
SIMPLY CLEVER

ŠKODA RAPID
PŘÍSLUŠENSTVÍ



ŠKODA Rapid je praktickým rodinným 
vozem, který se výborně osvědčí v běžných 
životních situacích. Pokud však chcete  
vůz přizpůsobit individuálním požadavkům 
své rodiny, pak potřebujete i osobité 
doplňky ze sortimentu ŠKODA Originálního 
příslušenství.  

V široké nabídce příslušenství pro model 
Rapid naleznete atraktivní designové prvky 
a kola z lehké slitiny, s nimiž Váš vůz získá 
jedinečný styl. Pro zpříjemnění cestování si 
můžete vybrat z našich rádií a navigačních 
systémů, které se vyznačují moderními 
technologiemi. Zvýšení praktičnosti vozu 
docílíte zejména výběrem některého  
z produktů zaměřených na zavazadlový 
prostor a komfort cestování pak umocní 
další vybavení, které může využít celá 
posádka vozu. Přinášíme Vám i doplňky  
z oblasti bezpečnosti, včetně autosedaček 
pro děti všech věkových kategorií. 
Pestrý sortiment je však jen jednou 
z mnoha výhod ŠKODA Originálního 
příslušenství. Nabízené produkty byly 
schváleny společností ŠKODA AUTO a jsou 
charakteristické svou vysokou kvalitou.  
K jejich základním vlastnostem patří mimo 
jiné spolehlivost, bezpečnost a dlouhá 
životnost.



Chromovaná lišta 5. dveří * 
(5JA 071 360)

Chromovaná lišta předního spoileru (5JA 071 311)

Černé prahové lišty  
s nápisem Rapid 
(5JA 071 303A)

Dekorativní prahové  
lišty s nápisem Rapid
s vložkou z hliníku 
(5JA 071 303B)

Nový designový jazyk značky ŠKODA k nám 

prostřednictvím modelu Rapid promlouvá 

jasnými liniemi a čistými plochami. 

Jednoduchost a preciznost designu je přitom 

skvělým základem pro použití dekorativních 

doplňků. Fólie nebo chromované exteriérové 

prvky zvýší eleganci modelu Rapid a dodají 

mu větší osobitost. Kola z lehké slitiny  

v různých barevných variantách zdůrazní 

dynamičnost či robustnost vozu. 

Sada dekorativních fólií pro boční a 5. dveře  
(5JA 064 317A ve stříbrné barvě, 5JA 064 317 v černé 
matné barvě a 5JA 064 317D v černé lesklé barvě)

SPORT & DESIGN

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Sada obsahuje nástavec na plynový a brzdový  
pedál pro automatickou převodovku (5E1 064 205)  
a nástavce pro plynový, brzdový a spojkový pedál  
pro manuální převodovku (5E1 064 200)

*Dostupné v průběhu 2. čtvrtletí 2015.



Sport paket: spoiler předního nárazníku, spoiler zadního 
nárazníku, spoiler 5. dveří, boční dekorativní lišty a černé 
kryty zrcátek. Individuálně možno doplnit černou fólií 
mezi odrazky zadního nárazníku.  
Tento paket doporučujeme kombinovat se 17“ koly 
z lehké slitiny Ray v černé metalické barvě a s dekorativní 
lištou předního nárazníku v černé lesklé barvě.

Dekorativní lišta předního nárazníku  
v barevném provedení černá lesk 
(5JA 071 311A)

Spoiler předního nárazníku  
(k dispozici pouze v kombinaci se spoilerem 5. dveří  
pod objednacím číslem 5JH 071 600) 

Spoiler zadního nárazníku s přípravou pro tažné zařízení  
(5JH 071 729A); pro vozy bez tažného zařízení (5JH 071 729)

Bez vyobrazení: 
Dekorativní fólie mezi odrazky zadního nárazníku  
v barevném provedení černá mat (5JH 064 317)

Spoiler 5. dveří 
(5JH 071 640A)



ŠKODA Rapid přináší revoluční možnost individualizace interiéru vozu
Chcete se těšit připomínkou svého nejhezčího výletu? Nebo mít stále na očích ty, kteří na vás čekají 

doma? Anebo prostě „vystajlovat“ svůj vůz do posledního detailu? Dolaďte si interiér svého vozu 

díky dekorační fólii, která přesně sedí do prostoru na přístrojové desce před spolujezdcem. Ale 

hlavně může nést jakýkoli motiv, co vás jen napadne. Takže perfektně zrcadlí váš styl, temperament 

či záliby. A když se změní? Fólii jedním rázem sloupnete a můžete si vůz vyšperkovat nanovo!

