
ŠKODA KODIAQ
DE NIEUWE



4 JAAR GARANTIE

We willen dat je zo lang mogelijk met plezier in jouw ŠKODA rijdt. Daarom heb je op jouw 

ŠKODA maar liefst 4 jaar garantie. Zo hoef je je gedurende deze periode geen zorgen te 

maken over onverwachte reparatiekosten en kun je onbezorgd genieten van je ŠKODA.

De standaard 2 jaar ŠKODA fabrieksgarantie wordt aangevuld met 2 jaar ŠKODA Extra 

Garantie. De 2 jaar Extra Garantie is van toepassing op nieuwe ŠKODA modellen die 

door Pon’s Automobielhandel B.V. zijn geïmporteerd en die in Nederland te naam 

zijn gesteld. De garantie gaat in vanaf de datum van eerste tenaamstelling op het 

kentekenbewijs. Tijdens de fabrieksgarantie is de garantie geldig ongeacht het 

aantal gereden kilometers. Voor Extra Garantie tot en met het vierde jaar geldt een 

kilometerbeperking tot 100.000 km. De garantie blijft van toepassing zolang er door 

de fabriek voorgeschreven onderhoud en reparaties worden uitgevoerd. Je kunt bij 

elke ŠKODA Service partner binnen Nederland de garantiewerkzaamheden laten 

uitvoeren. Bij een eigenaarswissel blijft de garantie op de auto behouden.

https://www.skoda.nl/service/garanties/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq




Je ontdekkingsreis begint thuis. Of beter gezegd, op de oprit. De robuuste en ruime ŠKODA KODIAQ staat te 
popelen om van elk ritje met het gezin een leuke ontdekkingstocht te maken. Hij maakt zijn rebelse ambities snel 
kenbaar – het opvallende design wordt versterkt door beschermende details rondom, zoals de wielkastafdekkingen 
en de verstevigde voor- en achterbumper. Naast de prachtige led-matrixkoplampen is er een reeks 
assistentiesystemen die je tijdens elk avontuur veilig houden. Het interieur ademt comfort dankzij de ergonomische 
voorstoelen. Voor grotere gezinnen is er een versie met zeven zitplaatsen, terwijl avonturiers elk terrein aankunnen 
met de optionele 4-wielaandrijving. 

ŠKODA. Simply Clever.

EROP UIT MET HET GEZIN

*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.

https://configurator.skoda.nl/kodiaq/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq




BLIKVANGER  
OP DE WEG

STIJL EN FUNCTIONALITEIT
De nieuw ontworpen elementen aan de 

voorzijde, zoals de motorkap, grille, koplampen 
en bumper met spoiler, onderstrepen de 

zelfverzekerde uitstraling van de auto. De 
kunststof beschermingen rondom, zoals een 

gedurfd element op de voorbumperspoiler 
in offroad-design, nodigen uit om nieuwe 

wegen te verkennen. Zoals typisch is voor 
SUV's van ŠKODA, is alles perfect in balans. De 

exterieurelementen vormen een harmonieus 
geheel en stralen robuustheid met een vleugje 

elegantie uit.





LED-ACHTERLICHTEN
De full-ledachterlichten van de nieuwe KODIAQ zijn zowel stijlvol als 
efficiënt. Ze zijn nu voorzien van dynamische richtingaanwijzers die je 

auto beter zichtbaar maken. Het welkomsteffect activeert bovendien de 
dynamische functie als je de auto vergrendelt en ontgrendelt.

FULL-LEDMATRIXKOPLAMPEN
De nieuw vormgegeven koplampen van de KODIAQ zijn qua 
functionaliteit verkrijgbaar in twee soorten. Deze zijn uitgerust met 
ledverlichting en bieden uitstekende prestaties en een hoge energie-
efficiëntie. De topuitvoering wordt geleverd met geavanceerde full-
ledmatrixkoplampen.





SUV-KENMERKEN
De achterzijde is voorzien van de 

nieuwe dakspoiler in glanzend zwart, 
die het karakteristieke uiterlijk van de 
auto onderstreept en tegelijkertijd de 
aerodynamica verbetert. De robuuste 

bumper met het onderste deel in matzwart, 
gecompleteerd door een element in 

aluminiumlook, benadrukt dat de KODIAQ 
zich uitstekend thuis voelt op ongebaande 
paden voor spannende offroadavonturen. 

