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Nová ŠKODA Rapid Spaceback je vůz, který umí nadchnout. 

Odvážností svého designu překračuje zavedené hranice 

a dokládá stále větší rozmanitost vozů ŠKODA. Ať už 

sedíte za volantem vozu Rapid Spaceback, obdivujete 

zvenčí křivky karoserie, nebo se těšíte z jeho velkorysého 

zavazadlového prostoru, máte pocit, že řídíte výjimečný 

vůz. S atraktivními a praktickými produkty ze ŠKODA 
Originálního příslušenství můžete vůz Rapid Spaceback 

ještě více přizpůsobit svým potřebám, splnit si svoje 

motoristické sny a využít potenciál vozu na maximum.

Bohatá nabídka ŠKODA Originálního příslušenství nabízí 

řadu praktických vylepšení a možností, jak zvýraznit svůj 

styl a zároveň podtrhnout sportovní charakter vozu. Ať 

už si pro Váš vůz vyberete malý kožený paket v červené 

kůži, decentní lištu předního spoileru, testy prověřené 

dětské sedačky, kvalitní střešní nosiče, praktický síťový 

program nebo navigační systémy ŠKODA, vždy budete mít 

jistotu, že všechny produkty z nabídky ŠKODA Originálního 

příslušenství jsou šité na míru Vašeho vozu.

Produkty ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství 

představují záruku kvality, bezpečnosti a 100% 

kompatibility s daným modelem.

Veškeré příslušenství prochází důkladnými testy funkčnosti, 

spolehlivosti i odolnosti, a proto Vám vždy zpříjemní cestu.



ŠKODA Originální příslušenství vám dává možnost dodat Rapidu Spaceback ještě více stylu, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Postavte  
vůz například na atraktivní černá 17" kola, zostřete jeho vzhled přidáním spoilerů a udělejte si radost kryty pedálů z ušlechtilé oceli. Možnosti 
individualizace vašeho Spacebacku jsou opravdu široké. Zvolíte–li kola ze ŠKODA Originálního příslušenství při konfiguraci svého budoucího 
vozu, namontujeme Vám je již na výrobní lince. Vůz tedy obdržíte již s Vámi zvolenými koly, bez původní sériové sady. 
Montáž a instalaci designových prvků ze ŠKODA Originálního příslušenství, jako jsou například polepy či spoilery, provádí pro ŠKODA AUTO její 
dlouhodobý, spolehlivý partner. Ten zaručuje, že kvalita vozů po montáži příslušenství odpovídá 100% kvalitě právě vyrobeného sériového  
vozu po konečné technické přejímce.

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

SPORT & DESIGN



Paket Red&Grey bude v budoucnu k dispozici i pro další modely z rodiny ŠKODA,  
přičemž prvním následovníkem Rapidu je jeho přímý příbuzný – ŠKODA Rapid 
Spaceback, jež stejnou měrou poskytuje prostor pro individualizaci. Paket 
Red&Grey Plus je kromě designového polepu rozšířen o přední a zadní spoiler, 
spoiler pátých dveří a boční dekorativní lišty. V kombinaci s exkluzivními 17" 
koly z lehké slitiny Savio v červenostříbrném designu se tak ještě více přibližuje 
designové studii ŠKODA Rapid Sport při současném zachování dynamického  
a svěžího designu Rapidu Spaceback. 

* k dispozici v průběhu 1.čtvrtletí 2015

Spoiler a splitter předního nárazníku (5JJ 071 609A);  
Spoiler předního nárazníku (5JJ 071 609)

Spojler zadního nárazníku Monte Carlo  
(5JJ 071 610B)



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



Dekorativní prahové 
lišty s hliníkovou vložkou 
chrání karoserii při nastu-
pování a zároveň výrazně 

zvyšují atraktivitu interiéru
(5JA 071 303)

Spoiler pátých dveří 
pozitivně ovlivňuje 

proudění vzduchu za 
vozem a pomáhá udržovat 

jeho záď čistou; zároveň 
hraje důležitou roli v celk-

ovém designu karoserie 
(5JJ 071 646)