Nemáte momentálně vlastní nápad?
Pokud si chcete vyzdobit interiér vozu podle svého gusta, ale nemáte 

vhodný snímek, využijte výběr už připravených motivů. I předdefinované 

interiérové fólie lze objednat ve ŠKODA E-shopu. Stačí se jen rozhodnout, 

který z 9 designů v černém a bílém provedení je ten pravý pro váš vůz. 

Být designérem je tak snadné!

1. Zachyťte svoje nej
Vyfoťte svůj motiv nebo si 

vyberte jakýkoli oblíbený 
obrázek. Buďte kreativní, 

fantazii se meze nekladou!

2. Stačí pár kliků
Jděte na stránky ŠKODA E-shopu (eshop.

skoda-auto.com), kde na vás v sekci „Fólie 
do interiéru“ čeká jednoduchá aplikace. 
V několika snadných krocích si nejdříve 

vyberete druh dekoru palubní desky 
(černý, bílý nebo světle šedý a tmavě šedý 

kartáčovaný), nahrajete svoji fotografii, 
upravíte požadovaný výřez a pak už jen 

zbývá dokončit objednávku. Hotovou fólii 
vám doručíme kurýrem až domů.

3. A jde se lepit
Připravenou samolepku nalepíte 
podle přiložených instrukcí do 
svého vozu. Pokud si nejste jistí 
svou zručností, nerozpakujte se 
obrátit na naše servisní partnery, 
kteří vám rádi pomohou.

INTERIÉR JAKO VAŠE DRUHÉ JÁINTERIÉR JAKO VAŠE DRUHÉ JÁ



Spoiler 5. dveří*
carbon optik (5JH 071 641B)

Dekorativní kryty zrcátek*
carbon optik (5JA 072 530B)

Spoiler 5. dveří
(5JH 071 641A)

Sportovní styl a více individuality dodá interiéru vozu malý kožený sportovní paket s červenou kůží: tříramenný volant s červenou kůží (5JA 064 241, 5JA 064 241A s ovládáním rádia, 
5JA 064 241B multifunkční); madlo ruční brzdy s červenou kůží (5JA 064 300); madlo řadicí páky s červenou kůží – levostranné řízení (5JB 064 230 pětistupňová manuální převodovka, 
5JB 064 230A šestistupňová manuální převodovka, 5JB 064 220 automatická převodovka); pravostranné řízení (5JC 064 230 pětistupňová manuální převodovka, 5JC 064 230A 
šestistupňová manuální převodovka, 5JC 064 220 automatická převodovka).

*Dostupné v průběhu 3. čtvrtletí 2015.



Kolo z lehké slitiny Ray 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v černé metalické barvě, broušené (5JA 071 497 FL8)

Kolo z lehké slitiny Ray 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v černé lesklé barvě, broušené (5JA 071 497 JX2)

Kolo z lehké slitiny Ray 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

ve stříbrné barvě (5JA 071 497 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Clubber 7,0J x 17"
pro pneumatiky 215/40 R17

ve stříbrné barvě  (6V0 071 497 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Prestige 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v černé matné barvě (5JA 071 497A ZG6)

Kolo z lehké slitiny Camelot 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

ve stříbrné barvě (5JA 071 497A 8Z8)

Obal na kompletní kola  
(000 073 900B)

Ozdobné krytky kol  
(000 071 215C)

Krytky šroubů pro estetičtější vzhled kol;
stříbrnošedá mat (1Z0 071 215 Z37);  
pro kola s bezpečnostními šrouby 000 071 597C 
(1Z0 071 215A Z37); černá mat (1Z0 071 215 01C);  
pro kola s bezpečnostními šrouby 000 071 597C 
(1Z0 071 215A 01C); stříbrnošedá lesk  
(1Z0 071 215 UZ7); černá lesk (1Z0 071 215 9B9);  
stříbrná metal (1Z0 071 215 7ZS)



Kolo z lehké slitiny Savio 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v platinové matné barvě, broušené  
(5JA 071 497D HZ9)

Kolo z lehké slitiny Savio 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v červené lesklé barvě, broušené  
(5JA 071 497E MN4)

Kolo z lehké slitiny Savio 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v černé metalické barvě, broušené  
(5JA 071 497B FL8)