Dankzij de grotere bodemvrijheid kan 
de auto het asfalt achter zich laten 

ongeacht het gekozen type aandrijving. 
Als je op zoek bent naar de best mogelijke 

offroadeigenschappen, raden wij de 
4x4-versie aan die verkrijgbaar is met zowel 

benzine- als dieselmotor. 





WELKOMSTLOGO
De leds aan de onderzijde van de voorportieren projecteren de naam ŠKODA op de grond en 
verlichten zo het instapgebied.

KESSY
Met de nieuwe 

versie van KESSY 
(Keyless Entry, 

Start and Exit 
System) kan 

de auto via alle 
portieren worden 

ontgrendeld of 
vergrendeld.











PLEZIER MET HET 
HELE GEZIN
Bij het ontwerp van de auto stond ontspanning en vermaak 
van het gezin centraal. Details als het dashboardpaneel en 
de portierpanelen met stiksels dragen bij aan de stijlvolle 
uitstraling van het interieur. De Virtual Cockpit, het 
tweespaaks multifunctionele stuurwiel, de nieuwe generatie 
infotainment, de geventileerde ergonomische voorstoelen en 
de led-sfeerverlichting vergroten je rijvertrouwen en zorgen 
voor comfort – ongeacht het avontuur.

https://configurator.skoda.nl/kodiaq/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq


VIRTUAL COCKPIT
De Virtual Cockpit toont gegevens van de boordcomputer in combinatie met 

andere informatie, zoals navigatie. Er is keuze uit vijf lay-outs, die via de "View"-
knop op het stuurwiel kunnen worden geselecteerd.

LED-SFEERVERLICHTING
Kies de kleur van de interieurverlichting die bij je stemming past. Er zijn tien kleuropties voor het 
dashboard, de voor- en achterportierverlichting of zelfs de voetenruimteverlichting voor en achter. De 
geselecteerde kleur verschijnt ook op de achtergrond van de Virtual Cockpit.





SIERSTIKSELS
Het interieur is voorzien van sierstiksels, 
bijvoorbeeld op de portierpanelen.

ERGONOMISCHE VOORSTOELEN
Maximaal comfort voor de bestuurder en bijrijder is gegarandeerd door de optionele 
elektrisch verstelbare ergonomische voorstoelen met onder ander verstelbare 
zitdiepte evenals een massagefunctie.





7-ZITS INTERIEUR
De KODIAQ is leverbaar met een derde zitrij, 

zodat hij met gemak zeven personen kan 
vervoeren. Dit betekent dat er twee extra 
zitplaatsen beschikbaar zijn met een apart 

neerklapbare rugleuning. Bij gebruik van de 
derde zitrij moet de bagageruimteafdekking 

worden verwijderd. Deze kan onder de 
dubbele bagageruimtevloer worden 

opgeborgen in een speciaal hiervoor bedoelde 
opbergruimte. Ook de achterste passagiers 

zijn niet vergeten. Zij kunnen hun flesje drinken 
en smartphone kwijt in de opbergvakken in de 

zijwanden.





BAGAGENETTEN
Eén horizontaal net en twee verticale netten voorkomen dat je spullen rondschuiven tijdens het 
rijden. Je ziet bovendien meteen waar je spullen zijn.

DUBBELE BAGAGERUIMTEVLOER
De dubbele bagageruimtevloer maakt het laden van bagage gemakkelijker en biedt bovendien 
een discrete opbergruimte wanneer de vloer op laadrandhoogte wordt geplaatst.

CAPACITEIT
De vijfzitsversie biedt 835 liter 

of 2.065 liter na het neerklappen 
van de achterbank (zie foto). De 

zevenzitsversie heeft meer opties: 
van 270 liter als alle stoelen bezet 

zijn tot 2.005 liter met de derde en 
tweede zitrij neergeklapt.