Černá lesklá lišta předního nárazníku, vhodná ke kombinaci
s dalšími černými prvky karoserie (5JA 071 311A)

Chromovaná lišta předního nárazníku pro atraktivnější
vzhled přídě vozu (5JA 071 311)

Černé prahové lišty 
Elegantní ochrana pro váš 
Rapid Spaceback; prahové 
lišty se stylovým logem 
Rapid, chrání plochy prahů 
a současně individualizují 
vzhled Vašeho vozu
(5JA 071 303A)

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Tyto neklouzavé sportovní nástavce na 
pedály z kartáčované ušlechtilé oceli jsou 
opravdová výhra. Zatímco decentní design 
Vás na první pohled nadchne, neklouzavý 
potah na povrchu zvyšuje přilnavost.
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)

Kvalita, bezpečnost a design
Kola z lehké slitiny ze ŠKODA Originálního příslušenství jsou názorným
příkladem spojení kvality, funkce a estetiky. Kola z nabídky ŠKODA
Originálního příslušenství procházejí všemi zkouškami jako kola
pro sériovou produkci a tím je zajištěna jejich vysoká  kvalita
a bezpečnost v provozu. Systém zkoušek je dnes tak
propracován, že je odzkoušena prakticky každá část
kola z hlediska namáhání. 

Všechna kola musí vyhovět přísným požadavkům, které jsou
kladeny na tento tzv. „životně důležitý díl”. Certifikovaní
dodavatelé pak zaručují kvalitu vyráběných kol z lehkých
slitin a dodržení stanovených parametrů. Díky široké
nabídce designů a barevných provedení litých kol si
můžete Váš Rapid Spacebak individualizovat přesně
podle svých představ.

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

Pro dosažení maximální kvality produktů ze sortimentu
ŠKODA Originálního příslušenství, je využíváno i výpočetní

techniky jako například zde na simulačním obrázku
z testování kol z lehké slitiny



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)

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)



INDIVIDUALIZACE INTERIÉRU - BAREVNÝ KOŽENÝ PAKET

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).

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)



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) 

*  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.

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)



Jestliže existuje jediný jmenovatel pro výrobky ze ŠKODA Originálního 
příslušenství, pak je to slovo „praktický”. Široká nabídka geniálně
jednoduchých řešení „Simply Clever” se postará o to, že Rapid Spaceback 
bude stejně praktickým, každodenním pomocníkem jako jsou i všechny 
ostatní modely ŠKODA. A nebo pro Vás bude ještě více? 

Automobil je tak trochu druhým domovem. Aby jeho interiér zůstal útulný 
a čistý, můžete jej ochránit pomocí textilních a pryžových vkládaných 
koberců. Zachycují nečistoty i vlhkost, jejich povrch neklouže a svým 
tvarem dokonale vyplňují prostor pod nohama pasažérů. Zatímco textilní 
koberce poskytují nohám komfortní pocit a přispívají k pozdějšímu nástupu 
únavy řidiče, gumové koberce jsou optimální pro použití za nepříznivého 
počasí, kdy se na podrážkách pasažérů může do interiéru dostat větší 
množství nečistot. Koberce lze kdykoliv vyjmout, snadno vyčistit a vyměnit 
je za ty, které se vám právě budou hodit. 

Drží a vydrží
Vědeli jste, že textilní koberce ze ŠKODA Originálního příslušenství procházejí
také takzvaným podpatkovým testem? Při testu je simulována práce nohy 
řidiče na plynovém pedálu, zabořením podpatku do hloubky 5 mm od 
povrchu koberce za sucha i mokra a pod úhlem 45°.
Kromě toho koberce podstupují také zátěžový test na odolnost v podobě 

dlouhodobé jízdní zkoušky ujetím 60 000 km. Dále je prováděn test úchytů, 
kterými jsou ke koberci vozu připevněny přední koberce. Test je určen 
k ověření správné míry pevnosti klipů, jež musí umožňovat komfortní 
manipulaci z pohledu zákazníka a zároveň koberec držet na jeho místě 
i přes občasná škubnutí za jízdy. Tyto fixační elementy jsou ověřeným 
řešením, které můžeme nalézt u všech vozů skupiny Volkswagen.

V sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství naleznete čtyřdílné sady 
koberců pro levostranné i pravostranné řízení.

AUTOKOBERCE

Kvalitní textilní autokoberce s logem 
Rapid jsou tvořeny hustě tkaným 
polyamidem nebo polypropylenem, 
nabízejí vysoký komfort a odolnost 
proti opotřebení. Optimálně zaplňují 
prostor pod nohama pasažérů
a díky jejich neklouzavému ukotvení 
k podlaze zůstanou za každé situace 
na svém místě.
Čtyřdílné sady; Prestige (5JB 061 404D 
pro levostranné řízení; 5JC 061 404B 
pro pravostranné řízení); Standard 
(5JB 061 404E pro levostranné řízení; 
5JC 061 404C pro pravostranné řízení)

Gumové autokoberce jsou 
ideální ochranou interiéru 
vozu při nepříznivém počasí. 
Zadržují špínu i vlhkost
a snadno se čistí. K dispozici 
jsou čtyřdílné sady pro levo 
(5JB 061 550) i pravostranné 
řízení (5JC 061 550)

Přístroj na provádění podpatkového testu
Testování pevnosti fixačních elementů

Držák multimediálních přístrojů 
do středové konzole zajistí rychlou 
dostupnost a pohodlnou manipulaci
s Vaším hudebním přehrávačem,
mobilním telefonem či dalšími
multimediálními přístroji (5JA 051 435A)

Ve voze Rapid Spaceback má vše 
své místo, a to včetně nepotřebných 
papírků, lístečků a obalů od bonbónů. 
Vyjímatelný koš na odpadky ve 
schránce předních dveří je pomůže 
jednoduše vyhodit (5JA 061 107 9B9 
- černý, 5JA 061 107 WC4 - béžový)

Tempomat je ideální pomocník pro dlouhé cesty. 
Udržuje řidičem nastavenou rychlost a umožňuje 
ji měnit pomocí ovladače na páčce pod volantem. 
Pravá noha může klidně odpočívat mimo plynový 
pedál. Tempomat lze použít u všech motorizací 
a vozů s palubním počítačem (5JB 054 690)
i bez něj (5JB 054 690A)

Dřevěné ramínko na šaty udrží sako, 
košili či šaty vyžehlené, ať už cestujete

na sebedelší cestu (3T0 061 127)

Termoelektrický chladící box
o objemu 20 litrů zajistí během cest 
pohodlné občerstvení v té správné 
teplotě. Potraviny podle potřeby 
vychladí a lze v něm bez problémů
ve svislé poloze přepravovat
i dvoulitrové láhve (000 065 400E)

KOMFORT & UŽITEK



Průhledná ochranná fólie dokáže ochránit 
zadní nárazník před poškozením při nakládání
předmětů do zavazadlového prostoru. 
Velikostně odpovídá rozměru nárazníku a díky 
své průhlednosti nenarušuje vzhled karoserie 
(5JJ 071 363A)

Lišta na nákladovou hranu
(5JJ 061 195)

Gumová vložka do zavazadlového prostoru vás připraví 
na vše. Ať už převážíte špinavé sportovní potřeby, 
stavební materiál, barvy či dokonce kyselinu, spolehlivě 
váš zavazadlový prostor ochrání. 5 cm vysoký okraj udrží 
veškeré tekutiny, materiál je omyvatelný a protiskluzový 
(5JJ 061 190)

Plastová vana poskytuje maximální ochranu zavazadlového
prostoru před nečistotami všeho druhu, včetně kyseliny.
Má vysoké okraje, je mimořádně pevná a snadno čistitelná
(5JJ 061 162). Lze do ní umístit i dělicí ALU přepážku (3T0 017 254)
či protiskluzovou síť (5L0 061 210)

Oboustranný koberec představuje univerzální řešení pro dno 
zavazadlového prostoru. Tkaná strana poskytuje standardní 
ochranu před znečištěním, neklouzavý plast na rubové straně
je tu na přepravu špinavých či vlhkých předmětů (5JJ 061 163A)

Síťový program udrží zavazadla na svém místě a pomáhá udržovat  
v zavazadlovém prostoru pořádek. Zároveň zvyšuje bezpečnost posádky, 
když zabraňuje pohybu předmětů při případné nehodě. Dodává se  
v červené (5JJ 065 110) nebo černé barvě (5JJ 065 110C)

Krycí fólie zadního nárazníku poskytuje
maximální ochranu karoserie v oblasti 
nákladové hrany před oděrkami způsobenými
nakládanými předměty (5JJ 071 316)

Vyjímatelný organizér umožňuje uložit do
zavazadlového prostoru drobnější předměty,
jako například menší nákup či pracovní náčiní,
a podle potřeby s nimi manipulovat (5JA 061 109)

Gumový koberec přes tunel 
(5JA 061 580) 

Boční síťka zavazadlového prostoru
(5JJ 065 110B) 



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

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.

Škrabka na led pro umístění do víčka palivové nádrže
je ideálním příkladem produktu „Simply Clever”. Je vždy
po ruce, díky pevnému plastu odvede dobře svoji práci
a když jí není potřeba, snadno se schová do držáku
na vnitřní straně víčka nádrže (5JA 096 010)

Kdo jednou zkusí komfort, který přináší 
loketní opěrka, už nikdy nechce jinak. 
Kromě podpory pravého řidičova lokte 
nabízí nový úložný prostor v integrované 
příklopné přihrádce (5JA 061 123)

Praktický vak na lyže pro přepravu až čtyř párů 
lyží s holemi s průběžným zipem a pohodlnými 
držadly. Všitý popruh lze zaklapnout do zámku
v interiéru vozidla (DMA 600 004A)

Dělicí mříž pevně odděluje posádku
od zavazadlového prostoru a zvyšuje

její bezpečnost při posunu nákladu
v zavazadlovém prostoru.

Nijak nezmenšuje objem interiéru,
neomezuje výhled řidiče a je vhodná

při přepravě zvířat (5JJ 071 221)

Zadní lapače nečistot chrání záď vozu,  
zadní nárazník i vozidla jedoucí za vámi před 
odletujícími kaménky a rozstřikováním vody
(5JJ 075 101)

Odolné přední lapače nečistot chrání spodní 
část vozu, nárazníky a prahy před nečistotami 
a nebezpečnými odletujícími kaménky
(5JA 071 111)



Na vašich cestách za novými zážitky můžete mít vždy vše důležité 
s sebou. Ať už se chystáte sjet nejprudší sjezdovku, objet na kole 
republiku či na rodinný výlet s přívěsem, ŠKODA Originální příslušenství 
pro vás vždy bude mít řešení. Rozhodněte se pro střešní nosič, 
tažné zařízení za vůz nebo interiérové řešení a cestujte maximálně 
bezpečně a komfortně. 

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 128A)

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 snow-
boardy – 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 snow-
boardy, objem 380 litrů, úspěšně absolvoval City Crash Test. (5L6 071 175);
v černé lesklé (5L6 071 175B) nebo bílé (5L6 071 175A)

City Crash je metoda testování produktů originálního
příslušenství, které je upevněno na karoserii vozu.
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.

Dejte šikovným lidem do ruky ten správný nástroj, a dokáží 
zázraky. Namontujte na střechu Rapidu Spaceback základní 
střešní nosič ze ŠKODA Originálního příslušenství, a on pro 
Vás odveze téměř cokoliv. Na základní střešní nosič lze 
snadno namontovat další střešní systémy, jako například 
nosiče kol, držák či box na lyže a snowboardy, zavazadlový 
koš a podobně.

Základní nosič ze ŠKODA Originálního příslušenství 
rozměrové a tvarově dokonale odpovídá vozu Rapid 
Spaceback. Stoprocentní kompatibilita produktu s vozem 
vylučuje problémy s instalací, při používání i případná 
bezpečnostní rizika, která mohou nastat při používání 
neoriginálního příslušenství.

Nosiče procházejí mnoha náročnými testy. V různých 
podmínkách se ověřuje například jejich vodotěsnost,  
odolnost vůči korozi, nosnost, pevnost nebo životnost. 
Během tzv. City Crash testu musí nosič zatížený vahou  
90 kg zůstat na karoserii i při přetížení cca 12 G trvajícím  
50 milisekund (simulace nárazu).

ZÁKLADNÍ STŘEŠNÍ NOSIČ – KDYŽ VÁŠ VŮZ
UVEZE JEŠTĚ VÍC

Mapa simulace napětí vyvolaného utažením střešního nosiče
Odnímatelné tažné zařízení je ideální pro 
občasné připojení přívěsného vozidla. Tažný 
hák lze kdykoliv sundat, zkrátit tak délku vozu 
a zvýšit bezpečnost vozu v případě nehody 
(5JJ 092 155)

Elektroinstalace pro vozy bez přípravy pro 
taž. zařízení (levostranné řízení 5JB 055 204; 
pravostranné řízení 5JC 055 204); pro vozy
s přípravou pro tažné zařízení (5JJ 055 204A)

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

Základní střešní nosič s bezpečnostním testem City Crash je velmi snadno upevnitelný 
a poskytuje základ pro upevnění praktických střešních systémů (5JJ 071 126)

PŘEPRAVA



BEZPEČNOST

Bezpečnost pasažérů patří mezi dlouhodobé priority společnosti ŠKODA AUTO. Proto vedle moderních bezpečnostních systému ve voze Rapid Spaceback nabízíme i stejně 
zaměřené produkty ze ŠKODA Originálního příslušenství. Ať už budete vybírat dětskou sedačku, autolékárničku z povinné výbavy nebo sněhové řetězy, vždy budete mít jistotu 
maximální, certifikované kvality a stoprocentní kompatibility s vozem. 

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 EuroNCAP 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

Prohlédněte si video
z průběhu testování 

dětských sedaček

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

Nosič jízdních kol na tažné zařízení udrží dvě kola, každé o hmotnosti až 25 kg. Flexibilní manipulaci a lepší zajištění umožňují uzamykatelné šrouby (000 071 105B)



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 s obsahem odpovídajícím 
novelizované vyhlášce č. 216/2010
(3T0 093 108)

Mechanické zabezpečení řazení, 
zabraňující přeřazení rychlosti bez 
předchozího odemknutí speciálním 
klíčem. K dispozici pro manuální
(5JA 054 613) i automatickou 
převodovku (5JA 054 613A) Bezpečnostní šrouby kol zamezující 

díky nutnosti použít speciální nástavec 
neoprávněné demontáži kola
(000 071 597C)

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

Lehká reflexní výstražná vesta 
ve fluorescenční žluté barvě
ze 100% polyesteru v textilním 
pouzdře. Důležitá součást 
bezpečnostní výbavy vozu
(3T0 093 056);  
v nabídce též v oranžové barvě 
(XXA 009 001)

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

Atestované tažné lano 
umožňující táhnou vozidla 
o celkové hmotnosti až
2 500 kg (GAA 500 001)

Skladný, ale stabilní a dobře
viditelný výstražný trojúhelník 
se sklopnými kovovými nožkami 
pro případy nouzového stání na 
silnici (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". Kvalitní řetězy z odolné titanové slitiny
s lankovým systémem upevnění se rychle 
namontují na stojící vozidlo a dovedou vás 
lépe k cíli (5JA 091 387)

Zadní parkovací senzory hlídají  
vzdálenost vozu od případné překážky. 
Objeví-li se překážka ve vzdálenosti  
140 cm od zadní části vozu, je signali- 
zována krátkými pípnutími v intervalu  
1 sekundy. Tento interval se plynule  
zkracuje s přibližováním se k překážce.  
Při přiblížení na 30 cm přejde pípání  
v souvislý tón (5JJ 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)





Obal na kompletní kola 
Komfortní obaly na sadu kompletních kol 
o velikosti 14" až 18" zpříjemní sezónní 
přezouvání a umožní bezpečné uložení 
právě nepotřebných kol. Obaly v barvách 
ŠKODA jsou vyrobeny z pevného 
materiálu a opatřeny robustními držadly, 
díky čemuž jsou odolné a snadno se 
přenášejí. Praktičnost obalů podtrhují 
detaily jako kapsa na šrouby a piktogram 
s označením umístění kola na voze.

Skládací lopata na sníh
Vozit v autě lopatu na sníh? Proč ne,
když je skladná a skoro nic neváží! Lopata 

ŠKODA je vyrobena z hliníkové slitiny, takže
je lehká a ovladatelná. A protože ji lze 
rozložit na tři díly, zabírá v zavazadlovém 
prostoru minimum místa. Díky plastové 
rukojeťi vás navíc ani v zimě nebude studit 
do rukou. 

Koš na odpadky
Vyjímatelný koš na odpadky je ideálním 
zástupcem skupiny produktů ŠKODA 
Simply Clever. Jistě jste už mnohokrát za 
volantem přemýšleli, kam odložit prázdný 
obal od žvýkaček, zmačkanou účtenku, 
nebo použitý kapesník. S vyjímatelným 
košem ŠKODA lze tyto drobné odpadky 
pohodlně odložit na jednom místě
a následně je jednoduše vyhodit. Interiér 
Vašeho vozu tak může být stále čistý. 

Každý den přináší motoristům různé výzvy. Aby je zvládli co nejsnáze,  
vytváří ŠKODA AUTO produkty v duchu vlastní filozofie „Simply 
Clever.” Pomocí geniálně jednoduchých, a přitom v praxi neoceni-
telných řešení formuje svět vozů ŠKODA podle každodenních 
potřeb jejich uživatelů. Škrabka na led, pro níž nemusíte do interiéru 
zasněženého vozu, nebo oboustranný koberec zavazadlového 
prostoru, jsou jen malou ukázkou vyhlášené české vynalézavosti, 
která vítězí i ve voze Rapid Spaceback.

Prvky „Simply Clever” se těší oblibě nejen kvůli své praktičnosti,  
ale také díky faktu, že jde o jednoduchá, a tedy nenákladná řešení.  
Vozy ŠKODA tak mohou nabídnout nadstandardní uživatelskou 
přívětivost při zachování stejně přívětivé pořizovací ceny.

Základní střešní nosič 
Otevřete si cestu k ještě větší přepravní kapacitě vozu 
ŠKODA Rapid Spaceback. Na základní střešní nosič můžete 
upevnit řadu střešních systémů ze ŠKODA Originálních 
příslušenství, a převézt tak jízdní kola, lyže, ale i další 
zavazadla, na které už v interiéru nezbylo místo. 

SIMPLY CLEVER  
STRATEGIE



Ani vysoce kvalitní pneumatiky nejsou zcela odolné proti nástrahám, které na Vás  
mohou čekat na cestách. Ať už jde o hřebíky, nebo ostré obrubníky a kameny, poškození 
pneumatiky bývá většinou natolik rozsáhlé, že je potřeba pořídit si novou. A právě proto, 
aby pro Vás zničená pneumatika již nepředstavovala finanční ztrátu, Vám přinášíme 

program ŠKODA Pneugarance.

Garanci na pneumatiku automaticky získáte pouze při koupi kompletního zimního kola
u autorizovaného obchodního partnera ŠKODA nebo na ŠKODA E-shop. Garance je 
poskytována jednotlivě, tedy bez ohledu na počet zakoupených kol. Vztahuje se 
na neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu, včetně najetí na obrubník. 
Pokud máte platnou doživotní Záruku mobility, můžete využít i odtah do nejbližšího 
autorizovaného servisu ŠKODA.

S programem ŠKODA Pneugarance získáte slevu až 70 % z ceny nové pneumatiky.
Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového dezénu, 
přičemž limitem jsou 5 mm. Poškození pneumatiky Vám už tedy nemusí zkazit náladu.

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoli autorizovaného partnera ŠKODA.

Připravte se na zimu výběrem
kompletních zimních kol ze sortimentu 
ŠKODA Originálního příslušenství

ŠKODA PNEUGARANCE



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