Kolo z lehké slitiny Savio 7,0J x 17"  
pro pneumatiky 215/40 R17,  

v černé matné barvě, broušené  
(5JA 071 497C ZG6)

Kolo z lehké slitiny Blade 7,0 x 17"
pro pneumatiky 215/40 R17
v platinové barvě, broušené 

(5JA 071 497F HZ9)

Kolo z lehké slitiny Blade 7,0 x 17"
pro pneumatiky 215/40 R17

v černé matné barvě, broušené  
(5JA 071 497G ZG6)

Kolo z lehké slitiny Rock 7,0J x 16"
pro pneumatiky 215/45 R16

ve stříbrné barvě (6V0 071 496C 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Italia 7,0J x 16"
pro pneumatiky 215/45 R16
ve stříbrné barvě, broušené  

(6V0 071 496B 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Italia 7,0J x 16"
pro pneumatiky 215/45 R16

v černé metalické barvě, broušené  
(6V0 071 496 FL8)

Kolo z lehké slitiny Italia 7,0J x 16"
pro pneumatiky 215/45 R16

v bílé barvě, broušené (6V0 071 496A FM9)

Kolo z lehké slitiny Beam 7,0J x 16"  
pro pneumatiky 215/45 R16, 

v bílé barvě (5JA 071 496 FM9)

Kolo z lehké slitiny Antia 7,0J x 16"  
pro pneumatiky 215/45 R16, 

ve stříbrné barvě (5JA 071 496 8Z8)



Velkoplošné ozdobné kryty kol Dakara  
s emblémem ŠKODA pro kola 6,0J x 15"  

chrání ocelové disky kol před znečištěním
a vylepšují vzhled vozu. (5JA 071 455)

Velkoplošné ozdobné kryty kol Metis  
s emblémem ŠKODA pro kola 5,0J x 14"  

chrání ocelové disky kol před znečištěním
a vylepšují vzhled vozu. (5JA 071 454)

Kolo z lehké slitiny Mato 6.0 x 15"
pro pneumatiky 185/60 R15

ve stříbrné barvě  (6V0 071 495 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Carme 6,0J x 15"  
pro pneumatiky 185/60 R15,  

ve stříbrné barvě (5JA 071 495 8Z8) 

Kolo z lehké slitiny Dione 7,0J x 16"
pro pneumatiky 215/45 R16,

ve stříbrné barvě (5JA 071 496B 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Propeller 6,0J x 15"
pro pneumatiky 185/60 R15,

ve stříbrné barvě (5JA 071 495A 8Z8)



Se ŠKODA Originálním příslušenstvím bude cestování 
mnohem příjemnější. Už žádné bloudění neznámými místy 
ani nuda při dlouhých jízdách po dálnici nebo zastávky kvůli 
telefonování. Místy, kde to neznáte, Vás spolehlivě provede 
navigace. Originální rádia se postarají o kvalitní poslech 
Vašich oblíbených CD. A díky hands-free můžete dát o sobě 
vědět svým blízkým nebo pohodlně vyřídit během jízdy 
neodkladné pracovní záležitosti. 

HUDBA & 
KOMUNIKACE

SmartGate 
SmartGate umožňuje propojit smartphone nebo  

tablet přes aplikace ŠKODA se systémy vozu a získat  
tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je jízda ekonomická 

nebo dynamická, ale i servisní informace apod.* 
(6V0 063 218)

G-Meter Performance ServiceDrive MFA Pro MotorSound 

Sada pro dodatečnou montáž USB / AUX
(6V0 063 828)

Propojovací kabel pro USB - Apple (Lightning) 
(5E0 051 510E)

Propojovací kabel pro USB – mini USB  
(5JA 051 446H)   

Propojovací kabel pro USB – micro USB  
(5JA 051 446J) 

Propojovací kabel pro neoriginální autorádio
(5JA 063 828)

Asistent pro rozpoznání únavy 
Systém vyhodnocuje, od rychlosti 65 km/h do 200 km/h, údaje ze senzorů  
posilovače řízení. Když zaznamená chování, které může indikovat únavu  
(např. intenzivnější korekce směru volantem), upozorní řidiče akustickým  
i optickým signálem a doporučí přestávku. (5E0 054 801)

Navigační SD karty  
pro navigační systém Amundsen+  
(Evropa - 5L0 051 236E,
Svět 1 - 5L0 051 236F,
Svět 2 - 5L0 051 236G) 

Hlasové ovládání Amundsen/Bolero 
Aktivační software je určen k licenčnímu uvolnění hlasového ovládání  
a jeho úspěšné instalaci. Některé funkce přístroje je možné ovládat pomocí hlasových 
příkazů. Tím se urychlí práce s přístrojem a zvýší se komfort při řízení vozidla. Hlasové 
ovládání je možné využít v nabídkách: Rádio, Média, Telefon, Navigace.
(Amundsen - 000 054 802, Bolero - 000 054 802A)

*  Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartGate s modelem 
Rapid, stejně jako seznam aplikací ŠKODA a informace o jejich dostupnosti 
najdete na www.skoda-auto.cz.