KOM THUIS MET MEER DAN 
ALLEEN FOTO'S 
Ambitieuze plannen vragen om ambitieuze ruimtes, vooral als je met een groot gezin eropuit 
gaat. Over de nieuwe KODIAQ is goed nagedacht, zodat iedereen een plekje kan vinden voor 
zijn spullen. Van de royale bagageruimte voor grote koffers en tassen, diverse vakken voor 
alle kleine dingen die je mee wilt nemen tot de Simply Clever-details die je leven eenvoudiger 
maken.





PARAPLUVAK
In het bestuurdersportier zit een vernuftig vak met originele ŠKODA paraplu.  
Het parapluvak is zodanig ontworpen dat water naar buiten wordt afgevoerd en het interieur droog blijft.



OPBERGVAKKEN 
In het dashboard vind je twee ruime vakken met klep bij de bijrijdersstoel. Het onderste kan worden 
voorzien van airconditioning.







PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Met behulp van een radar, een camera uitgerust met verkeerstekenherkenning, gps-technologie en gedetailleerde informatie van het navigatiesysteem kan pACC de rijomstandigheden 
voor de komende 1 tot 2 kilometer voorspellen. Zo nodig kan het systeem automatisch de rijsnelheid aanpassen – gewoonlijk vóór een bocht of rotonde, of als je een gebied met een lagere 
snelheidslimiet in rijdt. Het systeem verhoogt het rijcomfort en de rijveiligheid en verlaagt tegelijkertijd ook het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

Travel Assist combineert de functies van verschillende assistenten en zorgt ervoor dat je je veilig en comfortabel 
voelt, ongeacht waar je rijdt. Voor maximale veiligheid moet de bestuurder voortdurend op het systeem letten. 
Een capacitief stuurwiel detecteert daarom de handen van de bestuurder en biedt een interactieve interface met 
het systeem. Als de bestuurder zijn handen niet op het stuur heeft, wordt dit door het stuurwiel gedetecteerd.

TRAVEL 
ASSIST

https://www.skoda.nl/features/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq


TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE
Deze functie is ontworpen voor het rijden in files. In files neemt dit systeem tot een snelheid van 60 km/h de bediening van gas- en rempedaal en stuurwiel over,
waarna de KODIAQ zelfstandig optrekt, afremt en de juiste koers volgt. Als er bij snelheden tot 30 km/h geen rijstroken worden gedetecteerd, of als er slechts één begrenzingslijn wordt 
gedetecteerd bij snelheden tot 60 km/h, volgt het Follow Drive-systeem de voorligger tot er weer wegbelijning is.



LANE ASSIST+
Lane Assist+ helpt je om de auto in het midden van de wegbelijning te houden. Het is actief vanaf een snelheid 
van 65 km/h. Dit systeem kan ook de controle over de auto overnemen in het geval van rijstrookveranderingen bij 
wegwerkzaamheden.



EMERGENCY ASSIST
Emergency Assist verkleint het gevaar voor een ongeval 
wanneer de bestuurder plotseling onwel wordt, door bijvoorbeeld
de auto tot stilstand te brengen en de alarmlichten in te schakelen.



Je kunt onderweg van alles tegenkomen. Om ervoor te zorgen
dat de auto klaar is voor alle situaties die zich kunnen voordoen,
zijn er extra assistenten met meerdere functies
om de bestuurder zo nodig te ondersteunen.*

EXTRA EXPERTS
IN DE AUTO

MATRIXFUNCTIE
De full-ledmatrixkoplampen zijn uitgerust met de matrixfunctie. Hiermee kan het grootlicht continu ingeschakeld zijn, zonder andere bestuurders te verblinden. De matrixfunctie 
gebruikt een camera op de voorruit om de verkeerssituatie te beoordelen en op basis daarvan slechts enkele segmenten van de koplamp uit te schakelen. Andere segmenten 
worden ingeschakeld om de weg te verlichten. Dankzij deze functie word je bovendien niet verblind door reflecterende materialen op bijvoorbeeld verkeersborden. De 
matrixfunctie maakt ook gebruik van informatie van het navigatiesysteem, zodat het grootlicht alleen wordt ingeschakeld als je buiten de bebouwde kom bent.

*Vanwege het wereldwijde chiptekort zijn een beperkt aantal opties tijdelijk niet leverbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je ŠKODA dealer.



CREW PROTECT ASSIST
Dit assistentiesysteem biedt extra bescherming voor bijrijders in kritieke situaties die tot een aanrijding of het over de kop slaan 
kunnen leiden, door de zijruiten tot op een kleine spleet te sluiten, het schuif-kanteldak te sluiten en de veiligheidsgordels te spannen. 
De nieuwe geavanceerde versie van het systeem gebruikt radarsensoren voor en achter. 



*In de CarConfigurator tref je de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie.

VELGEN

Lichtmetalen velgen 18" ELBRUS
235/55 R18

Lichtmetalen velgen 19" TRIGLAV
235/50 R19

Lichtmetalen velgen 18" TRINITY
235/55 R18

Lichtmetalen velgen 19" CRATER
235/50 R19

Lichtmetalen velgen 20" VEGA antraciet
235/45 R20



KODIAQ
SPORTLINE

DE NIEUWE ŠKODA





Je levensstijl kan veranderen, maar sportiviteit is blijvend. De ŠKODA KODIAQ 
SPORTLINE is daarvan het overtuigende bewijs. Met sportieve details binnen 
en buiten is de auto altijd hongerig naar een actieve workout.  
Hij is uitgedost met 20 inch lichtmetalen velgen, zwarte hemelbekleding, een 
sportstuur en sportstoelen voorin, en laat daarmee het hart van avonturiers 
sneller kloppen. Met zijn dynamische karakter en alleskunnende uitstraling, 
maakt de KODIAQ SPORTLINE van elke weg jouw speeltuin. 

ŠKODA. Simply Clever.

WERK VANUIT HUIS, GA 
OVERAL OP ONTDEKKING

https://configurator.skoda.nl/kodiaq/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq


STIJL EN FUNCTIONALITEIT
Het exterieur van de nieuwe KODIAQ 

SPORTLINE combineert stijlvolle elementen 
met de karakteristieke uitrusting van een 

SUV. De grilleframe in glanzend zwart, 
de dakrailing in zwart, het SportLine-

embleem op de voorspatschermen en 
de antracietkleurige lichtmetalen velgen 

benadrukken het charisma van de auto. De 
kunststof beschermingen rondom de auto 

geven blijk van zijn verlangen om offroad-
ervaringen te delen met alle inzittenden. 

TYPE 
PERSONALITEIT: 
EXTROVERT 





LICHTDESIGN
De nieuw vormgegeven koplampen van de KODIAQ SPORTLINE zijn qua functionaliteit verkrijgbaar in twee soorten. Deze zijn uitgerust met ledverlichting en bieden uitstekende 
prestaties en een hoge energie-efficiëntie. De topuitvoering wordt geleverd met geavanceerde full-ledmatrixkoplampen. De achterlichten zijn standaard uitgerust met leds. Ze zijn 
voorzien van dynamische richtingaanwijzers die je auto beter zichtbaar maken.





STIJLVOLLE ACHTERZIJDE
Met zijn imposante achterzijde toont de 

auto duidelijk het sterke karakter van 
een SUV. De unieke exterieurelementen 

zorgen tegelijkertijd voor dynamiek en 
een sportieve uitstraling. De achterzijde is 

voorzien van logo's in zwart (zoals ŠKODA, 
de modelnaam of 4x4),  

 
een robuuste bumper met zwarte diffusor 

en decoratieve chromen uitlaatsierstukken 
Het dynamische uiterlijk van de auto 

wordt verder geaccentueerd door getinte 
SunSet-ruiten, die het interieur ook 

beschermen tegen oververhitting als het 
zonnig is.





SPORTIEVE DETAILS  
Elk detail van de nieuwe KODIAQ SPORTLINE weerspiegelt 
zijn energieke karakter. Het interieur wordt gekenmerkt door 
hoogwaardige materialen en exclusieve kenmerken in een sportieve 
stijl. De sportstoelen voorin, het sportstuur met Sportline-logo, de 
Carbon interieurlijsten, de zwarte hemelbekleding, de elektrisch 
verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, de led-
sfeerverlichting en nog veel meer  zijn standaard. De zwarte Suedia 
hemelbekleding is optioneel.







