NOVÁ ŠKODA

FABIA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVÁ FABIA.
VYVÁŽENÁ SMĚS
ELEGANCE
A PRAKTIČNOSTI.
S příchodem své čtvrté generace vyrostla ŠKODA FABIA
ve všech směrech. Může tak zákazníkům nabídnout
jak více místa v kabině, tak i mnohem větší zavazadlový
prostor. Tím se také rozšířil okruh jejích potenciálních
zákazníků – již to nemusí být primárně městské auto
nebo druhý vůz v rodině. Nová FABIA může bez problémů
hrát i roli hlavního rodinného auta.
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SPORT A DESIGN

UKAŽTE SVŮJ STYL
Dolaďte model FABIA přesně podle svých přestav. Stylové doplňky ze ŠKODA Originálního příslušenství
Vám umožní změnit vzhled Vašeho vozu. Zdánlivě drobné sportovní a designové prvky pomohou vytvořit
příjemný, jedinečný styl.
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Ozdobná lišta předního nárazníku – chromovaná *

Ozdobná lišta zadního nárazníku – chromovaná *

Kryty pedálů – nerezová ocel

Kryty vnějších zpětných zrcátek – černá metalíza

6VA 071 004 | 3 ks

6VE 071 004 | 3 ks

5E1 064 205 | automatická převodovka
5E1 064 200 | manuální převodovka

6VA 072 530 F9R
6VA 072 530A F9R | s asistentem změny jízdního pruhu (Side Assist)

* k dispozici později
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OZDOBNÉ PRAHOVÉ
LIŠTY A FÓLIE
Dekorativní prahové lišty a fólie mají dvě hlavní
výhody. Nejenže pomáhají vylepšit vizuální dojem
z interiéru při nastupování do vozu, ale také chrání
prahy před znečištěním či oděrkami.

Dekorativní prahové lišty
s vložkou z nerezové oceli

Dekorativní prahové lišty
z nerezové oceli

Dekorativní prahové lišty – s vložkou z nerezové oceli
6VA 071 303A | přední strana
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Dekorativní prahové
fólie 3D

Dekorativní prahové lišty – nerezová ocel

Dekorativní fólie na dveřní prahy 3D

6VA 071 303 | přední strana

6VA 071 310 | přední strana
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KOLA

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
... všechna naše kola procházejí přísnými
homologačními testy ŠKODA, které ověřují
jejich odolnost proti korozi, povětrnostním
vlivům a namáhání? Kola z lehkých slitin jsou
navíc chráněna vrstvou odolného laku.

Sněhové řetězy
000 091 387AN | pro 14“ kola
000 091 387BP | pro 15“ kola
000 091 387BQ | pro 16“ kola *
* k dispozici později
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MONTÁŽNÍ
NÁVOD

18“

16

17“

16“

LIBRA

RIEGEL *

RIEGEL *

PROCYON

PROXIMA

PROXIMA

kola z lehké slitiny 7J × 18“ ET51
pro pneumatiku 215 / 40 R18
6VA 071 498 8Z8 | stříbrná metalická broušená

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497 8Z8 | stříbrná metalická

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497A FL8 | černá metalická, broušená

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497C QXJ | červená metalická

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496B HA7 | antracitová metalická, broušená

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496C FL8 | černá metalická, broušená

RIEGEL *

PROCYON

PROCYON

CANIS

CANIS

URSUS

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497B QXJ | červená metalická

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497F 8Z8 | stříbrná metalická

kola z lehké slitiny 7J × 17“ ET51
pro pneumatiku 215 / 45 R17
6VA 071 497D HA7 | antracitová metalická, broušená

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496D 8Z8 | stříbrná metalická

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496E FL8 | černá metalická

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496 8Z8 | stříbrná metalická

* k dispozici později

Lze použít se sněhovými řetězy

Výrobek se skládá z kola z lehké slitiny včetně středové krytky s logem ŠKODA.
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16“

15“

BALÍČEK PÉČE O KOLA
Pro auto jsou kola stejně důležitá jako pro lidi boty. Nezáleží na tom,
zda je Váš vůz ŠKODA obutý do stylové, sportovní nebo funkční obuvi,
náš BALÍČEK PÉČE O KOLA (kryty kol, ozdobné krytky ventilků,
bezpečnostní šrouby) přináší řadu produktů, s nimiž Vaše kola získají
ještě výjimečnější a přitažlivější vzhled.

