtmetalen zomerset 
Zenith 8.0J x 18”

voor 235/45 R18 banden 
antraciet design (3V0 CON 498C HA7)

Lichtmetalen zomerset 
Modus 8.0J x 18”

voor 235/45 R18 banden
zilver design (3V0 CON 498F 8Z8)

Lichtmetalen zomerset 
Zeus 7.0J x 17”

voor 215/55 R17 banden
zilver design (3V0 CON 497C 8Z8)

Lichtmetalen zomerset 
Zeus 7.0J x 17” 

voor 215/55 R17 banden
antraciet design (3V0 CON 497A HA7)

Lichtmetalen zomerset 
Helios* 6,5J x 17”

voor 215/55 R17 banden
zwart design (3V0 CON 497B FL8)

Ook als winterset verkrijgbaar  
(3V0 C5N 497B FL8)

Lichtmetalen zomerset 
Helios* 6,5J x 17”

voor 215/55 R17 banden
zilver design (3V0 CON 497 8Z8)
Ook als winterset verkrijgbaar

(3V0 C5N 497 8Z8)



Bandentassen
(000 073 900B)

Ventieldopjes
(000 071 215C)

DESIgN
EN SPORt
Voor de juiste afwerking van de ŠKODA Superb of het beschermen van je lichtmetalen 

zomerset, ŠKODA Accessoires heeft voor alles een passende oplossing.



Roestvrijstalen dorpellijsten
(3V0 071 303)

Geen foto:
Aluminium dorpellijsten
(3V0 071 303A)

Sportpedalen
handgeschakeld (5E1 064 200)
automaat (5E1 064 205)

* Verwacht beschikbaar vanaf derde kwartaal 2015.





CAR 
ELECtRONICS

Je favoriete muziek beluisteren vanaf je telefoon is 

mogelijk in de ŠKODA Superb.



Adapterkabels
USB naar mini-USB (5JA 051 446H)
USB naar iPod/iPhone lightning connector (5E0 051 510E)
USB naar micro-USB (5JA 051 446J)

MDI naar  iPod/iPhone met
dock connector - audio (5E0 051 510)
MDI naar iPod/iPhone met
dock connector - audio/video (5E0 051 510C)MDI naar 
iPod/iPhone met lightning connector (5E0 051 510E)
MDI naar mini-USB (5E0 051 510B)
MDI naar 3,5mm jackplug (5E0 051 510D)
MDI naar micro-USB (5E0 051 510A)

tECHNOCON MI50 RItREgIStRAtIE
Met het Mi50 systeem aan boord beschik je over innovatieve elektronica, die diensten zoals 
ritregistratie, live volgen en rijstijlanalyse van hoogwaardige kwaliteit met elkaar combineert. 
Het systeem bestaat uit een basismodule, waarbij je zelf de keuze maakt uit verschillende 
diensten. (PM51 015)

DIEFStALPREVENtIE 
ABONNEMENt t.B.V. MI50
Het Voer tuigvolgsysteem (Plus) 
conform SCM norm abonnement biedt 
alle functionaliteiten die nodig zijn voor 
diefstalopsporing van een gestolen auto. Deze 
beveiliging is in veel gevallen een vereiste 
van je verzekerings- of leasemaatschappij. 
Abonnement 20,50 per maand.

RItREgIStRAtIE 
ABONNEMENt t.B.V. MI50
Elke gereden rit is direct beschikbaar via 
je eigen webpagina en app. Alle, voor 
onder meer fiscale doeleinden, relevante 
details van de ritten worden daarbij 
weergegeven en worden getoond op 
gedetailleerd kaartmateriaal. Diverse 
rapportage/exportmogelijkheden behoren 
tot de mogelijkheden. Abonnement 9,75 
per maand.

tECHNOCON MI50 VOLgSyStEEM
Wanneer je auto gestolen is, wordt met het Mi50 volgsysteem de kans aanzienlijk vergroot deze 
terug te vinden. Het systeem voldoet aan 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. Je mag ook te allen tijde zelf contact opnemen met de alarmcentrale om 
een calamiteit te melden.
Voertuigvolgsysteem conform SCM norm (PM51 008)
Voertuigvolgsysteem Plus conform SCM norm (PM51 025)





COMFORt
  BESCHERMINgEN

Iedereen heeft wensen om een auto aan te passen 

aan de persoonlijke levensstijl. Voor meer comfort of 

extra bescherming van de ŠKODA Superb heeft ŠKODA 

Accessoires uiteenlopende, praktische producten.



COMFORt
  BESCHERMINg



Nettensysteem - driedelig, grijs 
Superb (3V5 065 110A)
Superb Combi (3V9 065 110A)

Volledig lederen interieur
Verkrijgbaar in meer dan 15 verschillende kleuren, nappa 
leder, verschillende kleuren stiksels, alcantara en perforatie. 
Vraag je ŠKODA-dealer naar de mogelijkheden.

Kunststof kofferbakschaal 
Superb (3V5 061 162)
Superb Combi (3V9 061 162)



Kunststof kofferbakschaal 
Superb (3V5 061 162)
Superb Combi (3V9 061 162)

Kunststof kofferbakmat 
Superb (3V5 061 170)
Superb Combi (3V9 061 170)

ALU tussenschot 
(3T0 017 254)

Bagagerek - alleen geschikt voor 
Superb Combi (3V9 017 222)

Verdeelrek - alleen in combinatie met 
het bagagerek (3V9 017 221)



Bagage fixeersysteem - 2-delig 
D.m.v. klittenband kunnen de fixeerelementen
aan de bekleding van de kofferruimtebodem
worden bevestigd en bagage klemzetten. 
Niet geschikt i.c.m. rubberen kofferbakmat.
(6V0 061 104)

Transparante beschermfolie - op de achterbumper
Superb (3V5 061 197)
Superb Combi (3V9 061 197)

Opbergtas - in kofferruimte
(000 061 108)



Dubbelzijdige kofferbakmat - textiel/rubber 
Superb (3V5 061 163)
Superb Combi (3V9 061 163)

Dubbelzijdige, uitvouwbare kofferbakmat - textiel/rubber 
Superb (3V5 061 210)
Superb Combi (3V9 061 210)
Superb Combi met dubbele laadvloer (3V9 061 210A)



Elektrische koelbox - inhoud 20 liter 
(000 065 400G)

Paraplu - zwart 
(000 087 600G 9B9)

Smartphone houder - in middenconsole 
(5JA 051 435A)

Afvalbakje - in portier 
zwart (5JA 061 107 9B9)
beige (5JA 061 104 WC4)

Tablethouder - bevestiging op de armsteun
(3V0 061 129)

Adapter tablethouder - bevestiging aan de hoofdsteun
(3V0 061 128)



Skizak - maximaal 4 paar ski’s 
(DMA 600 004A)

Mattenset - tweedelig 
rubber, voor (3V1 061 551), 
rubber, achter (3V0 061 551)

Mattenset - vierdelig
standaard (3V1 061 404B)
prestige (3V1 061 404)





Extra bagage kan gewoon mee met de ŠKODA 

Superb zonder ruimte voor de passagiers op te 

offeren. En als de kofferruimte vol gepakt is, kan 

er nog genoeg mee op het dak. Mocht je dan nog 

ruimte te kort komen, biedt een trekhaak uitkomst.

tRANS  
PORt



Geen foto: dakdragertas
(000 071 156)

Dakdragers (aluminium)
Superb (3V5 071 126)

Dakdragers (aluminium)
Superb Combi (9V9 071 151)



Afsluitbare ski-/snowboardbox
Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren (zie volgende pagina).

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)

Geen foto:
afsluitbare fietshouder met 
standaard profiel
(3T0 071 128)

Afsluitbare fietshouder met aluminium profiel
- max. draaglast 20 kg
(3T0 071 128B)

Aluminium bagageplateau - inclusief bevestigingsmateriaal
(LBT 009 006)



Afsluitbare bagagebox - zwart
inhoud 460 liter 
(000 071 175B)
Verwachte beschikbaarheid vanaf eerste kwartaal 2016.

Zwart
(5L6 071 175A)

Wit
(5L6 071 175B)

Zilver
(5L6 071 175)

Afsluitbare ski-snowboardbox
ruimte voor 5 paar ski's of 4 snowboards,
inhoud 380 liter



Fietsendrager voor op trekhaak - voor 2 fietsen
(000 071 105B)

Vaste trekhaak
(PT01 170)
Afneembare trekhaak 
(PT02 165)
Wegdraaibare trekhaak
Superb (PT02 174)
Superb Combi (PT02 175)
13- naar 7-polige adapter
(ZF 000 702)
Multicon stekkerdoos
(ZF 000 711)



VEILIgHEID
Je wilt geen concessies doen als het om veiligheid 

gaat. Daarom zijn er ŠKODA Accessoires om je verder 

te helpen met het waarborgen van de veiligheid van 

alle passagiers.





0-13 kg 9-18 kg0-13 kg

15-36 kg

ISOFIX G 0/1
kinderzitje
(5L0 019 905A)

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

BABY-SAFE Plus
babyzitje
(1ST 019 907)

Wavo Kind
Stoelverhoger
(5L0 019 900C)

ISOFIX RWF frame
tegen de rijrichting
(DDF 000 003A)

ISOFIX DUO plus Top Tether
kinderzitje
(DDA 000 006)

9-18 kg

Baby One Plus
babyzitje
(5L0 019 900E)

0-13 kg



ISOFIX DUO plus Top Tether
kinderzitje
(DDA 000 006)

Categorie (wordt bepaald door het gewicht in kg)

Name 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 RWF frame 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Alle ŠKODA kinderstoeltjes zijn succesvol getest 
in de Euro NCAP botsproef.



Gevarendriehoek
(ZG 000 176B)

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

Onderhouds- en reinigingsproducten
Vraag je ŠKODA-dealer naar het volledige aanbod.



Slotbouten 
(000 071 597C)

Lampenset
auto's zonder mistlampen (3V0 052 200)
auto's met mistlampen (3V0 052 200A)
auto's met xenon (3V0 052 200B)

Sleepkabel
(GAA 500 001)







Alle 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, kun je contact opnemen met een erkende ŠKODA-dealer. 
Deze brochure is gedrukt op chloorvrij gebleekt papier en is 100% recyclebaar.

www.ŠKODA.nl

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

Je ŠKODA-dealer:


