
SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA 
PŘÍSLUŠENSTVÍ



ŠKODA Octavia dokáže splnit nejrůznější 
očekávání. Vůz je proto skvělou volbou jak 
pro rodiny s dětmi, tak třeba mladé dvojice 
s aktivním životním stylem. Může být  
i praktickým firemním vozem a příjemným 
společníkem na cestách do práce. Každý 
však klade důraz na něco jiného, a právě 
proto je tu nabídka ŠKODA Originálního 
příslušenství. S ním můžete vůz dokonale 
přizpůsobit svým konkrétním požadavkům 
a nárokům – individualizovat ho pomocí 
designových prvků, jako jsou například kola 
z lehké slitiny nebo dekorativní fólie, dodat 
mu sportovnější styl, podtrhnout komfort 
nebo zvýšit přepravní kapacitu. 

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. ŠKODA Originální příslušenství 
Vám spolu s kvalifikovaným poradenstvím 
a servisem nabídne každý autorizovaný 
partner ŠKODA.



Sport Look paket: dekorativní fólie v černém  
provedení s karbonovou texturou a spoiler 5. dveří  

(liftback) nebo střešní spoiler (kombi) a vnější zpětná 
zrcátka v černé barvě. Tento paket doporučujeme 
kombinovat s 18" koly z lehké slitiny Turini v černé 

matné barvě a dekorativní lištou  
předního nárazníku v černé lesklé barvě.

Ať už toužíte po sportovněji laděném vzhledu svého vozu, nebo mu jen chcete 
dodat osobitější styl, s naší nabídkou jistě najdete to správné řešení. Jednoduchý  
a precizní design nového modelu Octavia je totiž skvělým základem pro sportovní 
pakety a další dekorativní prvky ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství. 

SPORT & DESIGN



Sport paket: spoiler předního nárazníku, spoiler 
zadního nárazníku, spoiler 5. dveří (liftback) nebo 

střešní spoiler (kombi) a boční dekorativní lišty. Tento 
paket doporučujeme kombinovat s 18" koly z lehké 

slitiny Turini v černé matné barvě a dekorativní lištou 
předního nárazníku v černé lesklé barvě.

Díly Sport paketu lze objednat také  
samostatně pod objednacími čísly:
Spoiler předního nárazníku (5E0 071 606);  
spoiler zadního nárazníku (5E0 071 610);  
spoiler 5. dveří pro model Octavia (5E5 071 605A); 
boční dekorativní lišty (5E0 071 328)



Vedle kompletních paketů si můžete 
vybrat i z jednotlivých prvků, které zvýší 
atraktivitu Vašeho vozu a podtrhnou jeho 
individuální charakter. V naší nabídce 
najdete nejen spoilery, chromované 
exteriérové prvky nebo prahové lišty,  
ale i exkluzivní interiérové doplňky z kůže. 
Osobitost svého vozu zdůrazníte také  
koly z lehké slitiny, která jsou mimo  
jiné k dispozici i v černém nebo bílém  
provedení.   

Střešní spoiler pro model Octavia Combi (5E9 071 605)

Chromovaná lišta 5. dveří 
(5E5 064 711A pro model Octavia,
5E9 064 711A pro model Octavia Combi)

Černá vnější zpětná zrcátka (5E0 072 530B)

Spoiler 5. dveří pro model Octavia (5E5 071 605B)

Sportovní spoiler 5. dveří pro model Octavia  
(5E5 071 605A)

Chromovaná lišta předního nárazníku 
(5E0 071 004) 

Černá lišta předního nárazníku 
(5E0 071 311)
Pro porovnání Vám přinášíme fotografii 
spoileru bez lišty (uprostřed).