URSUS

HADAR

HADAR

kola z lehké slitiny 6J × 16“ ET45
pro pneumatiku 195 / 55 R16
6VA 071 496A FL8 | černá metalická, broušená

kola z lehké slitiny 5,5J × 15“ ET40
pro pneumatiku 185 / 65 R15
6VA 071 495 8Z8 | stříbrná metalická

kola z lehké slitiny 5,5J × 15“ ET40
pro pneumatiku 185 / 65 R15
6VA 071 495A FL8 | černá metalická

KRYTY KOL

15“
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Bezpečnostní šrouby

000 073 900L

000 071 597C

KRYTY KOL

14“

CALISTO

FLAIR

celoplošné kryty kol pro 15“ ocelová kola
6VA 071 455

celoplošné kryty kol pro 14“ ocelová kola
6V0 071 454

Lze použít se sněhovými

Kryty pro kompletní sadu kol

Kryty šroubů
Kryty šroubů pro kola
s bezpečnostními šrouby:
1Z0 071 215A Z37 | šedá matná
1Z0 071 215A 01C | černá matná

Kryty šroubů pro kola
bez bezpečnostních šroubů:
1Z0 071 215 7ZS | stříbrná metalická
1Z0 071 215 UZ7 | šedá lesklá
1Z0 071 215 9B9 | černá lesklá
1Z0 071 215 Z37 | šedá matná
1Z0 071 215 01C | černá matná

Ozdobné krytky ventilků kol *
000 071 215C

Ozdobné krytky ventilků kol *
Zelený emblém ŠKODA Motorsport
000 071 215H **

** K dispozici později

* nelze použít na vozech s přímým měřením tlaku v pneu (RDKS)
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KONEKTIVITA

MyŠKODA

Připojovací kabel USB
Micro | 5JA 051 446J
Mini | 5JA 051 446H
Apple | 5E0 051 510E
USB-C na USB-A | 565 051 510

ŠKODA CONNECT A DALŠÍ DIGITÁLNÍ
SLUŽBY VE VAŠÍ KAPSE
Řídit vůz ŠKODA, to není jen o jízdě samotné. Stejně důležité jsou i funkce,
technologie a osobní detaily, které skvělý zážitek dotvářejí. Je to hudba,
kterou posloucháte na cestě do cíle. Je to jistota, že skvělá zákaznická podpora
je vždy jen pár kliknutí daleko. Vaše ŠKODA je Vaším každodenním společníkem
a díky aplikaci MyŠKODA můžete jít v interakci s Vaším vozem ještě o kus
dál. Pomocí aplikace můžete na dálku zkontrolovat stav vozidla, zamknout jej,
odemknout nebo zobrazit místo, kde jste zaparkovali. Prohlédněte si statistické
údaje o své poslední cestě a využijte je k naplánování efektivnější trasy pro příště.
Nabízí také nahlédnutí do návodu k obsluze vozidla, rychlé tipy pro používání vozidla
a jeho příslušenství nebo možnost komunikovat s Vaším servisním partnerem.
A je tu i řada dalších funkcí, které čekají jen na to, až je objevíte. S aplikací
MyŠKODA máte svůj vůz neustále pod kontrolou. Aplikace je k dispozici
ke stažení na App Store (iOS) a Google Play (Android). K dispozici jsou funkce
digitálních služeb ŠKODA Connect na základě objednaného balíčku: Infotainment
Online nebo Vzdálený přístup.

Hlasové ovládání
000 054 802B
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Adaptér USB-C
na USB-A 3.0
000 051 443J

MyŠKODA
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KOMFORT
A PRAKTIČNOST

CELOROČNÍ KOBEREČKY
Díky praktickému, promyšlenému designu a materiálu dokonale chrání podlahu před blátem, špínou a vodou.
S těmito koberečky si s čistým svědomím užijete i výlety mimo silnici.
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Celoroční kobereček přes středový tunel

Celoroční koberečky

6VA 061 580

6VB 061 500
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TEXTILNÍ KOBEREČKY

KOMFORT A PRAKTIČNOST

Textilní koberečky dělají interiér vozu pohodlnějším a zároveň poskytují lepší ochranu podlahy.
Jejich protiskluzový pogumovaný povrch zachycuje nečistoty i vlhkost. Snižují také hladinu hluku uvnitř
vozidla a tím zvyšují komfort jízdy.

