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Sebavedomie, to nie je len predvádzať sa. Je to postoj, 
ktorý vás vedie životom. A ak ste sa s ním nenarodili, 
môžete si ho požičať od modelu ŠKODA FABIA. S jej 
výraznými pravidelnými líniami je príliš skvelá na to, aby 
bola nesmelá. Lenže sebavedomie, to nie je len vzhľad 
tohto vozidla, ale sú to aj Simply Clever detaily, ktoré 
prinášajú komfort. 

FABIA je ďalším príkladom našej filozofie vyrábať 
dizajnovo krásne vozidlá, ktoré je zároveň  
radosť šoférovať. 

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

POZOR,  
PROSÍM
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ŠKODA Originálne príslušenstvo
Súčasťou Red paketu sú červené dekoratívne krytky vonkajších spätných zrkadiel, čierny dekoratívny rámik mriežky prednej masky a Red & Grey 
dizajnové fólie na prednej kapote, streche a 5. dverách. Pre tento paket sú odporučené 17" disky z ľahkej zliatiny SAVIO v červenej farbe.  
V ponuke je tiež Black variant paketu (nie je vyobrazený; obsahuje: čierne dekoratívne vonkajšie krytky spätných zrkadiel a Red & Grey dizajnové fólie, 
odporučené sú 17" disky z ľahkej zliatiny SAVIO čierne). Paket je možné objednať výhradne s novým vozidlom. ŠKODA AUTO zaisťuje odbornú montáž.

RED & GREY PACK
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Vyjadrite svoju individualitu naplno a na prvý pohľad. Popri štýlovom

športovom pakete, ktorým zvýrazníte dynamický dizajn vozidla, máte

veľa ďalších možností. Napríklad originálne interiérové polepy, kožené

doplnky alebo prahové lišty. Nezabudnite na atraktívne zliatinové

disky s rozmermi 15", 16" alebo 17".

ŠPORT A DIZAJN

• súprava dizajnových fólií – na predný nárazník, prednú kapotu, strechu, strešný spojler 
a 5. dvere

• pre model FABIA (6V6 064 317A, cena: 298,32€) 
• pre model COMBI (6V9 064 317A, cena: 363,00€)
• dekoratívne krytky vonkajších spätných zrkadiel v červenej farbe (6V0 072 530, cena: 30,12€)
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ŠKODA Originálne príslušenstvo
Paket Red & Grey Black ponúka (nie je vyobrazené): Red & Grey dizajnové fólie na prednej kapote, streche a 5. dverách, čierne dekoratívne krytky 
vonkajších spätných zrkadiel, čierny dekoratívny rámik mriežky prednej masky a tónované zadné svetlá. Pre tento paket sú odporučené 17" disky 
z ľahkej zliatiny SAVIO v čiernej farbe. PLUS Paket obsahuje navyše spojler predného a zadného nárazníka, dekoratívne rozšírenia podbehov vozidla 
vo farbe karosérie a spojler 5. dverí. Pakety je možné objednať výhradne s novým vozidlom. ŠKODA AUTO zaisťuje odbornú montáž.

RED & GREY PLUS
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• spojler predného nárazníka (6V0 071 606, cena: 148,68€)
• dekoratívne rozširujúce lemy prahov vľavo (6V0 071 685, cena: 99,79€), vpravo (6V0 071 685A, cena: 99,79€)
• spojler zadného nárazníka (6V6 071 610), pre COMBI (6V9 071 610, cena: 272,16€)
• strešný spojler na 5. dvere (6V6 071 644), pre COMBI (6V9 071 644, cena: 217,98€)
• súprava dizajnových fólií – predná kapota, strecha, 5. dvere (6V6 064 317A, cena: 298,32€),  

pre COMBI (6V9 064 317A, cena: 363,00€)
• dekoratívne krytky vonkajších spätných zrkadiel – červená Corrida (6V0 072 530, cena: 30,12€)
• dekoratívne krytky vonkajších spätných zrkadiel – čierna Magic (6V0 072 530A, cena: 29,48€) 

 
Pri objednávke samostatných komponentov paketu nie sú lakovanie a montáž v cene produktu.
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ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Chcete, aby vaša FABIA získala svieži vzhľad? Rozhodnite sa pre atraktívny Sport Pack.

Vášmu vozidlu perfektne sedí a zdôrazňuje vašu individualitu. Paket je možné objednať výhradne s novým vozidlom.