Textilní autokoberce  
Prestige, čtyřdílná sada
(5JB 061 404D pro levo- 
stranné řízení, 5JC 061 404D  
pro pravostranné řízení)
 
Bez vyobrazení:
Textilní autokoberce  
Standard, čtyřdílná sada
(5JB 061 404E pro levo- 
stranné řízení, 5JC 061 404E 
pro pravostranné řízení)

Gumové koberce, čtyřdílné 
sady (5JB 061 550 pro levo-
stranné řízení, 5JC 061 550 
pro pravostranné řízení) 

Gumový koberec přes tunel 
(5JA 061 580) 

Držák na multimediální
přístroje ve středové
konzole (5JA 051 435A)

Vyjímatelný koš na odpadky
ve schránce v předních dveřích
(5JA 061 107 9B9 - černý,
5JA 061 107 WC4 - béžový)

Tempomat pro všechny  
motorizace (6V0 054 691 pro 

vozy s palubním počítačem, 
6V0 054 690 bez palubního 

počítače)

Ramínko na šaty 
(3T0 061 127)

Termoelektrický chladicí 
box o objemu 15 litrů 

napájený z 12V zásuvky 
 zajistí během cest  

pohodlné občerstvení.  
Box lze ve voze fixovat  

pomocí bezpečnostního 
pásu na zadním sedadle 

(5L0 065 400)

Možná si ani nedovedete představit, jak Vám některé výrobky z našeho sortimentu mohou zjednodušit život. Nechte se proto inspirovat naší širokou nabídkou  

a vyberte si doplňky, které se hodí právě pro Váš životní styl. Nezapomeňte přitom, že Vaši péči si zaslouží nejen posádka, ale i převážené věci. Vybrat si můžete  

i výbavu pro snazší údržbu automobilu.

KOMFORT & UŽITEK



Organizér zavazadlového prostoru (5JA 061 109)

Průhledná ochranná fólie zadního nárazníku 
(5JH 071 363)

Gumová vložka do zavazadlového prostoru  
(5JA 061 190)

Plastová vana do zavazadlového 
prostoru (5JA 061 162)
Bez vyobrazení: 
s ALU přepážkou (3T0 017 254); 
s protiskluzovou sítí (3T0 061 210)

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru 
(5JH 061 163)

Síťový program  
(v červené barvě 

5JA 017 700,
v černé barvě

5JA 065 110) 

Krycí fólie zadního nárazníku  
(5JA 071 336) 

Ochranná vložka do zavazadlového prostoru  
(5JH 071 162)



Škrabka na led  
(5JA 096 010)

Ochranný kryt motoru  
pro vozy s benzínovými motory
(5JA 071 608);
pro vozy s dieselovými motory 
(5JA 071 608A)

Loketní opěrka  
(5JA 061 123)

Zadní lapače nečistot
(5JA 071 101A)

Přední lapače nečistot
(5JA 071 111)

Dělicí mříž  
(5JA 071 195)

ŠKODA Originální příslušenství nabízí k vybraným modelům vyráběných vozů spodní ochranný kryt motoru, který chrání motor před 

veškerými nežádoucími vlivy (vodou, prachem, blátem a kamením z cest), v zimním období pak i před posypovou solí. Zamezí tak korozi 

kovových dílů i poškození elektronických zařízení (čidel, elektroinstalace apod.). Kryt snižuje hluk motoru, a zároveň posiluje jeho ochranu 

a zvyšuje životnost jeho dílů (alternátoru, startéru, řemenů, a jiných). Vylepšuje aerodynamiku vozu, , čímž se snižuje spotřeba pohonných 

hmot. Kryt motoru je vyroben z  plastu v nejvyšší jakosti, který se vyznačuje vysokou pevností, pružností a odolností jak proti mechanickému 

(posyp vozovky, kamínky), tak i chemickému (olej, pohonné hmoty, apod.) poškození. Materiál krytu je odolný vůči změnám teploty, takže 

kryt změnou teplotních a povětrnostních podmínek nemění svou velikost. Montáž spodního krytu motoru nevyžaduje žádné úpravy na 

podvozku vozu.



