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Hoci je ŠKODA CITIGO doma na mestských uliciach, jej 
možnosti sú oveľa väčšie. Navyše so ŠKODA Originálnym 
príslušenstvom môžete dosiahnuť individuálny charakter 
tohto vozidla a zvýrazniť tie kvality, ktoré sú v súlade s vaším 
životným štýlom. Či sa už rozhodnete pre úpravy dizajnu, dáte 
prednosť jednoduchšej preprave batožiny alebo kladiete dôraz 
na bezpečnosť a pohodlie svojich detí, originálne príslušenstvo 
ŠKODA vždy ponúka optimálne riešenie. Všetky výrobky sa 
vyznačujú vysokou kvalitou overenou dôkladným testovaním 
a úplnou kompatibilitou s modelom ŠKODA CITIGO. 

PRIPRAVIŤ SA, 
CITY, GO!
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ŠPORT A DIZAJN
ŠKODA CITIGO je malé auto ako stvorené na úzke uličky mesta. Vyberte si z bohatej doplnkovej výbavy, aby ste si ho prispôsobili svojim predstavám. 

Fólie a rozmanité externé elementy zvýšia štýl modelu ŠKODA CITIGO a pridajú na jeho jedinečnosti. Volant v rozličných farebných kombináciách 

a pedále z nehrdzavejúcej ocele podporia dynamický vzhľad interiéru. 

MOVE PACK II
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe
• Súprava dekoratívnych fólií v čiernej farbe (na strechu, prednú 

a zadnú časť vozidla) (1ST 064 317J, cena: 286,44€)
• Strešný spojler vo farbe karosérie (1ST 071 640A, cena: 

167,58€)
• Ozdobná lišta predného nárazníka v čiernej farbe 

(1ST 071 004C FL8, cena: 16,88€) 

Možné objednať s novým vozidlom.
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MOVE PACK I
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• Vonkajšie spätné zrkadlá v bielej farbe
• Súprava dekoratívnych fólií v bielej farbe (na strechu, prednú 

a zadnú časť vozidla) (1ST 064 317K, cena: 286,44€)
• Strešný spojler vo farbe karosérie (1ST 071 640A, cena: 

167,58€)

Možné objednať s novým vozidlom.
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Rozširujúce lemy prahov
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 071 685, cena: 185,22€)

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 3-dverový model (1ST 071 310B, cena: 42,37€)
• pre 5-dverový model (1ST 071 310C, cena: 42,50€)

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 3-dverový model (1ST 071 310D, cena: 3,43€)
• pre 5-dverový model (1ST 071 310E, cena: 39,70€)

Dekoratívne prahové lišty s vložkou z ušľachtilej ocele a nápisom CITIGO
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 3-dverový model (1ST 071 303, cena: 79,20€)
• pre 5-dverový model (1ST 071 303A, cena: 85,20€)
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Ozdobné krytky ventilkov kolies
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 215C, cena: 19,50€)

Obaly na kompletné kolesá
(000 073 900L, cena: 27,97€

Súprava krytiek skrutiek kolies (20 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Pre estetickejší vzhľad kolies:
 - pre bezpečnostné skrutky:

> 000 071 215N Z37 | strieborno-sivá, cena: 6,06€
> 000 071 215N 01C | čierna matná, cena: 13,91€ 

- pre štandardné skrutky:

> 000 071 215P 7ZS | strieborná metalická, cena: 11,10€
> 000 071 215P UZ7 | strieborno-sivá lesklá, cena: 9,52€
> 000 071 215P 041  | čierna lesklá, cena: 9,22€
> 000 071 215P Z37 | strieborno-sivá, cena: 5,78€
> 000 071 215P 01C | čierna matná, cena: 8,60€
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INTERIÉR AKO VAŠE DRUHÉ JA
ŠKODA Originálne príslušenstvo

ŠKODA CITIGO prináša revolučnú možnosť individualizácie interiéru vozidla.
Chcete sa potešiť spomienkou na váš najkrajší výlet? Alebo mať stále na očiach tých, ktorí na 

vás čakajú doma? Alebo jednoducho „nastajlovať“ svoje vozidlo do posledného detailu? Dolaďte 

si interiér svojho vozidla vďaka dekoračnej fólii, ktorá presne sedí do priestoru na prístrojovej 

doske pred spolujazdcom. Najmä však môže niesť akýkoľvek motív, aký vám len príde na um. 

Takže perfektne odzrkadľuje váš štýl, temperament či záľuby. A keď sa zmenia? Fóliu na jeden raz 

stiahnete a vozidlo si môžete vyšperkovať nanovo!