SPORT PACK
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• spojler predného nárazníka (6V0 071 606, cena: 148,68€)
• dekoratívne rozširujúce lemy prahov vľavo (6V0 071 685, cena: 99,79€), vpravo (6V9 071 685A, cena: 99,79€)
• spojler zadného nárazníka (6V6 071 610, cena: 257,04€), pre COMBI (6V9 071 610, cena: 272,16€)
• strešný spojler (6V6 071 644, cena: 217,98€), pre COMBI (6V9 071 644, cena: 217,98€) 

 
Pri objednávke samostatných komponentov paketu nie sú lakovanie a montáž v cene produktu.



Možno objednať výhradne s novým vozidlom.

14

Rozširujúce lemy prahov v štruktúrovanej čiernej matnej farbe.

Predné a zadné lemy blatníkov  
v štruktúrovanej čiernej matnej farbe.

Zadný nadstavbový diel v štruktúrovanej čiernej matnej farbe 
s integrovaným difúzorom v reflexnej striebornej farbe.

Predný nadstavbový diel s dvojitým exkluzívnym lakovaním v štruktúrovanej 
čiernej matnej farbe a v reflexnej striebornej farbe.

SCOUTLINE
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Dekoratívne krytky  
bočných spätných zrkadiel
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• červené (6V0 072 530, cena: 30,12€)

Dekoratívne krytky  
bočných spätných zrkadiel
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• čierne (6V0 072 530A, cena: 29,48€)

Dekoratívne krytky  
bočných spätných zrkadiel
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• karbónová textúra (5JA 072 530B, cena: 

95,64€)

BALÍČEK 
STAROSTLIVOSTI 
O KOLESÁ
(000 073 900F, cena: 69,60€)

Kolesá vozidla sú ako topánky. Nezáleží na tom, či sú 
„topánky“ vášho vozidla ŠKODA štýlové, športové alebo čisto 
funkčné a praktické, BALÍČEK STAROSTLIVOSTI O KOLESÁ 
ponúka škálu produktov, s ktorými budú vaše kolesá ešte 
atraktívnejšie.

Balíček obsahuje:
• obaly na kompletné kolesá  

(000 073 900B, cena: 27,47€)
• ozdobné krytky ventilčekov kolies  

(000 071 215C, cena: 19,50€)
• súpravu bezpečnostných skrutiek 

(000 071 597C, cena: 20,80€)
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Dekoratívne prahové lišty s ALU vložkou
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 303, cena: 82,37€)  

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• čierne (6V0 071 310, cena: 70,75€) 

Dekoratívne prahové lišty ALU
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 303A, cena: 46,46€) 

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• karbónová textúra (6V0 071 310A, cena: 70,75€) 

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
• pre vozidlá s manuálnou prevodovkou  

(5E1 064 200, cena: 65,45€)
• pre vozidlá s automatickou prevodovkou  

(5E1 064 205, cena: 77,11€) 
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Dekoratívne lišty dverí
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 329, cena: 207,90€)  

Dekoratívny kryt vnútorného spätného zrkadla
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• v bielej lesklej farbe, bez dažďového a svetelného senzora  

(6V0 072 540, cena: 43,28€) 

• so senzorom (6V0 072 540B, cena: 3,18€)
• v čiernej lesklej farbe, bez dažďového a svetelného senzora  

(6V0 072 540A, cena: 43,28€) 
• so senzorom (6V0 072 540C, cena: 43,28€)



Súprava dekoratívnych líšt – karbónový vzhľad (3 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V1 072 390, cena: 35,83€)
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Malý kožený športový paket – sivý
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• trojramenný športový volant (5E0 064 241H FKL, cena: 159,72€)
• trojramenný športový volant – multifunkčný (5E0 064 241J FKM, cena: 227,04€)
• hlavica rýchlostnej páky v sivej koži, s manžetou – 5° MP MQ100 (6V0 064 230C YDK, cena: 42,78€)
• hlavica rýchlostnej páky v sivej koži, s manžetou – 5° MP MQ200/250 (6V0 064 230D YDK, cena: 42,78€)
• hlavica rýchlostnej páky v sivej koži, s manžetou – 6° MP (6V0 064 230E YDK, cena: 42,78€)
• hlavica rýchlostnej páky v sivej koži, s manžetou – AP DQ (6V1 064 220C YDK, cena: 43,61€)
• rukoväť ručnej brzdy v sivej koži (5E0 064 300 RS3, cena: 70,93€)