Přední a zadní lapače nečistot chrání spodní část karoserie
před ušpiněním a poškozením způsobeným odletujícími kamínky
a nečistotami. Užitečné jsou zejména v zimě, kdy se posypová sůl
ze silnice obvykle zachytí právě na lapači nečistot a nikoliv
na karoserii vozu.

Textilní koberečky Prestige – dvojitý nubuk

Textilní koberečky Standard

6VB 061 270

6VB 061 404

Lapače nečistot – přední
6VA 075 111

Praktická a stylová opěrka nohou „Lounge Step“ perfektně ladí
s designem interiéru Vašeho vozidla. Zároveň dopřává více komfortu
nohám cestujících.
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Opěrka nohou „Lounge step“

Lapače nečistot – zadní

000 061 141A | sada 2 kusů

6VE 075 101
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OCHRANNÁ FÓLIE
NÁKLADOVÉ HRANY
Tyto fólie plně vyhovují požadavkům na ochranu karoserie a laku automobilu
před mechanickým poškozením. Praktická průhledná fólie z kvalitního
polyuretanu, přilepená samolepicí vrstvou k nakládací hraně zadního
nárazníku, spolehlivě chrání nárazník před drobnými oděrkami a škrábanci
způsobenými nakládáním a vykládáním zavazadel či jiných předmětů.

Ochranná fólie nákladové hrany
6VE 061 197

SMART HOLDER
COMFORT PACK

Odpadkový koš

Smart holder – adaptér

5JA 061 107 9B9 | černá

3V0 061 128

Comfort Pack lite | 000 061 122N
Smart holder – adaptér (2 ks)
Smart holder – háček
Smart holder – multimediální držák
Smart holder – ramínko

Comfort Pack M | 000 061 122E
Smart holder – adaptér (2 ks)
Smart holder – háček
Smart holder – multimediální držák
Smart holder – ramínko
Koš do dveří | černý

Ochranné fólie prahů – průhledné
6VA 071 310A | zadní

OCHRANNÉ FÓLIE
PRAHŮ
Dvoudílné ochranné fólie dokonale kopírují
tvary vozidla a jsou originálním prvkem,
který ochrání lak na prazích před znečištěním.
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Smart holder – držák multimédií

Smart holder – háček

Smart holder – ramínko

3V0 061 129

3V0 061 126

000 061 127F
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SLUNEČNÍ CLONA
PANORAMATICKÉ STŘECHY

ZKROCENÍ
ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Panoramatická střecha je populárním prvkem,
který pomůže prosvětlit a provzdušnit interiér vozu.
Občas by ale cestující naopak ocenili způsob,
jak světlo shora odstínit – například když slunce
svítí příliš ostře.

Síťový program a multifunkční kapsa představují
praktické a atraktivní doplňky do zavazadlového
prostoru. Pomáhají udržet přepravované předměty
a zavazadla na svém místě a zabrání jim v nežádoucím
pohybu při jízdě.

Pro tyto případy nabízí ŠKODA Originální
příslušenství praktickou sluneční clonu. A když není
potřeba, lze ji jednoduše složit a uložit do sítě pod
platem zavazadlového prostoru.

Síťový program s kapsou
6VE 065 110 | černá
6VE 065 110A | šedá
6VE 065 110B | černá, pro dvojitou podlahu zavazadlového prostoru

Sluneční clona pro panoramatické střešní okno
6VA 064 365
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Síť pod plato zavazadlového prostoru

Multifunkční kapsa

6VE 065 110C

654 061 103
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SNADNÁ A POHODLNÁ
PŘEPRAVA

Univerzální upevňovací prvek

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru

Dvojitá podlaha zavazadlového prostoru

6V0 061 104

6VE 061 163

6VE 061 261

Se snadnou přepravou nákladů a zavazadel Vám pomůže
řada produktů, jako je síťový program, různé upevňovací
prvky nebo taška do zavazadlového prostoru.
Hodit se budou i řešení pro ochranu zavazadlového
prostoru, jako je například koberec nebo plastová vana.

VANA
DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

Flexi přihrádka

Brašna na boty

6V0 061 104A

DMK 770 003

Hliníková přepážka
do zavazadlového prostoru

Vana do zavazadlového prostoru

Dělicí prvek pro hliníkovou příčku

565 017 254

000 017 254A

Vana do zavazadlového prostoru perfektně
kopíruje jeho tvar a ochrání ho tak před
zašpiněním. Navíc ji můžete vybavit hliníkovou
dělicí příčkou doplněnou o dělicí prvek,
který Vám umožní rozdělit zavazadlový prostor
podle Vašich potřeb. Vznikne tak místo
pro předměty, které potřebujete mít po ruce,
nebo které naopak potřebujete oddělit
od ostatních zavazadel.

6VE 061 162
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CHYTRÉ ODKLÁDACÍ PROSTORY
Využijte těchto přihrádek k uložení praktických doplňků
z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství, které Vám
zpříjemní cestování v jakémkoliv ročním období.
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Deštník

LED lampa – 12 V

000 087 600G 9B9

000 069 690L

Smetáček

Popelník do držáku nápojů

000 096 011D

000 061 142B

Odpadkový koš

Škrabka na led

5JA 061 107 9B9 | černý
5JA 061 107 WC4 | béžový

000 096 010E
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TERMOELEKTRICKÉ CHLADICÍ BOXY
Díky chladicímu boxu můžete mít vždy po ruce studené nápoje,
ovoce, občerstvení nebo cokoli, co Vás povzbudí. Díky své
užitečnosti a všestrannosti je termoelektrický chladicí
box perfektním doplňkem pro každý vůz ŠKODA a Váš život
na cestách bude zase o něco příjemnější. Hodí se jak na dlouhé
cesty autem, tak pro potraviny, které je třeba udržovat v chladu
cestou z každodenního nákupu. K dispozici je v 15l a 20l variantě.

Termoelektrický chladicí box – 15l
5L0 065 400

Přenosný kávovar
000 069 641D

PŘENOSNÝ KÁVOVAR
Na cestách jistě uvítáte i jednoduchý, lehký, elegantní
a především kompaktní přenosný kávovar. S tímto kávovarem
si můžete vychutnat své oblíbené espresso, kdekoli na něj
dostanete chuť. Tento přenosný kávovar je kompatibilní
s hliníkovými kapslemi Nespresso.
Termoelektrický chladicí box – 20l
000 065 400G
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PŘEPRAVA

ZA DOBRODRUŽSTVÍM
A JEŠTĚ DÁL
Znáte ten pocit nekonečné svobody a radosti z nadcházejícího
dobrodružství? Vydejte se na cestu do neznáma s tou nejkvalitnější
výbavou. Pokud potřebujete převážet velké nebo neskladné
předměty, není nic lepšího než přívěs a tažné zařízení, které Vám
umožní připojit ho k autu. Vybírat můžete z široké nabídky ŠKODA
Originálního příslušenství.

Nosič na tažné zařízení pro 3 jízdní kola
000 071 105P

Tažné zařízení – odnímatelné

Tažné zařízení – neodnímatelné

6VE 092 155

6VE 092 101

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

MONTÁŽNÍ
NÁVOD

Nosič jízdních kol na tažné zařízení je ideálním řešením,
které umožní snadnou a bezpečnou přepravu kol na jakémkoliv
voze ŠKODA vybaveném tažným zařízením. Jeho elegantní styl
a pevný design dokonale doplňuje vzhled vozů ŠKODA.
K dispozici je ve verzi pro dvě nebo tři jízdní kola.
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Adaptér na tažné zařízení – z 13kolíkové na 7kolíkovou zásuvku

Nosič na tažné zařízení pro 2 jízdní kola

EAZ 000 001A

000 071 105F
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ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČ

NOSIČ NA JÍZDNÍ KOLA

Nové střešní nosiče ŠKODA dostaly aerodynamicky optimalizované
příčníky, speciálně vyvinuté pro nový model FABIA. Nízký profil příčníků
snižuje aerodynamický odpor a minimalizuje hladinu hluku, čímž
podtrhuje příjemný pocit z jízdy s novým modelem ŠKODA FABIA.

Chystáte se na cyklodovolenou? S originálním
nosičem přepravíte jízdní kola snadno a bezpečně,
bez poškození vozidla či ohrožení jeho jízdních vlastností.

MONTÁŽNÍ
NÁVOD

Základní střešní nosič
6VE 071 126

Nosič na kola
Brašna na střešní nosič
000 071 156
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000 071 128P | hliník
000 071 128D | nerezová ocel
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UZAMYKATELNÝ NOSIČ NA LYŽE
ČI SNOWBOARDY
Chystáte se do hor? Tento uzamykatelný nosič na lyže nebo snowboard
je bezpečným řešením pro přepravu lyžařského či snowboardového
vybavení na střeše auta. Pojme až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy.
Prošel náročnými zátěžovými a bezpečnostními testy.

Nosič lyží a snowboardů
– vysouvací *
000 071 129AC

Nosič lyží a snowboardů
000 071 129AA
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* k dispozici později
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STŘEŠNÍ BOX 400L
Objem 		400 l
			
6 párů lyží nebo
			5 ks snowboardů
Hmotnost		
24,9 kg
Nosnost		
75 kg
Rozměry		
215 × 95 × 35 cm
Barva			
černá | stříbrná
Upevňovací systém
T-drážka
Střešní box 400l
000 071 175C | stříbrný

Užijte si větší kapacitu a snadnější nakládání se střešním boxem ŠKODA. Umožní Vám přepravit až 6 párů lyží nebo 5 snowboardů.
Díky celkovému objemu zvětšenému na 400 l se do něj vejde vše, co na cestách potřebujete.
Jeho vyspělý aerodynamický tvar snižuje spotřebu paliva i aerodynamický hluk a jeho design dokonale ladí se vzhledem vozů ŠKODA.
Je opatřen UV ochranou, která zajistí, že bude vždy vypadat jako nový.
Střešní box 400l
000 071 175D | černý

MONTÁŽNÍ
NÁVOD

Střešní box je přístupný z obou stran
pro pohodlné nakládání a vykládání
přepravovaného nákladu.
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STŘEŠNÍ BOX 380L
Objem			380 l
			
5 párů lyží nebo
			4 ks snowboardů
Hmotnost		
18 kg
Nosnost		
75 kg
Rozměry		
215 × 80 × 35 cm
Barva černá		
černá | bílá | stříbrná
Upevňovací systém
T-drážka, U-šrouby

Střešní box 380l
5L6 071 175A | černý

Střešní box 380l

Střešní box 380l

5L6 071 175B | bílý

5L6 071 175 | stříbrný
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BEZPEČNOST

BEZPEČNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ

Dětská autosedačka BABY-SAFE2 i-SIZE *
(0–13 kg, 4bodový bezpečnostní pás)
000 019 906T

Základna dětské autosedačky
BABY-SAFE2 i-SIZE
(Použití s dětskou autosedačkou Baby-Safe2 i-Size)
000 019 729K

Dětská autosedačka DUO PLUS *
(9–18 kg, 4bodový bezpečnostní pás)
000 019 906AA

Záleží nám na Vás, Vašich blízkých i domácích mazlíčcích.
Vyberte si z kolekce bezpečnostního příslušenství
pro celou rodinu. Každý typ dětské autosedačky
z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství prochází
řadou přísných testů včetně nárazových testů EuroNCAP
a testů na ohnivzdornost, odolnost, obsah škodlivých látek,
opotřebení a kvalitu povrchu.

Dětské zrcátko

Dětská autosedačka KIDFIX2 R *

000 072 549F | šedá
000 072 549D | černá

(15–36 kg, 4bodový bezpečnostní pás)
000 019 906AB

Ochranná podložka
pod dětskou
autosedačku
000 019 819A
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* Pouze pro vozidla vybavená úchyty ISOFIX pro dětské sedačky.
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OCHRANNÁ ROHOŽ PRO NÁKLADOVOU
HRANU – VÝSTRAŽNÉ PRVKY
Tento výrobek poskytuje optimální ochranu nákladové hrany
zadního nárazníku. Je ideální pro nakládku a vykládku ostrých,
těžkých nebo rozměrných předmětů. Díky výstražným prvkům
ve spodní části může ochranná rohož také plnit výstražnou funkci
a upozornit ostatní na zastavené vozidlo.

Ochranná rohož pro nakládovou hranu – výstražné prvky
57A 071 336

Bezpečnostní pás pro psy

Ochrana zadních sedadel

000 019 409A | velikost S
000 019 409B | velikost M
000 019 409C | velikost L
000 019 409D | velikost XL

3V0 061 680

OCHRANA
ZADNÍCH SEDADEL
Praktický kryt zadních sedadel chrání interiér Vašeho
vozidla před poškozením a znečištěním. Jeho velikost
může být upravena tak, aby zakrýval pouze jednu
polovinu zadních sedadel.
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Zadní parkovací kamera
6VE 054 634

PŘIPRAVTE SE
NA KAŽDOU SITUACI
Držák registrační značky – ŠKODA Motorsport
000 071 800N

Reflexní bezpečnostní vesta
000 093 056L | žlutá
000 093 056K | oranžová

Každá země má své vlastní zákony, které definují povinnou výbavu
vozidla. Tyto výrobky představují jen část z mnoha produktů,
které můžete v autě v případě nouze potřebovat. Zobrazené
příslušenství lze navíc použít různými způsoby.
Pokud například píchnete, během cesty do práce nebo na výletě,
bude nedocenitelnou výbavou sada náhradního kola.