Určitě máte se svou rodinou spoustu plánů, jak si užít volný čas, kam se 

vydat a co nového vidět. Ať už se jedná o sportovní výpravy, poznávací 

dovolené nebo jen víkendové cesty na chatu, může se stát, že ani 

objemný zavazadlový prostor nestačí. Řešení je však jednoduché: 

ŠKODA Originální příslušenství, které Vám umožní převážet sportovní 

výbavu a další zavazadla mimo interiér vozu.

Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým profilem o nosnosti až 20 kg
Nosič jízdního kola je to pravé pro všechny ambiciózní bikery. Nosič se skládá
z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu a držáku z matně chromované
oceli. Snadná montáž na příčníky umožňuje jednoduchou manipulaci. Vlastní
váha cca 3,2 kg. Nosič jízdního kola, ověřený testem City-Crash, je uzamykatelný.
(3T0 071 128B)

Bez vyobrazení:
Uzamykatelný nosič jízdního kola s kovovým profilem (3T0 071 128)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě a popruhů (LBT 009 006)

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s hliníkovým profilem,  
kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBB 000 001)

Bez vyobrazení:
Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s kovovým profilem,  
Přepravujte na střeše svého auta pohodlně až čtyři páry lyží nebo dva snowboardy
– komfortně a bezpečně. Protože nosič lyží a snowboardů lze nejen snadno  
namontovat na příčníky, ale navíc i zamknout. Díky širokým otevíracím tlačítkům  
je možné držák lyží obsluhovat i v silných rukavicích. Funkce výsuvu usnadňuje 
nakládání a vykládání. Je vhodný i pro přepravu wakeboardu. (LBT 071 027)

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, kapacita až 5 párů lyží  
nebo 4 snowboardy, objem 380 litrů, úspěšně absolvoval City Crash Test  
(stříbrný 5L6 071 175, černý 5L6 071 175A, bílý 5L6 071 175B)

Odnímatelné tažné zařízení (5JH 092 155)
Elektroinstalace – pro vozy bez přípravy 
pro tažné zařízení (5JB 055 316 pro vozy  
s levostranným řízením, 5JC 055 316  
pro vozy s pravostranným řízením)
Elektroinstalace – pro vozy bez přípravy
pro tažné zařízení (5JA 055 204B)
Elektroinstalace – pro vozy s přípravou  
pro tažné zařízení (5JH 055 204)

Bez vyobrazení:
Neodnímatelné tažné zařízení  
(5JA 092 101A)

Nosič jízdních kol 
na tažné zařízení, 

kapacita 2 kola  
(LBT 009 005) 

Základní střešní nosič (5JA 071 126)

 City Crash je metoda testování produktů originálního
 příslušenství, které je upevněno na karoserii vozu
 (základní střešní nosiče, příčníky), a dalších transportních
systémů (boxy, držáky pro kolo, lyže a surf).
Průběh: „Sáňová zkouška” (část karoserie upevněna na speciálních
ližinách) při zatížení 9–12 G po dobu 80 ms (rychlost cca 30 km/h).
Výsledek: Pro úspěšné splnění City Crash je nutné, aby nedošlo
k oddělení žádného z převážených předmětů. To znamená, že musí být
zajištěna bezpečnost silničního provozu (chodců, ostatních vozidel) před
i za automobilem.

PŘEPRAVA



Ochranu posádky, ale i samotného vozu, nebo nejrůznější doplňky z povinné výbavy, to vše si můžeme představit pod pojmem bezpečnost. A právě proto je naše nabídka  

tak široká: od dětských autosedaček přes mechanické zabezpečení řazení až po autolékárničku. Mysleli jsme na všechno, a tak Vám nemusí hrozit ani uvíznutí na horské silnici – 

stačí přibalit sněhové řetězy a lopatu.  

BEZPEČNOST
Dětská autosedačka 
Wavo Kind  
(000 019 904D)

Originální autosedačky ŠKODA absolvovaly 
s vynikajícími výsledky náročné testy Euro NCAP.