STOELEN EN BEKLEDING
De auto is altijd uitgerust met sportstoelen voorin, die het dynamische interieurdesign onderstrepen. De zwarte 
geperforeerde Suedia/lederen/kunstleren bekleding (afgebeeld) met zilveren stiksels is ook standaard. De 
geperforeerde lederen/kunstleren bekleding (in combinatie met geventileerde, elektrisch verstelbare voorstoelen 
met geheugenfunctie en verstelbare zitdiepte) is optioneel. 

STUURWIEL/VIRTUAL COCKPIT 
Het rijplezier wordt verhoogd door het multifunctionele sportstuur in geperforeerd 

leder. De optionele Virtual Cockpit, die gegevens van de boordcomputer kan weergeven 
in combinatie met andere informatie, biedt vijf lay-outs (weergaven) die worden bediend 

via de “View”-knop op het stuurwiel.





DECORATIEVE ELEMENTEN
Het interieur bekoort met veel 
decoratieve elementen, zoals dubbele 
stiksels op het dashboard, chromen 
details, zwarte frames van de 
luchtroosters en Carbon interieurlijsten, 
wat de sportieve inborst van de auto 
benadrukt.





DORPELLIJSTEN/WELKOMSTLOGO
De decoratieve dorpellijsten vóór zijn voorzien van het KODIAQ logo. De leds aan 
de onderzijde van de voorportieren projecteren de naam ŠKODA op de grond en 
verlichten zo het instapgebied.

PEDAALCOVERS
Het stijlvolle interieur wordt gecompleteerd door 
sportieve pedaalcovers in lichtmetalen design. De 

rubberen elementen op de pedalen zorgen voor een 
goede grip. 



SPORTLINE INTERIEUR
Zwarte geperforeerde Suedia/leder/kunstleer 
bekleding met zilveren stiksels
Carbon interieurlijsten, zwarte hemelbekleding*
Sportstoelen voorin





ACCESSOIRES





DECORATIEVE VENTIELDOPPEN
Deze ventieldoppen met het 
ŠKODA-logo maken jouw auto 
smaakvol tot in het kleinste detail.

COMPLETE  
WIELHOEZEN
Met deze set wielhoezen 
van kwalitatief 
hoogwaardig polyester kan 
je de wielen gemakkelijk 
dragen en vervoeren.

SET ANTIDIEFSTALWIELBOUTEN
Voorkom diefstal van jouw stijlvolle velgen. De 
antidiefstalwielbouten worden geleverd met een speciale 
adapter. Je hoeft bij elk wiel slechts één standaardbout te 
vervangen door een antidiefstalwielbout.

WIELBOUTDOPPEN
Decoratieve wielboutdoppen 
voor wielen met of zonder 
antidiefstalwielbouten
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BESCHERMENDE MAT ONDER KINDERZITJE
(000 019 819A)



All-weather interieurmatten
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur, voor 1e zitrij (566 061 

502A)
• voor 2e zitrij (565 061 512A)

Textiele vloermatten - standaard (set van 4)
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur (566 061 404)

Textiele vloermatten - Prestige (set van 4)
ŠKODA Originele Accessoires
• auto's met links stuur (566 061 270)

USB-AANSLUITKABEL 
ŠKODA Originele Accessoires
USB naar mini (5JA 051 446H) 
USB naar Apple (5E0 051 510E) 
USB naar micro (5JA 051 446J)
USB C (565 051 510) 
USB-C naar USB-A 3.0 Adapter (000051443J)

BAGAGENETTEN - ZWART (SET VAN 3)
ŠKODA Originele Accessoires
> voor 5-zitter (565 065 110D)
> voor 5-zitter met reservewiel (565 065 110E)
> voor 5-zitter met dubbele bagageruimtevloer (565 065 110F) A
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OPBERGNET
Dit net onder de bagageruimteafdekking kan dienen als een veilige 
opbergplaats voor spullen die je apart wilt vervoeren.

UITVOUWBARE BAGAGERUIMTEMAT
De uitvouwbare dubbelzijdige (rubber/textiel)  
mat kan je tijdens het inladen of uitladen van  
voorwerpen over de achterbumper leggen, om deze 
tegen verontreiniging en beschadiging te beschermen.

DECORATIEVE  
DORPELLIJSTEN
Het programma accessoires 
omvat ook stijlvolle  
en praktische dorpellijsten 
met aluminium insert.

KUNSTSTOF BAGAGERUIMTESCHAAL
Als je vaak iets vervoert dat de 
bagageruimte vuil kan maken, is de kunststof 
bagageruimteschaal perfect. Verwijderen en 
schoonmaken is bovendien heel eenvoudig. De 
schaal kan worden geleverd met een aluminium 
tussenschot, waarmee je de schaal naar wens 
kunt indelen.



MAAK JOUW  
AVONTUUR 
NOG MOOIER
Maak je klaar voor het avontuur en pas jouw auto aan de specifieke 
wensen van jouw gezin aan. ŠKODA Originele Accessoires verhogen 
de veiligheid, het gebruiksgemak en de charme van jouw auto en zijn 
daarom de beste keuze. 

KINDERZITJE
Je bevestigt het Kidfix II XP-kinderzitje aan de 
Isofix-bevestigingspunten en het TopTether-
systeem achter in de auto. Het zitje is in drie 
standen verstelbaar (zitten, rusten en liggen) en 
is bedoeld voor kinderen van 9 tot 18 kg.

VEILIGHEIDSGORDEL 
VOOR DE HOND

Als je hond vaak met 
je meereist, adviseren 

wij de auto te voorzien 
van een speciale 

veiligheidsgordel.

SMART HOLDER - 
ADAPTER 
ŠKODA Originele 
Accessoires
(3V0 061 128)







SMART HOLDER – 
KLEDINGHANGER 

De praktische 
kledinghanger, voor 

jouw jas bijvoorbeeld, 
kan aan de hoofdsteun 

van de voorstoel 
worden bevestigd.

SMART HOLDER – 
MULTIMEDIAHOUDER
De houder voor een 
extern apparaat, die aan 
de hoofdsteunen van de 
voorstoelen kan worden 
bevestigd, zal door de 
inzittenden achterin 
zeker op prijs worden 
gesteld.

SMART HOLDER - HAAK
Handtassen of rugzakken 
hoeven geen ruimte in te 
nemen op de achterbank. 
Hang ze aan de smart 
holder haak die aan de 
hoofdsteunen voorin zit.

AFVALBAKJE IN PORTIER
ŠKODA Originele Accessoires

zwart (5JA 061 107 9B9)
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https://shop.skoda.nl/auto-accessoires/car-electronics/?modelgroup=kodiaq/?utm_medium=brochure&utm_source=kodiaq
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ŠKODA Originele Accessoires
(565 075 111A)
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DECORATIEVE DORPELLIJSTEN - ALUMINIUM
ŠKODA Originele Accessoires
(565 071 303B)

DECORATIEVE DORPELLIJSTEN MET ALUMINIUM INZETSTUKKEN
ŠKODA Originele Accessoires
(565 071 303)

TREEPLANK
ŠKODA Originele Accessoires
> links (565 071 691)
> rechts (565 071 691A)



EROVER LEZEN IS AL LEUK     
― ERIN RIJDEN NOG VEEL LEUKER

BEL ONS OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN VOOR EEN PROEFRIT
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Jouw ŠKODA Partner:

DISCLAIMER AFBEELDINGEN
De informatie, afbeeldingen en inhoud in deze catalogus (brochure) dienen 
slechts ter illustratie en zijn niet bedoeld om deel uit te maken van een 
contract, offerte of garantie. De getoonde auto's zijn pre-productieauto's 
die geen getrouwe weergave zijn van het eindproduct. Illustraties, 
functies, onderdelen, kleuren en uitrustingen kunnen afwijken van die 
van daadwerkelijke productieauto's en van wat kan worden besteld en 
geleverd. Neem voor meer informatie contact op met je ŠKODA dealer.

MYŠKODA App
Voor volledige controle over jouw auto. Download 
MyŠKODA en krijg op elk moment toegang 
tot belangrijke informatie, zoals de actieradius, 
routeplanning of jouw laatste parkeerpositie.
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