Sada dekorativních fólií v černé barvě s karbonovou texturou  
pro boční a 5. dveře (5E0 064 317A pro model Octavia,
5E9 064 317A pro model Octavia Combi)

Sada dekorativních fólií ve stříbrné barvě s karbonovou texturou  
pro boční a 5. dveře (5E0 064 317B pro model Octavia, 5E9 064 317B  
pro model Octavia Combi)

Dekorativní prahové lišty 
s vložkou z ušlechtilé oceli 
(5E0 071 303A)

Dekorativní prahové lišty
černé 
(5E0 071 303)

Dekorativní zadní prahová lišta 
(5E0071303E; pro model Octavia RS 
5E0 071 303D)



Kryty pedálů pro levostranné řízení; (automatická
převodovka 5E1 064 205; manuální převodovka
5E1 064 200)

Sportovní styl a více individuality dodá interiéru vozu 
malý kožený sportovní paket s červenou kůží: volant 
s červenou kůží (5E0 064 241 CXQ* tříramenný  
sportovní volant; madlo ruční brzdy s červenou kůží 
(5E0 064 300); madlo řadicí páky s červenou kůží 
– levostranné řízení (5E1 064 230A pětistupňová 
manuální převodovka, 5E1 064 230B šestistupňová 
manuální převodovka, 5E1 064 230C šestistupňová 
manuální převodovka 4x4, 5E1 064 220 automatická 
převodovka, 5E1 064 220A automatická převodovka 
4x4)

* pouze pro vozy vyrobené do KT22/2015



* pouze pro vozy vyrobené do KT22/2015

Tříramenný kožený volant  
(5E0 064 241 CWD)

Elegantní styl a více individuality dodá interiéru  
vozu malý kožený paket s černou kůží: volant  
s černou kůží (5E0 064 241 CWD* tříramenný  
volant; madlo ruční brzdy s černou kůží
(5E0 064 300A XWI); madlo řadicí páky
s černou kůží – levostranné řízení  
(5E1 064 230D WZI pětistupňová manuální 
převodovka, 5E1 064 230E WZI šestistupňová 
manuální převodovka)



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 propracovaný, 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 kol z lehké slitiny
si můžete svůj vůz Octavia individualizovat přesně podle svých představ.

Pro dosažení maximální kvality
produktů ze sortimentu

ŠKODA Originálního příslušenství
je využíváno výpočetní techniky,

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

KOLA Z LEHKÉ SLITINY

Kolo z lehké slitiny Golus 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

ve stříbrné barvě (5E0 071 498C 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Turbine 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

v antracitové barvě, broušené (5E0 071 498J HA7)

Kolo z lehké slitiny Turbine 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

ve stříbrné barvě, broušené (5E0071498K 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Xtrem 7,5J x 19"
pro pneumatiky 225/35 R19 

v antracitové barvě, broušené
(5E0 071 499 HA7)

Kolo z lehké slitiny Pictoris 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18 

ve stříbrné barvě (5E0 071 498H 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Gemini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

v černé metalické barvě (5E0 071 498G FL8)

Kolo z lehké slitiny Gemini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

v antracitové barvě, broušené (5E0 071 498E HA7)

Kolo z lehké slitiny Gemini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

ve stříbrné barvě (5E0 071 498F 8Z8)



Kolo z lehké slitiny Alaris 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

ve stříbrné barvě (5E0 071 498D 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Hawk 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17

v černé barvě, broušené (5E0 071 496 JX2)

Kolo z lehké slitiny Hawk 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17

v antracitové barvě, broušené
(5E0 071 497G HA7)

Kolo z lehké slitiny Hawk 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17

ve stříbrné barvě, broušené (5E0 071 497H 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Hawk 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17

v bílé barvě (5E0 071 496B FM9)

Kolo z lehké slitiny Trinity 7,5J x 18" ET46
pro pneumatiky 225/45 R18

v antracitové barvě, broušené (3T0 071 498A HA7)
vhodné pouze pro Octavia Scout

Kolo z lehké slitiny Turini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

ve stříbrné barvě (5E0 071 498B 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Turini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

v černé matné barvě (5E0 071 498 ZG6)

Kolo z lehké slitiny Turini 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18

v bílé barvě (5E0 071 498A FM9)

Kolo z lehké slitiny Crystal 6,0J x 17"
pro pneumatiky 205/50 R17

ve stříbrné barvě (5E0 071 496A 8Z8)
vhodné pro použití sněhových řetězů

Kolo z lehké slitiny Crystal 6,0J x 17"
pro pneumatiky 205/50 R17

v černé metalické barvě (5E0 071 497E FL8)
vhodné pro použití sněhových řetězů

Kolo z lehké slitiny Trinity 7,5J x 18" ET46
pro pneumatiky 225/45 R18

ve stříbrné barvě (3T0 071 498J 8Z8)
vhodné pouze pro Octavia Scout



Krytky šroubů pro estetičtější vzhled kol;
stříbrnošedá matná (1Z0 071 215 Z37);  
pro kola s bezpečnostními šrouby 000 071 597 C
(1Z0 071 215A Z37); 
stříbrnošedá lesklá (1Z0 071 215 U27); 
stříbrná metal (1Z0 071 215 7ZS);
černá lesk (1Z0 071 215 9B9);
černá mat (1Z0 071 215 01C);  
pro kola s bezpečnostními šrouby 000 071 597 C
(1Z0 071 215A 01C)

Obal na kompletní kola
Komfortní sada obalů na kola do 18" a 245 mm  
šířky. Je vyrobena z kvalitního polyesteru
a díky robustním držadlům umožňuje snadný 
transport a přenášení kol (000 073 900B)

Ozdobné krytky ventilků  
(000 071 215C)

Kolo z lehké slitiny Teron 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17

ve stříbrné barvě (5E0 071 497A 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Lepus 6,5J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

v antracitové barvě, broušené (5E0 071 496G HA7)

Kolo z lehké slitiny Ilias 6,5J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

ve stříbrné barvě (5E0 071 496D 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Minoris 6,5J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

ve stříbrné barvě (5E0 071 494 8Z8)

Velkoplošné kryty Tekton
pro kola 6,5J x 16"

čtyřdílná sada (5E0 071 456A)

Velkoplošné kryty Sidus
pro kola 6,0J x 15"

čtyřdílná sada (5E0 071 455)

Kolo z lehké slitiny Nivalis 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/50 R17 

v antracitové barvě, broušené (5E0 071 497F HA7)

Kolo z lehké slitiny Denom 7,0J x 17"
pro pneumatiky 225/45 R17 

ve stříbrné barvě (5E0 071 497 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Premia 6,5J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

v černé barvě (5E0 071 494 JX2)

Kolo z lehké slitiny Star 6,0J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

ve stříbrné barvě (5E0 071 494A 8Z8)
vhodné pro použití sněhových řetězů

Kolo z lehké slitiny Velorum 6,5J x 16"
pro pneumatiky 205/55 R16

ve stříbrné barvě (5E0 071 496C 8Z8)

Velkoplošné kryty Nordic
pro kola 6,0J x 16"

čtyřdílná sada (5E0 071 456)



Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

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

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

Naším cílem je zjednodušit Vám život
a zpříjemnit cestování. Proto jsme pro Vás
za využití moderních technologií připravili
Infotainment portál.
Navštivte http://infotainment.skoda-auto.com, 
zadejte VIN kód svého vozu a uvidíte, jak je to
jednoduché. Náš systém rozpozná, jaké
aktualizace potřebujete a nabídne Vám je
ke stažení pohodlně z domova. S koupí
nového vozu, respektive navigačního systému 
ŠKODA, získáte s navigační databází Evropa
na tři roky update navigačních map zdarma.

AKTUALIZACE MAP
Silniční síť se stále mění, a proto je potřeba
paměť navigačního systému aktualizovat.
Jen tak můžete vždy jet najisto, nejkratší
cestou a jízdu si užívat. Aktualizace map
tedy šetří Váš čas i peníze.

AKTUALIZACE SOFTWARU
Nezapomeňte, že update potřebuje kromě
map i další software pro infotainment systém.

COMPATIBILITY LIST
Tato aplikace Vám zobrazí kompatibilitu
Vašeho externího zařízení (smar tphone,
tablet) se softwarovými funkcemi infotainment
systému (Bluetooth, SmartLink a jiné).

MY DESTINATIONS
Pomocí aplikace MyDestination máte  
možnost sestavit si seznam cílů své budoucí  
cesty z pohodlí domova. Seznam pak  
jednoduše importujete do navigačního  
přístroje. Při přípravě své trasy tak nemusíte  
sedět v autě. Ovládání navigačního přístroje  
je s touto aplikací jednodušší a komfortní.

Propojovací kabel pro USB
Mini USB (5JA 051 446H)
Apple Lightning (5E0 051 510E)
Micro USB (5JA 051 446J)

AKTUALIZUJTE SI 
MAPY A SOFTWARE
POHODLNĚ ON-LINE

Když chcete poslouchat ve voze svou oblíbenou hudbu 
anebo vždy najít bez problémů cestu do neznámých míst,
pak byste se měli blíže seznámit s našimi produkty 
z kategorie hudba a komunikace. Rádia z naší nabídky nejen
navodí ve voze příjemnou atmosféru, ale zprostředkují Vám
i příjem dopravních hlášení. Navíc všechny přístroje umožňují

přenos informací do bodového displeje Maxi DOT, mají
vstup pro hands-free sadu a lze je ovládat z multifunkčního 
volantu. 

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 

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

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)

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)



Tempomat pro  
všechny motorizace 

(5E0 054 800B pro vozy 
s palubním počítačem,  

5E0 054 800A bez  
palubního počítače)

Zásuvka na 230 V 
(000 063 826)

Vyjímatelný koš na odpadky 
ve schránce v předních dveřích
černý (5JA 061 107 9B9); 
béžový (5JA 601 107 WC4)

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)

Bez vyobrazení:
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)

Vak na lyže pro 4 páry lyží (DMA 600 004A)

Široká nabídka ŠKODA Originálního příslušenství Vám umožňuje zvýšit komfort a užitek vozu s ohledem na jednotlivá roční období. Zatímco s některými doplňky se budete 
ještě více těšit na letní výlety, například vak na lyže oceníte při cestách za zimními sporty. Koberce do kabiny a zavazadlového prostoru nebo plastová vana Vám pomohou 
udržovat ve voze čistotu a doplňky jako síťový program, multifunkční box pod zadní plato apod. podstatně zvýší úložné možnosti vozidla.  

Dálkové ovládání  
centrálního zamykání  
(5E0 054 627)

KOMFORT  
& UŽITEK

Dětské zrcátko 
černé
(000 072 549B 9B9);  
béžové
(000 072 549B WC4);  
šedé
(000 072 549B Y20)



Síťový program, třídílný (5E0 017 700 v červené barvě, 5E0 017 700A v černé barvě)

Textilní koberec do zavazadlového prostoru  
(5E5 061 163 pro model Octavia, 5E9 061 163 pro model Octavia Combi)

Plastová vana do zavazadlového prostoru  
(5E5 061 162 pro model Octavia, 5E9 061 162 pro model Octavia Combi)

Gumová vložka do zavazadlového prostoru
(5E5 061 160 pro model Octavia, 5E9 061 160 pro model Octavia Combi)

Multifunkční box pod zadním platem
(5E5 061 109)



Hák do zavazadlového prostoru 
(5E0 065 191)

Ochranná folie zadního nárazníku  
(5E5 061 197 pro model Octavia,  
5E9 061 197 pro model Octavia Combi)

Síť pod plato* 
(5E5 061 197)

Gumotextilní rozkládací koberec do zavazadlového prostoru,  
oboustranný, pro model Octavia Combi (5E9 061 210)  
– na snímku textilní strana Multifunkční kapsa pod rolo (5E9 061 103)

Univerzální fixační element
(6V0 061 104)

Dekorativní ochranná lišta nákladové hrany
– černá (5E5 064 711 pro model Octavia,  
5E9 064 711 pro model Octavia Combi)

Dekorativní ochranná lišta nákladové hrany 
– alu (5E5 064 711B pro model Octavia, 5E9 064 711B  
pro model Octavia Combi)

Gumotextilní rozkládací koberec do zavazadlového prostoru, 
oboustranný, pro model Octavia Combi (5E9 061 210) – na snímku  
častečně rozložený koberec, gumová strana

Gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru, oboustranný  
(5E5 061 163A pro model Octavia, 5E9 061 163A pro model Octavia Combi) 
– na snímku textilní strana

Gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru, oboustranný  
(5E5 061 163A pro model Octavia, 5E9 061 163A pro model Octavia 
Combi) – na snímku gumová strana

* dostupné ve 4. čtvrtletí 2015



Organizér zavazadlového prostoru (5JA 061 109)

Trapézová 
škrabka na led 

(5JA 096 010)

Textilní autokoberce 
Prestige, čtyřdílné sady
(5E1 061 404B pro levostranné 
řízení, 5E2 061 404B 
pro pravostranné řízení)

Textilní autokoberce 
Standard, čtyřdílné sady
(5E1 061 404C pro levostranné 
řízení, 5E2 061 404C 
pro pravostranné řízení)

Gumové autokoberce, 
čtyřdílné sady 
(5E1 061 550 
pro levostranné řízení)

Zadní lapače
 nečistot

(5E0 075 101)

Přední lapače
 nečistot

(5E0 075 111)

Dělicí mříž pro model Octavia Combi (5E9 071 159)



S našimi produkty se můžete vypravit za zimními či letními sporty
i v plně obsazeném voze. Vedle objemného zavazadlového prostoru 
přece máte k dispozici ještě další úložné místo – na střeše vozidla. 
Nabízíme Vám jak praktické a spolehlivé základní střešní nosiče,  
tak i nejrůznější uzamykatelné speciální nosiče/držáky na jízdní kola  
nebo snowboardy. K dispozici je i střešní box na lyže, v designu ŠKODA, 
a nosič jízdních kol na tažné zařízení.

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.

Příčný střešní nosič 
pro model Octavia Combi
(5E9 071 151)

Odnímatelné tažné zařízení (5E0 092 155)
Elektroinstalace s 13pólovou zásuvkou
(5E0 055 316A pro vozy bez přípravy
pro tažné zařízení, 5E0 055 316
pro vozy s přípravou pro tažné zařízení)

Bez vyobrazení: 
Odnímatelné tažné zařízení pro model 
Octavia Combi Scout (5E9 092 155)
Elektroinstalace (5E0 055 204A  
pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení,  
5E0 055 204 pro vozy s přípravou to tažné 
zařízení)

Nosič jízdních kol na tažné zařízení, kapacita 2 kola
(000 071 105B pro levostranné řízení, 000 071 105C pro pravostranné řízení)

PŘEPRAVA

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 profiu 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  
(5L6 071 175); v černé metalické barvě (5L6 071 175A); v bílé barvě (5L6 071 175B)

Základní střešní nosič (5E5 071 126)



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
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.



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)

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)

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



Mechanické zabezpečení řazení 
(5E0 071 775A  pro automatickou převodovku
5E0 071 775 pro mechanickou převodovku – bez vyobrazení)

Sada pro rezervní kolo
(5E0 093 860B pro model Octavia; 5E0 093 860C pro model Octavia RS;
5E0 093 860D pro model Octavia Scout)

Sněhové řetězy 
(CEP 300 002A pro 15" kola,
CEP 800 001 pro 16" a 17" kola,
5L0 091 355A pro 16" a 17" kola)
Sněhové řetězy pro model Octavia Combi Scout
(5E0 091 387A pro 16" a 17" kola)

Sada krytu motoru je určena pro vozy ŠKODA Octavia (5E)
s motorem 1,2 TSI 63 kW, 1,2 TSI 77 kW, 1,4 TSI 103 kW,
1,6 MPI 81 kW s pohonem předních kol. Dále pro vozy ŠKODA 
Octavia (5E) s motorem 1,8 TSI 132 kW s automatickou 
převodovkou; 2,0 TSI 162 kW s automatickou pře vodovkou;
pro vozy s motorem 1,8 TSI 132 kW s manuální převodovkou
pro země s mírným klimatem (PR 8Z4, PR 8Z5); (5E0 071 608)

Reflexní výstražná vesta (000 093 056 F)

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)



Zadní parkovací senzory  
– hlídají vzdálenost vozu 
od případné překážky  
(5E0 054 630)

Alarm s hlídáním  
vnitřního prostoru 

(5E0 054 620)

Sada náhradních žárovek  
BASIC (5E0 052 000 pro vozy  

bez mlhových světlometů,  
5E0 052 000A pro vozy  

s mlhovými světlomety); 
TOP (5E0 052 000B pro vozy  

bez mlhových světlometů,  
5E0 052 000C pro vozy  
s mlhovými světlomety)

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

Autokosmetika (informace o kompletní nabídce u Vašeho autorizovaného  
partnera ŠKODA)

Bezpečnostní šrouby kol (000 071 597C)



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 je 5 mm. Poškození pneumatiky vám už tedy nemusí zkazit náladu.

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoli autorizovaného partnera ŠKODA v České republice.

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

ŠKODA PNEUGARANCE





Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz
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15Uvedené 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.

www.skoda-auto.cz 

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

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

ŠKODA AUTO doporučuje Castrol EDGE Professional