Držák registrační značky
000 071 800M
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Zadní parkovací senzory

Podložka pod registrační značku

Sada pro rezervní kolo

Tažné lano

Výstražný trojúhelník

6VE 054 630

KEA 075 004

6VA 093 860

GAA 500 001

GGA 700 001A
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KOSMETICKÁ SADA DO VOZU

Autokosmetika
Podrobnosti najdete v našem katalogu autokosmetiky (QR kód v pravém rohu).

Víceúčelová sada pro kosmetickou péči obsahuje:
Univerzální čistič Vše v jednom, Prostředek pro
péči o přístrojovou desku, Gel na čištění ráfků kol,
Vosk na leštění.

AUTOKOSMETIKA

K tomu dostanete také kartáč na kola a čisticí
hadřík, které pomohou zajistit, aby se Váš vůz
leskl a zachoval si svoji barvu. Všechny prvky
jsou dodávány v šikovné textilní brašně
pro pohodlné přenášení.
Sada pro péči o vůz
000 096 356F

ČISTIČ DISPLEJE 2-V-1

NÁPLŇ 2-V-1

Tato praktická sada obsahuje čisticí
prostředek a kvalitní čisticí hadřík v moderním
minimalistickém designu – čistič 2-v-1
důkladně očistí obrazovku a udržuje její
bezvadný vzhled. Čisticí kapalina a hadřík
z mikrovlákna zajistí, že veškeré nečistoty
nebo nevzhledné otisky prstů snadno zmizí.

200 ml náhradní náplně do čističe
displejů. Náhradní náplň má plnicí
hrdlo, které se snadno používá.
Náhradní náplň 2-v-1
000 096 311AA

Čistič displeje 2-v-1
000 096 311T
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Sada náhradních žárovek a pojistek

Lékárnička

Skládací lopata na sníh

6VA 052 000
6VA 052 000A

3T0 093 108B

5L0 099 320
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ZÁŽITKY

MyŠKODA App
Mějte své auto plně pod kontrolou.
Stáhněte si MyŠKODA a získejte přístup
ke všem potřebným funkcím, ať jste kdekoli.
Může se jednat o údaje o jízdě, dojezd na palivo
v nádrži, plánování trasy nebo dokonce místo,
kde jste naposledy zaparkovali.

ŠKODA Originální příslušenství nabízí ŠKODA AUTO jako volitelné doplňky za příplatek.
Barevné provedení a materiály se mohou lišit od těch na obrázcích.
Informace, jako jsou specifikace, vzhled, výkon, rozměry, hmotnost, spotřeba paliva
a provozní náklady týkající se vyobrazených vozidel a produktů vycházejí z informací dostupných
v době tisku tohoto dokumentu. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo tyto údaje změnit.
Správné kombinace rozměrů ráfků a pneumatik jsou k dispozici v technickém
průkazu a/nebo u Vašeho prodejce. Při výběru sněhových řetězů se řiďte údaji
v technickém průkazu svého vozidla. Kola vyobrazená na vozech nemusejí být součástí
dostupné nabídky. Informace o tom, které produkty jsou k dispozici a vhodné pro Váš vůz,
jaká omezení se na něj vztahují, jaká je potřebná doba instalace a jaké jsou náklady,
získáte u svého partnera ŠKODA. Změna vyhrazena bez předchozího upozornění.
Parametry vozidla, jako je hmotnost, valivý odpor a aerodynamika, se mohou lišit v závislosti na dalším
vybavení a příslušenství (přídavná zařízení, rozměry pneumatik atd.).
Spolu s počasím, dopravními podmínkami a individuálním stylem jízdy ovlivňují spotřebu paliva,
elektřiny, emise CO₂ a další výkonnostní parametry. ŠKODA Originální příslušenství se nepoužívá
ke stanovení spotřeby, a lze jej proto namontovat až po první registraci vozidla.

SP0KA0821C

Další informace naleznete na adrese
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