Trojramenný športový volant
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• červený (5E0 064 241E FNE, cena: 159,72€)
• multifunkčný – červený (5E0 064 241F FNG, cena: 227,04€)
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Malý kožený športový paket – červený
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• trojramenný športový volant (5E0 064 241 CXQ, cena: 102,65€) 
• rukoväť ručnej brzdy (6V0 064 300, cena: 54,10€) 
• hlavica rýchlostnej páky s manžetou pre 5° manuálnu prevodovku  

pre 1,2 TSi a 1,4 TDi (6V0 064 230 DYT, cena: 43,61€) 

• pre 1,0 MPi (6V0 064 230A DYT, cena: 43,61€) 
• pre 6° manuálnu prevodovku (6V0 064 230B DYT, cena: 42,78€) 
• pre automatickú prevodovku AQ s ľavostranným riadením (6V1 064 220 DYT, cena: 30,10€) 
• pre automatickú prevodovku AQ s pravostranným riadením (6V2 064 220 DYT, cena: 63,62€) 
• pre automatickú prevodovku DQ s ľavostranným riadením (6V1 064 220A DYT, cena: 62,38€) 
• pre automatickú prevodovku DQ s pravostranným riadením (6V2 064 220A DYT, cena: 63,62€)



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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INTERIÉR AKO VAŠE DRUHÉ JA
ŠKODA FABIA PRINÁŠA REVOLUČNÚ MOŽNOSŤ INDIVIDUALIZÁCIE INTERIÉRU VOZIDLA.
Nová ŠKODA FABIA 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 potom 

vyzdvihnúť u autorizovaného partnera ŠKODA 

na Slovensku podľa svojho výberu.

ŠKODA Originálne príslušenstvo
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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.



ORIGINÁLNE 
DISKY
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ELEGANTNÉ

ŠPORTOVÉ

OUTDOOROVÉ

Disky z ľahkej zliatiny

BIZNIS TRIEDA  
S DOTYKOM DOKONALOSTI.
Rovnako ako vaše topánky 
vypovedajú dôležité veci o vás, 
disky hovoria o vašom aute. Či 
už je vaším cieľom zdôrazniť 
elegantné alebo športové vlastnosti 
ŠKODA FABIA, originálne disky sú 
perfektnou voľbou.

Možnosť použiť snehové reťaze.

ORIGINÁLNE DISKY
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Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej matnej
farbe – brúsený (5JA 071 497C ZG6, cena: 163,39€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny BLADE 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej matnej
farbe – brúsený (5JA 071 497G ZG6, cena: 165,30€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny BLADE 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v platinovej
farbe – brúsený (5JA 071 497F HZ9, cena: 165,30€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v červenej metalickej 
farbe – brúsený (5JA 071 497E MN4, cena: 165,30€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v platinovej farbe – 
brúsený (5JA 071 497D HZ9, cena: 163,39€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej metalickej
farbe – brúsený (5JA 071 497B FL8, cena: 176,64€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v striebornej metalickej 
farbe – brúsený (5JA 071 497J 8Z8, cena: 116,70€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny SAVIO 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v bielej metalickej farbe 
– brúsený (5JA 071 497H FM9, cena: 163,39€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Disk z ľahkej zliatiny RAY 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v striebornej
metalickej farbe (5JA 071 497 8Z8, cena: 157,32€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny RAY 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej metalickej farbe  
– čelne brúsený (5JA 071 497 JX2, cena: 165,30€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny RAY 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej metalickej
farbe – brúsený (5JA 071 497 FL8, cena: 170,02€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ROCK 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v striebornej metalickej 
farbe (6V0 071 496C 8Z8, cena: 142,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny DIONE 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v striebornej
metalickej farbe (5JA 071 496B 8Z8, cena: 142,50€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny CLUBBER 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v striebornej
metalickej farbe (6V0 071 497 8Z8, cena: 167,81€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny CAMELOT 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v striebornej metalickej 
farbe (5JA 071 497A 8Z8, cena: 155,66€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny PRESTIGE 7,0J x 17"
pre pneumatiky 215/40 R17 v čiernej matnej
farbe (5JA 071 497A ZG6, cena: 163,39€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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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.

Disk z ľahkej zliatiny ITALIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v čiernej metalickej
farbe – brúsený (6V0 071 496 FL8, cena: 158,98€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ANTIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v čiernej metalickej
farbe (5JA 071 496C FL8, cena: 147,94€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ANTIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v striebornej
metalickej farbe (5JA 071 496 8Z8, cena: 152,35€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ITALIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v striebornej metalickej 
farbe – brúsený (6V0 071 496B 8Z8, cena: 152,35€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ITALIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v bielej farbe – brúsený 
(6V0 071 496A FM9, cena: 149,34€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny PROPELLER 6,0J x 15"
pre pneumatiky 185/60 R15 v striebornej metalickej 
farbe (5JA 071 495A 8Z8, cena: 135,79€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny ANTIA 7,0J x 16"
pre pneumatiky 215/45 R16 v bielej farbe
(5JA 071 496 FM9, cena: 147,94€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny CARME 6,0J x 15"
pre pneumatiky 185/60 R15 v striebornej
metalickej farbe (5JA 071 495 8Z8, cena: 135,79€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
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Disk z ľahkej zliatiny MATONE 6,0J x 15"
pre pneumatiky 185/60 R15 v čiernej metalickej
farbe (6V0 071 495C FL8, cena: 142,42€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Disk z ľahkej zliatiny MATONE 6,0J x 15"
pre pneumatiky 185/60 R15 v striebornej metalickej 
farbe (6V0 071 495A 8Z8, cena: 135,79€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Veľkoplošné kryty kolies METIS 5,0J x 14"
štvordielna súprava (5JA 071 454, cena: 45,26€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Veľkoplošné kryty kolies DAKARA 6,0J x 15"
štvordielna súprava (5JA 071 455, cena: 50,23€)
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 kompletného zimného kolesa u autorizovaného partnera ŠKODA alebo v ŠKODA E‑shope.
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ZLIATINOVÉ DISKY

Zliatinové disky zo ŠKODA Originálneho príslušenstva sú 

názorným príkladom spojenia kvality, funkčnosti a estetiky. 

Prechádzajú všetkými skúškami ako disky na sériovú produkciu, 

a tým je zaistená ich vysoká kvalita a bezpečnosť v prevádzke. 

V rámci vývoja a skúšok sú zohľadnené všetky vplyvy, ktoré 

môžu nastať pri prevádzke vozidla, vrátane kritických situácií.

Na dosiahnutie maximálnej kvality produktov zo sortimentu ŠKODA 
Originálneho príslušenstva sa využíva výpočtová technika, ako napríklad tu na 
simulačnom obrázku z testovania diskov z ľahkej zliatiny.

Obaly na kompletné kolesá 
Súprava obalov na kolesá až

do priemeru ráfika 18"
a 245 mm šírky, vyrobená

z kvalitného polyesteru, vďaka
robustným držadlám umožňuje

ľahký transport a prenášanie kolies.
(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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INFOTAINMENT
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Vaša nová FABIA si s vyspelými technológiami rozumie, tak to využite. 

Samozrejme, platí, že s vyšším stupňom systému infotainment prichádzajú aj 

tie najzaujímavejšie funkcie. Používate smartfón? Potom vo vašom aute nemôže 

chýbať SmartGate. Jazdíte na dlhé trasy? Asistent na rozpoznanie únavy bude 

skvelým spolujazdcom.

INFOTAINMENT

AKTUALIZÁCIE MÁP
Každá cestná sieť neustále prechádza zmenami, preto je potrebné aktualizovať 

pamäť navigačného systému. Len tak sa môžete vždy dostať bezpečne do cieľa, 

nájsť najkratšiu trasu a zároveň si cestu vychutnať. 

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.

 

Prepojovacie USB káble
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
• USB – Apple lightning (5E0 051 510E, cena: 23,86€)
• USB – MiniUSB (5JA 051 446H, cena: 18,17€)
• USB – MicroUSB (5JA 051 446J, cena: 11,84€)

Navigačné SD karty
ŠKODA Originálne príslušenstvo
pre Amundsen MIB2, KT 22/2017
• Európa 1 – vrátane SK (5L0 051 236T, cena: 

213,83€)
• Európa 2 (5L0 051 236AA, cena: 213,83€)
• Svet 1 (5L0 051 236AB, cena: 191,58€)
• Svet 2 (5L0 051 236AC, cena: 191,58€)
• Prázdna (5L0 051 236C, cena: 40,30€)
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SmartGate* 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• umožňuje prepojiť smartfón alebo tablet cez aplikácie ŠKODA so systémami vozidla 

a získať tak zaujímavé prevádzkové údaje, napríklad aká ekonomická je jazda, ale aj 
servisné informácie a pod. 
(6V0 063 218, cena: 147,42€)

SmartLink**
(000 054 830A, cena: 224,95€)
• dostupný len pre infotainment AMUNDSEN MIB 2

Asistent na rozpoznanie únavy 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• od rýchlosti 65 km/h do 200 km/h vyhodnocuje systém údaje zo senzorov posilňovača ria‑

denia. Keď zaznamená správanie, ktoré môže indikovať únavu (napr. intenzívnejšia korekcia 
smeru volantom), upozorní vodiča akustickým signálom a odporučí prestávku. 
 (5E0 054 801, cena: 54,50€)

Drive G‑MeterMFA Pro Performance ServiceMotorSound 

Informácie o podmienkach využívania a o kompatibilite SmartGate s modelom FABIA,  
rovnako ako zoznam aplikácií ŠKODA a informácie o ich dostupnosti nájdete na www.skoda‑
auto.sk.
* SmartGate je v ponuke pre vozidlá vyrobené od KT22/2015.
** SmartLink je v ponuke pre vozidlá vyrobené od KT22/2016.





KOMFORT  
   A ÚŽITOK
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Mať svoj štýl znamená mať aj vlastné 

predstavy o komforte. A keďže komfort 

prichádza ruka v ruke s úžitkom, naša 

ponuka je veľmi pestrá.

KOMFORT 
A ÚŽITOK

Ochranná fólia zadného nárazníka
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA  

(6V6 061 197, cena: 31,00€)
• pre model FABIA COMBI  

(6V9 061 197, cena: 32,76€)

Zadné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA (6V6 075 101, cena: 13,36€)
• pre model FABIA COMBI (6V9 075 101, cena: 13,36€)

Predné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 075 111, cena: 14,87€)



Popolník do 
držiaka na nápoje

(000 061 142B, 
cena: 11,35€),

4
0

Lakťová opierka vpredu
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• s integrovanou odkladacou schránkou 

(6V0 061 123, cena: 165,06€)

Tempomat
ŠKODA Originálne príslušenstvo
- pre vozidlá bez speedlimitera
• pre vozidlá bez PP (6V0 054 800A)
• pre vozidlá s PP (6V0 054 800B)
- pre vozidlá so speedlimiterom
• pre vozidlá bez PP (6V0 054 800C)
• pre vozidlá s PP (6V0 054 800D)

Termoelektrický chladiaci box 15 l
• zariadenie umožňuje chladiť aj zohrievať (5L0 065 400, cena: 152,03€)

Bez vyobrazenia: 
Termoelektrický chladiaci box 20 l
• so sledovaním stavu napätia autobatérie (000 065 400G, cena: 

166,86€)

Multimediálny držiak
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 051 435, cena: 6,55€)

Vyberateľný kôš na odpadky
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Umiestňuje sa do odkladacej priehradky 
v predných či zadných dverách
• čierny (5JA 061 107 9B9, cena: 13,20€)
• béžový (5JA 061 107 WC4, cena: 13,20€)

Obojstranný gumovo‑textilný koberec 
do batožinového priestoru
gumená strana
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA (6V6 061 163, cena: 61,80€)
• pre model FABIA COMBI (6V9 061 163, cena: 72,48€)
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Gumový koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA (6V6 061 160, cena: 35,04€)
• pre model FABIA COMBI (6V9 061 160, cena: 35,16€)

Plastová vložka do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA (6V6 061 162, cena: 58,60€)
• pre model FABIA COMBI (6V9 061 162, cena: 64,76€)

Univerzálny fixačný element (2 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 061 104, cena: 9,50€)

Sieťový program
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• súprava troch sietí, vertikálne siete sú dvojité
• pre model FABIA v sivej farbe (6V6 017 700A, cena: 22,87€), v čiernej farbe (6V6 017 700, cena: 22,37€)
• pre model FABIA COMBI v sivej farbe (6V9 017 700A, cena: 24,60€), v čiernej farbe (6V9 017 700, cena: 24,11€)

Smart holder – háčik na tašku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• hák (3V0 061 126, cena: 4,34€)

Smart holder – držiak na multimédiá
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 129, cena: 21,72€)

Na upevnenie produktov na hlavovú opierku treba použiť: 
Smart holder – adaptér na hlavovú opierku
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 128, cena: 8,26€)
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Gumovo‑textilný rozkladací koberec
do batožinového priestoru – textilná strana

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V9 061 210, cena: 100,68€)

Sieť pod plató
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V6 065 110A, cena: 30,41€)

Medzipodlaha pre model FABIA COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V9 061 261, cena: 91,96€)
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Deliaca mreža do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA COMBI (6V9 017 221, cena: 143,38€)

Deliaca mreža do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre model FABIA COMBI (6V9 017 222, cena: 128,54€)

Dekoratívna ochranná lišta nakladacej hrany pre model FABIA COMBI – čierna matná
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V9 061 195, cena: 55,07€)

Prenosný kávovar
(000 069 641C, cena: 236,28€)
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Ochranný poťah zadných sedadiel
(3V0 061 680, cena: 118,54€)

Gumený koberec cez tunel
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
(6V0 061 580, cena: 4,40€)

Bezpečnostný pás pre psa
• 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€)

AUTOKOBERCE

Automobil je tak trochu druhým domovom. Aby jeho interiér zostal útulný a čistý, môžete ho ochrániť 

textilnými a gumovými vkladanými kobercami. Zachytávajú nečistoty aj vlhkosť, ich povrch nie je klzký 

a svojím tvarom dokonale vypĺňajú priestor pod nohami pasažierov. Zatiaľ čo textilné koberce poskytujú 

nohám pocit komfortu a prispievajú k neskoršiemu nástupu únavy vodiča, gumové koberce sú optimálne na 

použitie za nepriaznivého počasia, keď sa na podrážkach pasažierov môže do interiéru dostať väčšie množstvo 

nečistôt. Koberce možno kedykoľvek vybrať, ľahko vyčistiť a vymeniť ich za tie, ktoré sa vám práve hodia.
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Bezpečnostný pás pre psa
• 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€)

Prístroj na vykonávanie podpätkového testu Testovanie pevnosti fixačných elementov

Držia a vydržia

Vedeli ste, že textilné koberce zo 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 sa podrobujú 

aj záťažovým testom na odolnosť v podobe dlhodobej jazdnej 

skúšky. Ďalej sa vykonáva test úchytiek, ktorými sú predné 

koberce pripevnené k  čalúneniu vo vozidle. Test je určený 

na overenie správnej miery pevnosti uchytenia, ktoré musí 

umožňovať komfortnú manipuláciu z  pohľadu zákazníka 

a  zároveň koberec držať na mieste aj napriek občasným 

trhnutiam za jazdy.

Súprava gumených rohoží
so zvýšeným okrajom – 2 ks
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

• ľavostranné riadenie, predné (6V1 061 551, cena: 19,22€)
• pravostranné riadenie, predné (6V2 061 551, cena: 19,22€)
• univerzálne, zadné (6V0 061 551, cena: 13,39€)

Súprava textilných kobercov Prestige – 4 ks
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie (6V1 061 404, cena: 42,50€)
• pravostranné riadenie (6V2 061 404, cena: 53,17€)

Súprava textilných kobercov
Prestige s červeným okrajom – 4 ks
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• ľavostranné riadenie (6V1 061 404B, cena: 55,82€)
• pravostranné riadenie (6V2 061 404B, cena: 53,20€)



 
PREPRAVA



 
PREPRAVA



Priečny strešný nosič pre model FABIA COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo  
(6V9 071 151, cena: 171,20€)

Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
(6V6 071 126, cena: 187,10€)

Určite máte veľa plánov, kam ísť so svojou rodinou, čo vidieť a ako si užiť svoj voľný čas. Či už 

vyrážate na dovolenku, na cyklotúru alebo beh na lyžiach, ŠKODA FABIA je pripravená sprevádzať 

vás na ceste. ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka jednoduché riešenia vo forme produktov 

umožňujúcich prepravu športového príslušenstva a inej batožiny.

PREPRAVA
4
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Odnímateľné ťažné zariadenie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie 

(6V6 092 155, cena: 299,88€ + 6V6 055 202, cena: 152,40€)
• pre vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie 

(6V6 092 155, cena: 299,88€ + 6V6 055 202, cena: 152,40€  
+ 6V0 055 204, cena: 52,92€)

Odnímateľné ťažné zariadenie pre FABIA COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie 

(6V9 092 155, cena: 299,88€ + 6V9 055 202, cena: 152,40€) 
• pre vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie 

(6V9 092 155, cena: 299,88€ + 6V9 055 202, cena: 152,40€  
+ 6V0 055 204, cena: 52,92€)

Úžitkovú hodnotu vášho vozidla ŠKODA FABIA výrazne zvýši 

odnímateľné ťažné zariadenie zo sortimentu ŠKODA Originálneho 

príslušenstva. Možno naň pripojiť brzdený príves do hmotnosti 

2 100 kg alebo nebrzdený príves do hmotnosti 750 kg. Ťažné 
zariadenie zodpovedá všetkým slovenským aj medzinárodným 

predpisom. Je vyrobené z vysokokvalitných materiálov a prešlo 

náročnými skúškami pevnosti, odolnosti proti korózii aj záťažovými 
testami. Jeho elektroinštalácia uspela v teste elektromagnetickej 

zlučiteľnosti. Vďaka možnosti uzamknutia je ťažné zariadenie 

zabezpečené proti krádeži. Jednoduchý automatický mechanizmus 

na montáž a demontáž ťažného ramena nevyžaduje použiť náradie, čo 

maximálne zjednodušuje splnenie zákonnej povinnosti demontovať 

zariadenie v prípade jeho nepoužitia. Po odstránení zariadenia je 

montážny otvor chránený krytkou vo farbe vozidla.

Interiérový držiak na bicykle
pre model FABIA COMBI

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3T9 056 700, cena: 229,14€)

Neodnímateľné ťažné zariadenie
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie 

(6V6 092 101, cena: 176,26€ + 6V6 055 202, cena: 152,40€) 
• pre vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie 

(6V6 092 101, cena: 176,26€ + 6V6 055 202, cena: 152,40€  
+ 6V0 055 204, cena: 52,92€)

Neodnímateľné ťažné zariadenie pre FABIA COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie 

(6V9 092 101, cena: 299,88€+ 6V9 055 202, cena: 152,40€
• pre vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie 

(6V9 092 101, cena: 299,88€+ 6V9 055 202, cena: 152,40€  
+ 6V0 055 204, cena: 52,92€) 

4
9
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Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy 
• objem 380 litrov 
• úspešne absolvoval test City Crash. 

K dispozícii je v troch farbách.

• V striebornej farbe 
(5L6 071 175, cena: 486,72€)

STREŠNÉ NOSIČE, DRŽIAKY A BOXY

Keď si zaobstaráte základný strešný nosič z ponuky ŠKODA 

Originálneho príslušenstva, vaše vozidlo odvezie takmer 

čokoľvek. Na základný strešný nosič totiž možno jednoducho 

namontovať ďalšie strešné systémy a nosiče, ako napríklad 

držiaky na bicykle, držiaky alebo box na lyže a na snoubordy, 

batožinový kôš a pod.

Základný strešný nosič rozmerovo a tvarovo dokonale 

zodpovedá modelu FABIA. Stopercentná kompatibilita 

produktu s vozidlom vylučuje problémy s inštaláciou alebo 

pri používaní. Vyhnete sa tiež prípadným bezpečnostným 

rizikám, ku ktorým môže dôjsť pri používaní neoriginálneho 

príslušenstva.

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).

• V čiernej lesklej farbe 
(5L6 071 175A, cena: 549,12€)
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Mapa simulácie napätia vyvolaného utiahnutím strešného nosiča

Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom
Nosič sa skladá z aerodynamicky

tvarovaného hliníkového profilu a z držiaka
z matne chrómovanej ocele. Jednoduchá

montáž na priečniky, vlastná váha cca 3,2 kg,
nosnosť až 20 kg. (000 071 128E, cena: 105,00€)

Bez vyobrazenia:
Uzamykateľný nosič bicykla

s oceľovým profilom
(000 071 128D, cena: 75,60€)

Uzamykateľný nosič lyží alebo
snoubordov s hliníkovým profilom

Kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy.
Vďaka širokým otváracím tlačidlám možno

držiak na lyže obsluhovať aj v hrubých
rukaviciach. Funkcia výsuvu uľahčuje
nakladanie a vykladanie. Je vhodný aj

na prepravu wakeboardu.
(000 071 129H, cena: 125,80€)

„City Crash“ je metóda testovania produktov
originálneho príslušenstva

upevnených na karosérii vozidla.

Postup: Časť karosérie sa upevní na špeciálne
sklznice, ktoré sa pohybujú rýchlosťou 30 km/h.
V okamihu simulovanej zrážky pôsobí na vozidlo

sila s veľkosťou 9 až 12 G v trvaní 80 ms.

Výsledok: Na úspešné absolvovanie nárazovej
skúšky „City Crash“ je nutné, aby nedošlo

k oddeleniu žiadneho z prepravovaných predmetov
z karosérie. To značí, že príslušný produkt pri reálnej

premávke neohrozuje bezpečnosť chodcov ani iných vozidiel.
City Crash testom spoločnosť ŠKODA AUTO preveruje
uzamykateľné boxy lyží a snoubordov a strešné nosiče.





BEZPEČNOSŤ
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BEZPEČNOSŤ

Zadné parkovacie senzory
ŠKODA Originálne príslušenstvo

• pre model FABIA vyrábaný od KT45/15 (6V0 054 630A, cena: 230,69€)
• pre model FABIA COMBI vyrábaný od KT45/15 (6V9 054 630A, cena:230,69€)

• pre model FABIA vyrábaný do KT45/15 (6V0 054 630, cena: 235,87€)
• pre model FABIA COMBI vyrábaný do KT45/15 (6V9 054 630, cena: 230,69€)

Máte malé deti? Začnite výberom autosedačky. 

Chcete vždy bravúrne a bezpečne zaparkovať? 

Neoceniteľným pomocníkom sú parkovacie senzory. 

A nezabudnite, že nová FABIA strháva pozornosť. 

Mechanické zabezpečenie radenia sa postará 

o bezpečnosť vášho vozidla, kdekoľvek zastavíte.
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Prosím, pozrite si
video z priebehu testovania 

detských autosedačiek.

DETSKÉ AUTOSEDAČKY

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.

Praktické a variabilné
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.



Ochranná podložka pod detskú sedačku
(000 019 819A, cena: 25,70€)
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Detská autosedačka BABY‑SAFE PLUS
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 019 907, cena: 519,12€)

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

Detská autosedačka Kidfix XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
3-bodové pripútanie (000 019 906K, cena: 422,10€)

0 – 13 kg 9 – 18 kg

Detská autosedačka Kidfix II XP
ŠKODA Originálne príslušenstvo
4-bodové pripútanie (000 019 906L, cena: 413,28€)

15 – 36 kg 15 – 36 kg



ŠKODA kozmetika
• informácie o kompletnej ponuke získate v ŠKODA E‑shope,  

alebo vo vašom autorizovanom servise ŠKODA
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Súprava k rezervnému kolesu
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 093 860, cena: 40,25€)

Bezpečnostné skrutky kolies
• zamedzujú neoprávnenej demontáži kolesa. Pri manipulácii  

so skrutkami treba použiť špeciálny adaptér (je súčasťou balenia) 
(000 071 597C, cena: 20,80€)

Zabezpečenie radenia
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Uzamkne prevodovku a chráni tak vaše vozidlo pred odcudzením.
‑ manuálna prevodovka
• pre 1,0 MPi (6V0 071 775B, cena: 314,16€)
• pre 1,2 TSi a 1,4 TDi (6V0 071 775, cena: 314,16€)
‑ automatická prevodovka (6V0 071 775A, cena: 314,16€)
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Výstražný trojuholník
ŠKODA Originálne príslušenstvo

• skladný, ale stabilný a dobre viditeľný, 
so sklopnými kovovými nožičkami pre 

prípad núdzového státia na vozovke
(GGA 700 001A, cena: 11,34€)

Skladacia lopata na sneh
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• vyrobená z hliníkovej zliatiny, 

hmotnosť 750 g, trojdielna, 
vrátane praktického textilného obalu 
(5L0 099 320, cena: 39,20€)

Súprava náhradných žiaroviek
ŠKODA Originálne príslušenstvo
- pre vozidlá bez hmlových svetlometov:
• H4 (6V0 052 000, cena: 14,14€), H7 (6V0 052 000A, cena: 15,50€)
- pre vozidlá s hmlovými svetlometmi:
• H4 (6V0 052 000B, cena: 20,75€)
• H7 (6V0 052 000C, cena: 22,01€)

Ťažné lano
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• atestované, umožňuje ťahať vozidlá 

s celkovou hmotnosťou až 2 500 kg 
(GAA 500 001, cena: 13,44€)

Snehové reťaze
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pre 14" kolesá (000 091 387AM, cena: 61,92€)
• pre 15" kolesá (000 091 387AN, cena: 98,40€)

Autolekárnička
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• obsah zodpovedá vyhláške  

MZ SR č. 143/2009 Z. z.  
(000 093 108C, cena: 12,18€)

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€)



VAŠE JEDINEČNÉ VOZIDLO      VAŠA ŠKODA

Pre individuálny štýl  vášho vozidla navštívte http://go.skoda.eu/zostav‑si‑ma
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Ak hľadáte ŠKODA 
Originálne príslušenstvo 
a ŠKODA reklamné  
predmety, stačí navštíviť 
ŠKODA E‑shop na stránkach 
https://eshop.skoda‑auto.sk

Stiahnite si aplikáciu 
MyŠKODA na pomoc  
pri vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manual na prístup 
ku kompletnému manuálu 
vášho vozidla.

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

www.skoda‑auto.sk
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Váš partner ŠKODA