Kategorie (podle hmotnosti v kg)

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

Baby Plus 0–13

Baby-Save Plus 0–13

ISOXIFIX Duo plus Top Tether 0–18

ISOFIX G 0/1 s rámem RWF 0–18

ISOFIX G 0/1 s rámem FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Dětská autosedačka 
Baby Plus  
(000 019 900E)

Dětská autosedačka 
ISOFIX Duo G 0/1  
(000 019 909D)

Rám RWF
pro upevnění proti směru jízdy
(DDF 000 003A)
Bez vyobrazení: Rám FWF  
pro upevnění po směru jízdy  
(DDF 000 002)

Bez vyobrazení: Podložka pod 
dětskou sedačku (000 019 819A)

Dětská autosedačka 
Wavo 1-2-3  
(000 019 903D)

Dětská autosedačka 
Baby-Safe Plus  
(1ST 019 907)

Dětská autosedačka 
ISOFIX Duo plus Top Tether  
(DDA 000 006)



Autolékárnička, jejíž obsah
odpovídá novelizované vyhlášce
č. 216/2010 (3T0 093 108)

Mechanické zabezpečení 
řazení pro mechanickou 

převodovku (5JA 054 613) 
Bez vyobrazení: 

pro automatickou  
převodovku (5JA 054 613A) 

Bezpečnostní šrouby kol  
(000 071 597C)

Sada náhradních žárovek
včetně pojistek, dle výbavy 
vozu; pro vozy bez mlhovek  
(5JA 052 000; 5JJ 052 000 
XENON); pro vozy s mlhovkami 
(5JA 052 000A; 5JJ 052 000A)

Reflexní výstražná vesta
(3T0 093 056)

Skládací lopata na sníh vyrobená z hliníkové
slitiny, hmotnost 750 g, třídílná, včetně
praktického textilního obalu (5L0 099 320)

Tažné lano (GAA 500 001)

Výstražný trojúhelník 
(GGA 700 001A)

Sněhové řetězy pro pneumatiky 
195/55 R15 s koly 6,0J x 15"  
a 185/60 R15 s koly 6,0J x 15"  
(5JA 091 387) 

Zadní parkovací senzory – hlídají 
vzdálenost vozu od případné  
překážky (5JA 054 630B)

Autokosmetika
Sada autokosmetiky - zimní (000096352H)
Prezentační sada autokosmetiky (000096356A)
Sada autokosmetiky - letní (000096356B)
Vosk leštící (HAO096007)
Prostředek na ošetřování metalízy (HAO096008)
Prostředek na čištění interiéru (HBA096024)
Prostředek na ošetřování kůže (HBA096025)
Odstraňovač hmyzu, čistič oken (HBA096028)
Gel na čištění ráfků (HBA096038)
Koncentrát na čištění skel (HBA096039)
Prostředek čistící na přístrojovou desku (HBA096040)
Odmrazovač 300 ml (HFA096020)
Nemrznoucí kapalina do ostřikovačů (HFA096022)

Chcete, aby děti seděly na tom nejbezpečnějším místě? Dětské sedačky ze ŠKODA Originálního 
příslušenství se spolehlivým zakotvením ISOFIX, uchycením Top Tether, možností přepravy po 
i proti směru jízdy, komfortem a variabilitou respektující růst dítěte poskytují nejlepší řešení 
přepravy nejmenších pasažérů.

Praktické a variabilní
Inteligentní konstrukce sedaček umožňuje posadit dítě nejen dozadu, ale také  
na sedadlo spolujezdce, kam na něj lépe vidíte. Sedačky se vyznačují variabilitou  
a mnoha možnostmi nastavení, kterými je lze přizpůsobit měnící se velikosti  
dítěte. Osvědčí se také mimo automobil, jako sedačka na přenášení dítěte  
či jako praktické křesílko.

Dokonale prověřené
Jistoty maximální možné bezpečnosti a kvality lze dosáhnout pouze pomocí  
náročných testů. Proto každá sedačka ze ŠKODA Originálního příslušenství  
splňuje evropský bezpečností homologační předpis EHK 44.04 a prošla  
řadou dalších prověrek. Vynikající výsledky v nárazovém testu  
Euro NCAP společně s úspěšnými testy nehořlavosti,  
míry škodlivých látek a kvality potahu, potvrzují  
vysokou kvalitu a bezpečnost sedaček.

Dětské sedačky - naši nejmenší v pohodlí i bezpečí



ŠKODA AUTO doporučuje Castrol EDGE Professional
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Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních  
cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na přání Váš autorizovaný partner ŠKODA. Informace o technických údajích, 
konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo 
změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený  
z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO
o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz


