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ENYAQ iV.
SZOKATLANUL 
KIEMELKEDŐ
Első teljesen elektromos hajtású modellünk, az ENYAQ iV SUV gyors 
tölthetőséggel és nagy hatótávval dicsekedhet, de lenyűgöző belső 
kialakítása, hangulatfényei, a digitális műszerfal és a kiterjesztett 
valósággal operáló kivetített képernyő is le fogja Önt nyűgözni.  
Ha pedig még többre vágyik, a ŠKODA Eredeti tartozékok kínálatában 
megtalál mindent, amivel igényeihez alakíthatja.
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ELEKTROMOS  
TÖLTÉS FELPÖRGETVE



KÉZNÉL LÉVŐ 
ENERGIA
Az elektromos autókat kiszolgáló infrastruktúra napról napra 
fejlődik, és ehhez partnereinken keresztül mi is hozzájárulunk.

Kábeltisztító
000096150F 
Szivacs műanyag tokban, melynek segítségével a 
kábel egyszerűen tisztítható. 11-16 mm átmérőjű 
kábelekhez használható. 

Töltőcsatlakozó borítás
5LA054410
Az AC töltőcsatlakozás köré helyezhető védőborítás, 
amely megvédi a csatlakozót a portól, nedvességtől.

ŠKODA iV Charger
Powered by Elli
A ŠKODA iV Charger vagy „wallbox” a 
ŠKODA modellek fali töltője.  
Több változatban is elérhető,  
akár 11 kW (AC) teljesítménnyel is.

Töltőkábel tárolótáska
000087317BQ
Az elektromos töltőkábel praktikus 
tárolására szolgáló hordtáska..

8

Elektromos töltési  
megoldásainkról további 
információkat a  
tartozektrend.hu  
weboldalon találhat. 
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Pót töltőkábel
alkatrészként érhető el
Ez a MODE 3 kábel köztéri 
töltőberendezésekhez csatlakoztatható,  
ha nem rendelkeznek megfelelővel.  
Hossza 6 m. 

iV univerzális töltő
000054412P | iV univerzális töltő 11kW
000054412Q | iV univerzális töltő 7,2kW 
Sokoldalú, univerzális töltési megoldás 
otthonra vagy útközben.
Kétféle kábelezéssel érhető el
- 400 V
- 230 V
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SPORT & DESIGN                            
             DINAMIKUSAN FINOM RÉSZLETEK 



SPORT & DESIGN                            
             DINAMIKUSAN FINOM RÉSZLETEK 



STÍLUS KÍVÜL-BELÜL

Nemesacél küszöbvédők 
5LA071303

Nemesacél pedálborítás
5E1064205
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Alakítsa saját stílusához autóját sportos megjelenésű  
tartozékaink segítségével.



Csomagtérszegély védelem – fényes fekete 
5LG061195

Csomagtérszegély védelem – nemesacél
5LG 061 195A

Külső tükör borítás – fekete
5LA072530F9R
5LA072530A F9R | Side View Assist rendszerhez
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KERÉKTÁRCSÁK 
     NEM A CÉL, HANEM AZ ÚT SZÁMÍT
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TUDTA, HOGY… 
…minden ŠKODA keréktárcsát hosszas és alapos 
ellenőrzésnek vetünk alá, hogy meggyőződjünk kitűnő 
gyártási minőségéről és ellenállóképességéről?  
A még nagyobb biztonság kedvéért kiegészítő 
védőbevonattal is ellátjuk mindegyiket.

Hóláncok 19” méretű kerekekre
000091387BL (a hátsó kerekekre)





AQUARIUS *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491  8Z8 | szálhúzott ezüstmetál
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491A 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál

AQUARIUS *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491B FL8 | szálhúzott metál fekete
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491C FL8 | szálhúzott metál fekete

AQUARIUS *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491D HA7 | szálhúzott metál antracitszürke
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491E HA7 | szálhúzott metál antracitszürke

AQUARIUS *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG 071 491F DEH | metálfekete and copper
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG 071 491G DEH | metálfekete and copper

21"
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 * csak a későbbiekben érhető el | ** ENYAQ iV 50/60 modellekhez | *** ENYAQ iV 80 modellekhez
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21"

VISION *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491K FL8 | szálhúzott metál fekete
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG0071491L FL8 | szálhúzott metál fekete

VISION *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491M 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491N 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál

VISION *
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491P CZX | fekete metál és vörös
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491Q CZX | fekete metál és vörös

SUPERNOVA
első kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8,5Jx21 ET40, 235/45 gumiabroncshoz**
5LG071491T FL8 | szálhúzott metál fekete
hátsó kerékként 9Jx21 ET42, 255/40 gumiabroncshoz***
5LG071491AA FL8 | szálhúzott metál fekete
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 * csak a későbbiekben érhető el | ** ENYAQ iV 50/60 modellekhez | *** ENYAQ iV 80 modellekhez
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 * csak a későbbiekben érhető el | ** ENYAQ iV 50/60 modellekhez | *** ENYAQ iV 80 modellekhez

ASTERION *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490D HA7 | szálhúzott metál antracitszürke
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490E HA7 | szálhúzott metál antracitszürke

ASTERION *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490  FL8 | szálhúzott metál fekete
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490A FL8 | szálhúzott metál fekete

ASTERION *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490B 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490C 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál

20"

20



20"
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NEPTUNE *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490R 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490S 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál

NEPTUNE *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490P FL8 | szálhúzott metál fekete
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490Q FL8 | szálhúzott metál fekete

NEPTUNE *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490T CZX | fekete metál és vörös
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490AA CZX | fekete metál és vörös

TAURUS *
első kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx20 ET45, 235/50 gumiabroncshoz**
5LG071490K 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál
hátsó kerékként 9Jx20 ET42, 255/45 gumiabroncshoz***
5LG071490L 8Z8 | szálhúzott ezüstmetál

 * csak a későbbiekben érhető el | ** ENYAQ iV 50/60 modellekhez | *** ENYAQ iV 80 modellekhez



CRYSTAL * 
első kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz**
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 255/50 gumiabroncshoz***
5LG071499A FL8 | metálfekete

19"
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PROTEUS
első kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz**
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 255/50 
gumiabroncshoz***
5LG071499B 8Z8 | ezüst metál 

PROTEUS
első kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz**
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 255/50 
gumiabroncshoz***
5LG071499C FL8 | metálfekete

CRYSTAL * 
első kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 235/55 gumiabroncshoz**
hátsó kerékként 8Jx19 ET45, 255/50 gumiabroncshoz***
5LG071499 8Z8 | ezüst metál 

Hólánccal is használható * csak a későbbiekben érhető el | ** ENYAQ iV 50/60 modellekhez  
| *** ENYAQ iV 80 modellekhez



Keréktároló táska készlet
000073900N

Normál kerékcsavarokhoz
1Z0071215  7ZS | ezüst metál
1Z0071215  UZ7 | fényes szürke
1Z0071215  9B9 | fényes fekete
1Z0071215  Z37 | matt szürke
1Z0071215  01C | matt fekete

Kerékőrcsavarokhoz
1Z0071215A Z37 | matt szürke
1Z0071215A 01C | matt fekete 

Csavarkupakok

Szelepsapka készlet
000071215C

TÖRŐDÉS A KEREKEKKEL
A kerekek védelme ugyanolyan fontos, mint egy minőségi 
lábbelié. Mindegy, hogy sportos vagy elegáns, meghálálja  
a törődést. Válogatott tartozékaink segítségével hosszú 
ideig teljes pompájukban használhatja kerekeit.

Kerékőr csavar készlet
000071597E
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KÉNYELEM ÉS  
PRAKTIKUM 
      MINDENRE GONDOLUNK
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SZÖVETSZŐNYEGEK 
Szövetszőnyegek használatával nem csak a piszoktól és nedvességtől óvja meg autója belső terét,  
de még otthonosabb érzetet is biztosítanak.  

Szövetszőnyeg – „Prestige”
5LG061404 | fekete varrással

Nubuk szövetszőnyeg – „Prestige” 
5LG061270 | szürke varrással



GUMISZŐNYEGEK
Minden évszakban használható, könnyen tisztítható, pontosan az autó lábterébe illő, 
rögzíthető gumiszőnyegek. 

Gumiszőnyeg – vörös modellfelirattal 
5LA061500B

Gumiszőnyeg – szürke modellfelirattal 
5LA061500

27
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Küszöbvédő fóliák
5LA071310A – hátsó készlet

Küszöbvédő fólia 
5LA071310 – első készlet

KÜSZÖBVÉDŐ FÓLIÁK

A küszöb vonalaihoz tervezett stapabíró fólia, két 
részes készletben, a fényezés karcolódásának 
megelőzésére.



SÁRFOGÓK

A sárfogók megvédik járműve alvázát, karosszériáját 
a felcsapódó kövektől, piszoktól és nedvességtől. 
Használatuk különösen télen ajánlott, de minden 
időben hasznos védelemnek bizonyul saját autója és 
az Ön mögött haladó számára is.

Sárfogók – hátsó készlet
5LG075101

„Lounge step” lábtámasz
000061141A | két darabos készlet

Sárfogók – első készlet
5LG075111

29

Küszöbvédő fóliák
5LA071310A – hátsó készlet

Küszöbvédő fólia 
5LA071310 – első készlet



UTAZÁS  
BOSSZÚSÁG NÉLKÜL
ŠKODA Eredeti tartozékok 
használatával megkönnyíti és 
biztonságossá teheti mindennapjait.

Jégkaparó
000096010E

Kefe
000096011D

JÉGKAPARÓK ÉS HÓSEPRŰK
Ne hagyja, hogy a téli időjárás felbosszantsa! 
Hóseprűink és jégkaparóink kézre állnak, és 
könnyedén elférnek az első ajtók tárolóiban.



Pohártartóba helyezhető hamutartó
000061142B

Oldalzsebbe helyezhető szemetes
5JA061107  9B9 | fekete 
5JA061107  WC4 | bézs

KUPAK ÉS TÖLCSÉR  
EGYBEN
Praktikus, az eredeti kupak helyett használható 
tartozék, amely az ablakmosó folyadék betöltését is 
kényelmesebbé teszi. 

Ablakmosó folyadék  
kupak és tölcsér
000096706



Csomagleszorító hálórendszer
5LG065110 | fekete (3 darabos készlet)
5LG065110A | szürke (4 darabos készlet)
5LG065110B | fekete, álpadlós modellekhez (3 darabos készlet) 

Csomagtértáska
DMK770003

Univerzális rögzítőelemek
6V0061104

SZÁLLÍTÁS KÖNNYEN  
ÉS KÉNYELMESEN
Praktikus szállítási tartozékaink között találhatóak 
csomagleszorító hálók, rögzítőelemek és tároló
zsákok, valamint csomagtérszőnyegek és tálcák is.
Nem csupán megkönnyítik a dolgát, de védik a 
csomagteret a sérülésektől és a szennyeződéstől.



Kétoldalas, kihajtható csomagtérszőnyeg 
5LG061210

Kétoldalas csomagtérszőnyeg
5LG061163

Csomagtértálca
5LG061160

Csúsztatható  
elválasztóelem
000017254A

Csomagtérkád
5LG061162

Alumínium elválasztóelem
565017254



Kiegészítő tároló 
654061103

Csomagtérelválasztó rács
5LG017221



Smart holder – vállfa
3V0061127

Smart holder – akasztó
3V0061126

Smart holder – multimédia tartó
3V0061129

SMART HOLDER - KOMFORT CSOMAGOK

Smart holder - adapter
3V0061128

Komfort csomag lite | 000061122N
Smart holder - adapter (2 darab)
Smart holder - akasztó
Smart holder - multimédia tartó
Smart holder - vállfa

Komfort csomag M | 000061122E
Smart holder - adapter (2 darab)
Smart holder - akasztó
Smart holder - multimédia tartó
Smart holder - vállfa
Oldalzsebbe helyezhető szemetes | fekete

Oldalzsebbe helyezhető szemetes
5JA061107  9B9 | fekete 



Gyerekfigyelő tükör
000072549F | szürke
000072549D | fekete* 

* a későbbiekben érhető el

GYEREKFIGYELŐ TÜKÖR

A kiegészítő tükör használatával hátrafordulás nélkül 
is rápillanthatunk gyerekeinkre, és így nem szakítjuk 
el hosszan tekintetünket a forgalmomtól.

LED lámpa (12 V)
000069690L

LED LÁMPA (12V)
A szivargyújtó csatlakozóba 
helyezhető, állítható alakú  
LED fényforrás.

Esernyő
000087600G 9B9

ESERNYŐ
Az első ajtókban kialakított 
rekeszekbe csúsztatható 
automata esernyő.



LED LÁMPA (12V)



Termoelektromos hűtőláda (20 l)
000065400G

TERMOELEKTROMOS HŰTŐLÁDÁK

HORDOZHATÓ KÁVÉFŐZŐ

Tegye kényelmesebbé az úton töltött időt hűtőládáink használatával; 
tartsa frissen az útra csomagolt ételeket, hűsen kedvenc italait.
Amikor hazafelé bevásárol, a romlandó élelmiszereket is biztonságban 
tudhatja a ŠKODA tartozékkínálatában fellelhető 15 vagy 20 literes 
hűtőládákban. A kisebbik ŠKODA Eredeti hűtőládát könyöklőként is 
használhatják utasai. Mindegyiket rögzítheti az autó biztonsági öveivel, 
hogy egy hirtelen fékezésnél, ne szabaduljanak el.

Hosszú utakon sem kell nélkülöznie az otthon megszokott 
minőségi kávét. Úti kávéfőző készletünk a pohártartóba 
illeszthető kávéfőzőn kívül poharat és tisztító eszközöket 
is tartalmaz. A kávéfőző kompatibilis a Nespresso 
kávékapszuláival.

Hordozható kávéfőző készlet
000 069 641D

Termoelektromos hűtőláda (15 l)
5L0065400







SZÁLLÍTÁS 
                        BELEFÉR AMI AZ ÉLETHEZ SZÜKSÉGES 



KALANDRA FEL  
ÉS MÉG TOVÁBB 

BEHAJTHATÓ  
VONÓHOROG

A határtalan szabadság megéléséhez szükségesek 
a minőségi tartozékok is, hogy csak az élménnyel 
kelljen törődnie.

Magas minőségű anyagokból készített tartozékainkat 
különböző teszteknek vetjük alá, hogy biztosíthassuk 
tartósságukat és működőképességüket.

Behajtható vonóhorog
5LA092160 | vonóhorog előkészítéssel rendelkező modellekhez
5LA092160 + 5LA055204 + 5LA055204A  
| vonóhorog előkészítéssel nem rendelkező modellekhez

Vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó  
– 3 kerékpár szállításához 
000071105P



VONÓHOROGRA RÖGZÍTHETŐ  
KERÉKPÁRTARTÓ
A vonóhorogra szerelhető kerékpártartó ideális megoldás több kerékpár kényelmes és biztonságos szállítására. Tervezésüknek köszönhetően 
tartozékaink tökéletesen illenek a ŠKODA modellek megjelenéséhez.

Elektromos átalakító (13/7 tős csatlakozáshoz)
EAZ000001A

vonóhorogra rögzíthető kerékpártartó  
– 2 kerékpár szállítására
000071105F

43



Kereszttartó 
5LG071151

Zárható kerékpártartó 
000071128P | alumínium 
000071128D | acél

ZÁRHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
A megfelelően kiválasztott kerékpártartóval nem csak  
a rakomány biztonságos szállítása válik lehetővé,  
de autóját is megvédheti a sérülésektől.

A ŠKODA tetőtartóit a megfelelő aerodinamikai 
tulajdonságok szem előtt tartásával terveztük.  
Alacsony elhelyezkedésüknek és vékony kialakításuknak 
köszönhetően tökéletesen illeszkednek az ENYAQ 
modellekhez, a lehető legkevésbé növelve a légellenállást 
és a menetzajt.



Zárható sí- és snowboard tartó alumínium profillal
000071129AA  

ZÁRHATÓ SÍ- ÉS  
SNOWBOARD TARTÓ 

Hegyi kirándulásaihoz válasssza zárható, alaposan 
letesztelt sí és snowboard tartóinkat, melyekre  
4 pár sílécet vagy 2 snowboardot rögzíthet biztonságosan 
és kényelmesen. 



Tetőbox (400 l)
000071175D | fekete

TETŐBOX (400 L)
A ŠKODA Eredeti tetőboxok használatával megnövelheti autója 
szállítókapacitását, ami különösen a téli kiruccanások alkalmával 
jöhet jól: a 400 literes változatban akár 6 pár síléc vagy  
5 snowboard is elfér.
Aerodinamikai szempontok szerint tervezett formájának 
köszönhetően a lehető legkevésbé nő a menetzaj és légellenállás, 
ezáltal a fogyasztás is. Vonalai tökéletesen illenek a ŠKODA 
modellek megjelenéséhez. UVvédelmének köszönhetően sokáig 
úgy fog kinézni, mintha új lenne.

Tetőbox (400 l)
000071175C | ezüst 
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A könnyebb kezelhetőség 
érdekében mindkét irányba 
nyitható.



Tetőbox (380 l)
5L6071175A | fekete 

Tetőbox (380 l)
5L6071175B | fehér

Tetőbox (380 l)
5L6071175 | ezüst 

TETŐBOX (380 L)
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Űrtartalma  400 liter 
   6 pár síléc vagy
   5 snowboard
Tömege  24,9 kg
Terhelhetősége 75 kg
Mérete   215 x 95 x 35 cm
Színe   fekete | ezüst
Rögzítése   Tnút

Űrtartalma  380 liter 
   5 pár síléc vagy
   4 snowboard
Tömege  18 kg
Terhelhetősége 75 kg
Mérete   215 x 80 x 35 cm
Színe   fekete | fehér | szürke
Rögzítése  Tnút, Urögzítő

TETŐBOX (400 L) TETŐBOX (380 L)



Tetőcsomagtartó tárolózsák
000071156

Síléctartó zsák
000050515D

SÍLÉCTARTÓ ZSÁK
Ez a könnyen tisztítható, vízálló anyagból készült  
sízsák 2 pár síléc tárolására alkalmas, 10 kg terhelésig. 
Nem csupán a sífelszerelést óvja meg a karcolásoktól, 
de autóját is a sílécekről lecsorgó szennyeződésektől. 







BIZTONSÁG 
                        ÉRJE EL ÉPSÉGBEN CÉLJÁT 



BIZTONSÁG  
MINDENEK ELŐTT
A család minden tagjának biztonságát szem előtt 
kell tartani. Biztonsági tartozékaink használatával 
megelőzheti a bajt. 

A ŠKODA Eredeti gyerekülések szigorú ellenőrzéseken 
és teszteken esnek át, mint például az EuroNCAP 
törésteszt, tűzállósági és tartóssági vizsgálatok, 
de ellenőrizzük a felhasznált anyagok egészségre 
gyakorolt hatását éppúgy, mint a textilhuzat 
ellenállóképességét.

Baby-Safe2 i-Size babahordozó
(saját 4-pontos biztonsági öv)
000019906T 

0–13 kg

Gyerekfigyelő tükör
000072549F | szürke
000072549D | fekete (a későbbiekben érhető el)

Csak ISOFIX rögzítési pontokkal rendelkező 
modellekhez.

Baby-Safe i-Size alapszerkezet
(a Baby-Safe2 i-Size babahordozó rögzítésére) 
000019729K 



Ülésvédő a gyerekülések alá
000019819A

Duo Plus gyerekülés
(saját 4-pontos biztonsági öv)
000019906AA

9–18 kg

Kidfix2 R gyerekülés
(az autó biztonsági övével használható)
000019906AB

15–36 kg



AZ ÜLÉSEK VÉDELME

Praktikus és strapabíró, a fejtámlákhoz 
félbehajtva is rögzíthető védőtakaró  
a hátsó ülésekre.

Ülésvédő takaró
3V0061680

Biztonsági kutyahám 
S méret 
M méret 
L méret  
XL méret

| 000019409A 
| 000019409B  
| 000019409C  
| 000019409D 
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Vontatókötél
GAA500001

Láthatósági mellény ŠKODA emblémával
000093056L  |  sárga
000093056K  |  narancssárga

Elakadásjelző háromszög
GGA700001A

Összecsukható hólapát
5L0099320

Izzó- és biztosítékkészlet
5LA052000

Rendszámtábla alátét
KEA075004



















Vásárlás előtt minden esetben kérjen márkakereskedőjétől,  
szervizétől részletes tájékoztatást és tanácsot!  

Katalógusunk célja, hogy az érdeklődőknek kivonatos áttekintést adjunk,  
felhívjuk ezért a figyelmet a következőkre:

Kiadványunk tartalma nem vásárlásra való felhívás és nem ajánlattétel!
A katalógusban szereplő információk nem teljes körűek, a képek csupán illusztrációk.

Az árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és szervizek önállóan határozzák meg.
Az egyes termékek beépíthetősége, felszerelhetősége,  

az adott gépjárművel való kompatibilitása egyedi, előzetes vizsgálatot igényel.
Mindezekre tekintettel kérjük, hogy tényleges ajánlatért  

mindig,duljon márkakereskedőjéhez, szervizéhez!

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a katalógusban foglaltakat előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. 
Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.

Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

2022.11.08.