Byť dizajnérom je také ľahké!

1. Zachyťte svoje naj
Vyfoťte svoj motív alebo 

si vyberte akýkoľvek 
obľúbený obrázok. Buďte 

kreatívni, fantázii sa 
medze nekladú!

2. Stačí pár klikov
Choďte na stránky ŠKODA E-shop  

(eshop. skoda-auto.sk), kde na vás v sekcii „Fólie do 
interiéru“ čaká jednoduchá aplikácia. Niekoľkými 

jednoduchými krokmi si najprv vyberiete druh 
dekoru palubnej dosky (čierny, biely alebo 

svetlosivý a tmavosivý brúsený), nahráte svoju 
fotografiu, upravíte požadovaný výrez a potom 

zostáva už len dokončiť objednávku. Hotovú fóliu 
si môžete vyzdvihnúť u autorizovaného partnera 

ŠKODA na Slovensku podľa svojho výberu.

3. A ide sa lepiť
Pripravenú samolepku nalepíte podľa priložených inštrukcií do svojho
vozidla. Ak si nie ste istí svojou zručnosťou, neváhajte a obráťte
sa na našich servisných partnerov, ktorí vám radi pomôžu.

Prosím, stiahnite si videonávod
„Ako nalepiť dizajnovú interiérovú fóliu“.
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NEMÁTE MOMENTÁLNE VLASTNÝ NÁPAD?
Ak si chcete vyzdobiť interiér vozidla podľa svojho vkusu, ale nemáte 

vhodnú snímku, využite výber už pripravených motívov. Aj vopred 

navrhnuté interiérové fólie možno objednať v ŠKODA E-shope. Stačí sa 

len rozhodnúť, ktorý z 10 dizajnov v čiernej a bielej úprave je pre vaše 

vozidlo ten pravý.
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ORIGINÁLNE 
DISKY
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ORIGINÁLNE DISKY

ELEGANTNÉ

ŠPORTOVÉ

OUTDOOROVÉ

Disky z ľahkej zliatiny

Možnosť použiť snehové reťaze.

BUSINESS TRIEDA S DOTYKOM 
DOKONALOSTI.
Rovnako ako vaše topánky 
vypovedajú o vás, disky toho 
veľa prezradia o vašom aute. 
Či už je vaším cieľom zdôrazniť 
eleganciu ŠKODA CITIGO alebo 
jeho športový štýl, originálne 
disky sú rozhodne perfektnou 
voľbou.
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Zliatinový disk Serpens 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v čiernej metalickej farbe, čelne brúsený  
(1ST 071 496G FL8, cena: 139,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Serpens 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v bielej farbe  
(1ST 071 496G FM9, cena: 142,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Serpens 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v striebornej metalickej farbe  
(1ST 071 496G 8Z8, cena: 135,66€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Scorpius 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v čiernej metalickej farbe, čelne brúsený  
(1ST 071 496J FL8, cena: 141,31€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Scorpius 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16 
v bielej farbe, čelne brúsený  
(1ST 071 496N FM9, cena: 141,31€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Scorpius 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v striebornej metalickej farbe  
(1ST 071 496H 8Z8, cena: 133,58€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Scorpius 6,0J x 16“ 
pre pneumatiky 185/50 R16  
v bielej farbe  
(1ST 071 496K FM9, cena: 142,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Conan 5,5J x 15“ 
pre pneumatiky 185/55 R15  
v antracitovej farbe  
(1ST 071 495R HA7, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

NOVINKA
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Zliatinový disk Apus 5,0J x 14“  
pre pneumatiky 165/70 R14  
v čiernej metalickej farbe 
(1ST 071 494E FL8, cena: 114,82€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Crux 5,5J x 15“  
pre pneumatiky 185/55 R15  
v striebornej metalickej farbe  
(1ST 071 495M 8Z8, cena: 121,98€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Vedeli ste, že...
Všetky zliatinové disky úspešne prešli prísnymi homologizačnými testami spoločnosti ŠKODA AUTO, aby potvrdili svoju odolnosť proti korózii,
poveternostným vplyvom a namáhaniu počas jazdy? Okrem toho sú zliatinové disky chránené vrstvou extrémne tvrdej farby odolnej proti teplu.

Zliatinový disk Apus 5,0J x 14“  
pre pneumatiky 165/70 R14  
v striebornej metalickej farbe  
(1ST 071 494D 8Z8, cena: 108,41€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Conan 5,5J x 15“ 
pre pneumatiky 185/55 R15  
v striebornej metalickej farbe  
(1ST 071 495Q 8Z8, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

NOVINKA

Zliatinový disk Apus 5,0J x 14“  
pre pneumatiky 165/70 R14  
v bielej farbe  
(1ST 071 494E FM9, cena: 116,28€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Conan 5,5J x 15“ 
pre pneumatiky 185/55 R15  
v čiernej matnej farbe  
(1ST 071 495J ZG6, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

NOVINKA

Zliatinový disk Crux 5,5J x 15“  
pre pneumatiky 185/55 R15  
v čiernej metalickej farbe  
(1ST 071 495N FL8, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Zliatinový disk Conan 5,5J x 15“ 
pre pneumatiky 185/55 R15  
v čiernej metalickej farbe  
(1ST 071 495H FL8, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

NOVINKA
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Zliatinový disk Crux 5,5J x 15“  
pre pneumatiky 185/55 R15 
v bielej farbe  
(1ST 071 495P FM9, cena: 127,68€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Veľkoplošné kryty Indus  
na oceľové disky 5,0J x 14“ 
súprava 4 ks  
(1ST 071 454C, cena: 43,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

ŠKODA Pneugarancia
Program ŠKODA Pneugarancia zabezpečí, aby zničená pneumatika už pre vás nepredstavovala finančnú 
stratu. Vzťahuje sa na neopraviteľné poškodenia vzniknuté pri bežnej prevádzke. Získate tak zľavu až 70 % na 
novú pneumatiku. Výška zľavy závisí od hĺbky zostatkového dezénu, pričom limit je 5 mm. Garanciu získate 
automaticky pri kúpe zimného kompletného kolesa u autorizovaného partnera ŠKODA alebo v ŠKODA E-shope.
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INFOTAINMENT
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INFOTAINMENT
Integrácia mobilných telefónov do vozidla pozdvihla možnosti zábavných a informačných služieb CITIGO na celkom novú úroveň. 

Už žiadne blúdenie po neznámych miestach, žiadna nuda na dlhých cestách alebo zastavovanie kvôli telefonátu. Cez menej známe 

lokality budete spoľahlivo vedení navigačným systémom. Rádio vám zabezpečí kvalitné počúvanie vašej obľúbenej hudby. Vďaka 

handsfree budete v neustálom kontakte s rodinou alebo pohodlne vybavíte neodkladné pracovné záležitosti. 

USB prepojovacie kábliky
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• USB – MiniUSB (5JA 051 446H, cena: 18,17€)
• USB – Apple Lightning (5E0 051 510E, cena: 23,86€)
• USB – MicroUSB (5JA 051 446J, cena: 11,84€)
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Držiak na smartfón
Nový držiak smartfónov sa postará o bezpečné pripevnenie 
mobilného telefónu k prístrojovej doske. Jeho moderný dizajn je 
zladený s interiérom a vďaka dvojosovému nastaveniu je vhodný 
pre širokú škálu smartfónov. (1ST 051 435B, cena: 34,57€)



26

KOMFORT 
& ÚŽITOK
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KOMFORT & ÚŽITOK
Už vo svojej základnej úprave vás CITIGO prekvapí svojou využiteľnosťou a vysokou mierou pohodlia. Na uspokojenie vašich individuálnych 

nárokov si z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva môžete vybrať rôzne doplnky do interiéru, ktoré zvýšia pohodlie posádky alebo vám 

uľahčia údržbu vozidla. 
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Ochranný poťah zadných sedadiel
(3V0 061 680, cena: 118,54€)
Bez vyobrazenia

Prenosný kávovar
(000 069 641C, cena: 236,28€)

Termoelektrický chladiaci box*
(5L0 065 400, cena: 152,03€)
• objem 15 l, napájanie z 12 V zásuvky, na fixovanie 

boxu vo vozidle slúži bezpečnostný pás na 
zadnom sedadle

* Bez vyobrazenia

Termoelektrický chladiaci box (20 l)
• so strážením stavu napätia autobatérie
(000 065 400G, cena: 166,86€)
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Držia a vydržia
Vedeli ste, že textilné koberce z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva 
prechádzajú tiež „podpätkovým testom“? Pri ňom je simulovaná práca 
nohy vodiča na plynovom pedáli zaborením podpätku do hĺbky 5 mm od 
povrchu koberca za sucha aj za mokra a pod uhlom 45°. Okrem toho koberce 
absolvujú aj záťažový test na odolnosť v podobe dlhodobej jazdnej skúšky. 
Ďalej sa vykonáva test úchytiek, ktorými sú k čalúneniu vozidla pripevnené 
predné koberce. Test je určený na overenie správnej miery pevnosti klipsov, 
ktoré musia umožňovať komfortnú manipuláciu z pohľadu zákazníka 
a zároveň držať koberec na svojom mieste aj napriek občasným trhnutiam 
za jazdy.

Prístroj na vykonávanie podpätkového testu Testovanie pevnosti fixačných prvkov

Textilné koberce Standard
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• 4-dielna súprava
• s dekoratívnym sivým lemom
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 404R, cena: 37,04€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 404S, cena: 37,04€)

Textilné koberce Prestige
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• 4-dielna súprava
• s dekoratívnym sivým lemom
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 404P, cena: 60,61€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 404Q, cena: 62,30€)

Gumené koberce
ŠKODA Originálne príslušenstvo
4-dielna súprava pre 3-dverový model:
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 550, cena: 37,31€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 550A, cena: 28,94€)
4-dielna súprava pre 5-dverový model:
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 541A, cena: 37,37€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 500A, cena: 37,32€)
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Textilné koberce Sport
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• s červeným prešitím
pre 3-dverový model
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 404K, cena: 41,32€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 404L, cena: 43,34€)
pre 5-dverový model
• pre ľavostranné riadenie (1ST 061 404M, cena: 41,32€)
• pre pravostranné riadenie (1ST 061 404N, cena: 41,32€)
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Sieťový program do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• súprava 2 vertikálnych sietí (1ST 065 110, cena: 18,29€)
• vertikálna sieť za zadné sedadlo (1ST 065 110A, cena: 9,92€)

Vložka do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 061 160, cena: 34,32€)

Ochranná fólia nakladacej hrany
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 061 197, cena: 44,23€)

Sieť pod plató
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 065 110D, cena: 28,06€)
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Slnečné clony zadných bočných okien
• pre 3-dverový model (1ST 064 363, cena: 78,28€)
• pre 5-dverový model (1ST 064 363A, cena: 100,06€)
• slnečná clona 3./5. dverí (1ST 064 361, cena: 79,86€)

Lakťová opierka
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 061 123, cena: 162,54€)

Organizér na sedadlo
(000 061 609A, cena: 25,40€)

Zadné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 075 101A, cena: 13,74€)

Predné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 075 111A, cena: 15,62€)
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PREPRAVA
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PREPRAVA
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PREPRAVA
Určite máte veľa plánov, kam ísť so svojou rodinou, čo vidieť a ako si užiť 

svoj voľný čas. Či už vyrážate na športový výlet, na nákupy alebo len na 

víkend do prírody, ŠKODA CITIGO je pripravená sprevádzať vás na ceste. 

ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka jednoduché riešenia vo forme 

produktov umožňujúcich prepravu športového príslušenstva a inej batožiny. 

Nosiče prechádzajú mnohými náročnými testami. 
V rôznych podmienkach sa overuje napríklad ich 
odolnosť proti korózii, nosnosť, pevnosť alebo životnosť, 
overuje sa tiež následná vodotesnosť vozidla po inštalácii 
nosiča. Počas tzv. City Crash testu musí nosič zaťažený 
váhou 90 kg zostať na karosérii aj pri preťažení cca 12 G 
trvajúcom 50 milisekúnd (simulácia nárazu).

Mapa simulácie napätia
vyvolaného utiahnutím strešného nosiča

Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 3-dverový model (1ST 071 126, cena: 323,08€)
• pre 5-dverový model (1ST 071 126A, cena: 323,08€)

Vak na strešné nosiče
(000 071 156, cena: 35,90€)
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Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy
(000 071 129H, cena: 125,80€)

Uzamykateľný nosič bicykla
• s hliníkovým profilom (000 071 128E, cena: 105,00€)
Bez vyobrazenia:
• s oceľovým profilom (000 071 128D, cena: 75,60€)
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• Čierny lakovaný  
(5L6 071 175A, cena: 549,12€)

• Strieborný  
(5L6 071 175, cena: 486,72€)

Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy
• objem 380 litrov, k dispozícii v dvoch farebných variantoch



4
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BEZPEČNOSŤ
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BEZPEČNOSŤ

0 – 13 kg

Detská autosedačka Baby‑Safe Plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 019 907, cena: 519,12€)

0 – 18 kg

Detská autosedačka ISOFIX G 0/1
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 909D, cena: 341,46€)

9 – 18 kg

Detská autosedačka ISOFIX DUO plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(DDA 000 006, cena: 584,64€)

15 – 36 kg

Detská autosedačka Wavo 1‑2‑3
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 903D, cena: 166,32€)

Máme s vami spoločný cieľ: chceme cestovať čo 

najbezpečnejšie, či už ide o detské autosedačky, 

bezpečnostné pásy pre psov alebo doplnky, ktorými 

zvýšite zabezpečenie svojho vozidla, alebo ich 

využijete pri nečakaných udalostiach. Všetky produkty 

z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva sú 

zárukou maximálnej spoľahlivosti.
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Podložka pod detskú autosedačku
(000 019 819A, cena: 25,70€)

Bezpečnostný pás pre psa
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• veľkosť S  

(000 019 409A, cena: 63,36€)
• veľkosť M  

(000 019 409B, cena: 80,40€)
• veľkosť L  

(000 019 409C, cena: 89,76€)
• veľkosť XL  

(000 019 409D, cena: 100,44€)

15 – 36 kg

Wavo Kind – podsedák
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 904D, cena: 64,14€)

Chcete deťom zaistiť vo vozidle maximálnu bezpečnosť? Detské autosedačky z ponuky ŠKODA 
Originálneho príslušenstva s možnosťou upevnenia v smere jazdy aj proti smeru jazdy, s komfortom 
a variabilitou predstavujú najlepšie riešenie prepravy najmenších pasažierov.

Praktická a variabilná inteligentná konštrukcia 
autosedačiek umožňuje posadiť dieťa nielen dozadu, ale 
aj na sedadlo spolujazdca, kde naň vidíte. Autosedačky sa 
vyznačujú variabilitou a mnohými možnosťami nastavenia, 
ktorými ich možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti detí.

Dokonale preverené
Všetky autosedačky z ponuky ŠKODA Originálneho 
príslušenstva spĺňajú európsky bezpečnostný 
homologizačný predpis (EHK 44.04) a prešli radom ďalších 
previerok. Vysokú kvalitu a bezpečnosť autosedačiek 
potvrdzujú vynikajúce výsledky v nárazovom teste Euro 
NCAP spoločne s úspešnými testami nehorľavosti, miery 
škodlivých látok a kvality poťahu.

Pozrite si, prosím, video s testom detskej sedačky.
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Mechanické zabezpečenie rýchlostnej páky
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 054 613, cena: 314,16€)

Bezpečnostné skrutky kolies
ŠKODA Originálne príslušenstvo (000 071 597B, cena: 22,80€)

Zamedzujú neoprávnenej demontáži kolesa. Pri manipulácii so skrutkami 

treba použiť špeciálny adaptér.

Autokozmetika

Zadné parkovacie senzory
• pre vozidlá vyrobené od KT 22/2017 (1ST 054 630, cena: 194,40€)
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Snehové reťaze
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre pneumatiky 165/70 R14
• vyrobené z kvalitnej titánovej zliatiny  

(000 091 387AL, cena: 85,80€)

Súprava náhradných žiaroviek
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• H4 bez hmlových svetlometov (1ST 052 000A, cena: 21,66€)
• H4 s hmlovými svetlometmi (1ST 052 000D, cena: 7,03€)
• H7 bez hmlových svetlometov (1ST 052 000B, cena: 11,23€)*
• H7 s hmlovými svetlometmi (1ST 052 000E, cena: 20,75€)

* Iba pre vozidlá vyrobené od 34KT/2016

Reflexná bezpečnostná vesta
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• vyrobená zo 100 % polyesteru
• oranžová (000 093 056K, cena: 2,77€)

Bez vyobrazenia:
• žltá (000 093 056F, cena: 3,05€)

Ťažné lano
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• (GAA 093 009, cena: 9,70€)

Skladacia lopata na sneh
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5L0 099 320, cena: 39,20€)

Vyrobená z hliníkovej zliatiny, hmotnosť 750 g, 

trojdielna, vrátane praktického textilného obalu.

Výstražný trojuholník
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(GGA 700 001A, cena: 11,34€)

Autolekárnička
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• obsah zodpovedá vyhláške MZ SR č. 143/2009 Z. z. 

(000 093 108C, cena: 12,18€)
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Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manual na prístup 
ku kompletnému manuálu 
vášho vozidla.

Ak hľadáte ŠKODA 
Originálne príslušenstvo 
a ŠKODA reklamné  
predmety, stačí navštíviť 
ŠKODA E‑shop na stránkach 
https://eshop.skoda‑auto.sk

Pozrite si katalógy ŠOP 
na stránkach 
www.skoda‑auto.sk/
prislusenstvo/sop‑katalog/Katalógy

Stiahnite si aplikáciu 
MyŠKODA na pomoc  
pri vašich cestách.
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VAŠE JEDINEČNÉ VOZIDLO   VAŠA ŠKODA

Pre individuálny štýl  vášho vozidla navštívte http://go.skoda.eu/zostav‑si‑ma

Váš partner ŠKODAwww.skoda-auto.sk
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