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Ak chcete zažiť prvotriedne cestovanie, posaďte sa do veľkoryso 
vybaveného modelu ŠKODA SUPERB a doprajte si neprekonateľný 
priestor, zábavu, pohodlie a štýlovosť.

ŠKODA Originálne prislušenstvo ponúka široký sortiment výrobkov, 
ktoré rozširujú ponúkanú prepravnú kapacitu vozidla, spríjemnia 
cestovanie či zvýšia jeho úžitkovú hodnotu a príťažlivosť.

Nech už sa rozhodnete pre úpravy dizajnu, dáte prednosť 
jednoduchšej preprave batožiny alebo kladiete dôraz na bezpečnosť 
a pohodlie svojich detí, ŠKODA Originálne príslušenstvo vždy 
ponúka optimálne riešenia. Všetky výrobky sa vyznačujú vysokou 
kvalitou overenou dôkladným testovaním a úplnou kompatibilitou 
s modelom ŠKODA SUPERB.

NECH JE ŠKODA 
SUPERB PODĽA 
VAŠICH PREDSTÁV 
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TO MUSÍTE MAŤ

Na individualizáciu vášho nového vozidla SUPERB vám prinášame päť horúcich tipov, ktoré 

predstavujú kľúčové vlastnosti ŠKODA Originálneho príslušenstva – kompatibilitu, spoľahlivosť 

a bezpečnosť.

Spríjemnite cestovanie pasažierom na zadných sedadlách. Vybavte svoje vozidlo držiakom na multimédiá, 
ktorý vám umožní bezpečne upevniť napríklad tablet na hlavovú opierku predného sedadla alebo na 
zadnú lakťovú opierku.

Ak máte radi kombináciu elegancie a športového štýlu, 
potom sa vám určite budú páčiť brúsené 19" zliatinové 
disky SUPERNOVA.
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Je cyklistika vaším obľúbeným športom a ŠKODA vašou obľúbenou značkou? 
Potom je bicykel ŠKODA určený práve vám.

Všetky lyže a snoubordy, bez ktorých 
nemôžete odísť na rodinnú dovolenku, 
naložíte do priestranného strešného boxu.

Chráňte prahy svojho vozidla pred poškrabaním pomocou 
dekoratívnych a pritom praktických prahových líšt s nápisom SUPERB 
a podsvietením.





ŠPORT  
  A DIZAJN

Kryštalický dizajnový jazyk dodáva modelu SUPERB 
výnimočný vzhľad, ktorý je práve taký dynamický ako 
elegantný. Výberom vhodných kolies či interiérových 
doplnkov umocníte individualitu svojho vozidla a dodáte 
mu športové emócie.
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Foot step – podložka
• relaxačná podložka pod ľavú nohu vodiča, vhodná pri ľavostrannom 

riadení 
(5E1 064 209, cena: 16,33€)

ŠPORT  
A DIZAJN
Atraktívne zliatinové disky si zaslúžia starostlivosť. Prinášame vám súpravu obalov, 

ktoré chránia disky pri prevážaní alebo pri skladovaní a  uľahčujú manipuláciu. 

Nezabudli sme ani na interiér vozidla. Športový nádych mu dodajú oceľové kryty 

pedálov, ktoré sa skvele dopĺňajú s originálnymi prahovými lištami.

Trojramenný športový volant
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• multifunkčný – Alcantara (565 064 241 GCW, cena: 241,56€)
• multifunkčný, pre DSG – Alcantara (565 064 241A GCW, cena: 270,60€)

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 z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 303, cena: 70,75€)

Spojler 5. dverí
ŠKODA Originálne príslušenstvo
Lakovanie a montáž spojlera nie sú zahrnuté v cene produktu. 
(3V5 071 646, cena: 118,69€)

Dekoratívne prahové lišty 
s podsvietením
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 300, cena: 272,16€)

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• automatická prevodovka (5E1 064 205, cena: 77,11€)
• manuálna prevodovka (5E1 064 200, cena: 65,45€)

Bez vyobrazenia:
Dekoratívne prahové lišty s vložkou z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 303A, cena: 90,55€)
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Súprava krytiek skrutiek kolies (20 ks)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

- na bezpečnostné skrutky:

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

- na 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€

Ozdobné krytky ventilčekov kolies
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 215C, cena: 19,50€)

Dekoratívna lišta predného nárazníka – chrómovaná
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 004, cena: 210,42€)

Dekoratívna lišta zadného nárazníka – chrómovaná
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 004A, cena: 225,54€)





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, 

kolesá vypovedajú o vašom 

vozidle. Či už je vaším cieľom 

zdôrazniť elegantné alebo 

športové vlastnosti vozidla 

ŠKODA SUPERB, originálne 

disky sú perfektnou voľbou! 

Možnosť použiť snehové reťaze.

ORIGINÁLNE DISKY
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SIRIUS 8,0J x 19" pre pneumatiky 235/40 R19, 
v striebornej farbe, brúsený 
(3V0 071 499D 8Z8, cena: 296,98€)

SIRIUS 8,0J x 19" pre pneumatiky 235/40 R19, 
v antracitovej farbe, brúsený 
(3V0 071 499B HA7, cena: 335,62€)

VEGA 8,0J x 19" pre pneumatiky 235/40 R19, 
v antracitovej farbe, brúsený  
(3V0 071 499G HA7, cena: 335,62€)

TRINITY 8,0J x 19" pre pneumatiky 
235/40 R19, v striebornej farbe 
(3V0 071 499E 8Z8, cena: 315,74€)

SUPERNOVA 8,0J x 19" pre pneumatiky 
235/40 R19, v čiernej lesklej farbe, brúsený  
(3V0 071 499 JX2, cena: 335,62€)

SUPERNOVA 8,0J x 19" pre pneumatiky 
235/40 R19, v antracitovej farbe, brúsený 
(3V0 071 499A HA7, cena: 335,62€)

TRINITY 8,0J x 19" pre pneumatiky 
235/40 R19, v striebornej lesklej farbe 
(3V0 071 499H 3AJ, cena: 539,86€)

TRINITY 8,0J x 19" pre pneumatiky 
235/40 R19, v antracitovej farbe, brúsený 
(3V0 071 499F HA7, cena: 335,62€)

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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CASSIOPEIA 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v striebornej farbe, brúsený 
(3V0 071 498B 8Z8, cena: 246,19€)

CASSIOPEIA 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v platinovej matnej farbe, brúsený 
(3V0 071 498A HZ9, cena: 258,34€)

CASSIOPEIA 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v čiernej lesklej farbe, brúsený  
(3V0 071 498 JX2, cena: 258,34€)

PEGASUS 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v antracitovej farbe, brúsený 
(3V0 071 498H HA7, cena: 258,34€)

PEGASUS 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v striebornej farbe, brúsený 
(3V0 071 498G 8Z8, cena: 209,30€)

ZENITH 8,0J x 18" pre pneumatiky 235/45 R18, 
v striebornej farbe  
(3V0 071 498E 8Z8, cena: 228,53€)

ZENITH 8,0J x 18" pre pneumatiky 235/45 R18, 
v platinovej matnej farbe  
(3V0 071 498D HZ9, cena: 239,57€)

ZENITH 8,0J x 18" pre pneumatiky 235/45 R18, 
v antracitovej farbe  
(3V0 071 498C HA7, cena: 239,57€)

ORIGINÁLNE DISKY
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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.

MODUS 8,0J x 18" pre pneumatiky 
235/45 R18, v striebornej farbe  
(3V0 071 498F 8Z8, cena: 228,53€)

ZEUS 7,0J x 17" pre pneumatiky 215/55 R17, 
v striebornej farbe  
(3V0 071 497C 8Z8, cena: 199,82€)

STRATOS 7,0J x 17" pre pneumatiky 
215/55 R17, v striebornej farbe  
(3V0 071 497D 8Z8, cena: 183,00€)

ORION 6,5J x 16" pre pneumatiky 215/60 R16, 
v striebornej farbe  
(3V0 071 496 8Z8, cena: 194,30€)

HERMES veľkoplošné kryty na oceľové disky 
6,5J x 16", štvordielna súprava 
(3V0 071 456, cena: 76,39€)

colour

ZEUS 7,0J x 17" pre pneumatiky 215/55 R17, 
v antracitovej farbe  
(3V0 071 497A HA7, cena: 209,76€)

colour

TRITON 6,5J x 17" pre pneumatiky 215/55 R17, 
v čiernej farbe  
(3V0 071 497B FL8, cena: 226,32€)

TRITON 6,5J x 17" pre pneumatiky 215/55 R17, 
v striebornej farbe  
(3V0 071 497 8Z8, cena: 215,28€)





Vaše externé prístroje nemusia cestou zaháľať.  
So ŠKODA Originálnym príslušenstvom znásobíte 
možnosti svojho vozidla v oblasti konektivity a celá 
posádka si tak bude užívať jazdu aj bez prestávky.

INFOTAINMENT
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AKTUALIZÁCIA MÁP
Cestná sieť sa stále mení, a preto treba pamäť navigačného systému aktualizovať. Len 
tak môžete vždy ísť naisto, najkratšou cestou a užívať si jazdu. Aktualizácia máp teda šetrí 
váš čas aj peniaze.

INFOTAINMENT

AKTUALIZUJTE SI MAPY A SOFTVÉR

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€)

Vaša nová ŠKODA SUPERB si s vyspelými technológiami rozumie. Tak to využite. Samozrejme, platí tu, 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.

Naším cieľom je zjednodušiť vám život a spríjemniť cestovanie. 

Preto sme pre vás s využitím moderných technológií pripravili portál 

Infotainment. Navštívte http://updateportal.skoda-auto.com/sk-sk, 

zadajte VIN kód svojho vozidla a uvidíte, aké je to jednoduché. 

Náš systém rozpozná, aké aktualizácie potrebujete, a ponúkne 

vám ich na stiahnutie pohodlne z domova. Kúpou nového vozidla 

s navigačným systémom ŠKODA získate zároveň s navigačnou 

databázou Európa aj bezplatnú aktualizáciu navigačných máp na 

neobmedzené obdobie.

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.

 

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: , cena: 40,30€)



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

riadenia. 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€)

* Informácie o podmienkach využívania a o kompatibilite systému SmartGate a SmartLink s modelom SUPERB rovnako 
ako zoznam aplikácií ŠKODA a informácie o ich dostupnosti nájdete na www.skoda-auto.sk.

** SmartGate a SmartLink sú v ponuke pre vozidlá vyrobené od KT22/2015.

SmartGate** 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. (5E0 063 218, cena: 160,02€)
SmartLink*, dostupný z  ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva, je elegantným riešením 
na prepojenie smartfónu s palubným infotainment systémom Amundsen alebo Bolero 
(MIB2). Toto riešenie ponúka širokú škálu funkcií v  oblasti konektivity, navigácie a  zábavy. 
SmartLink aktivačný kľúč zahŕňa 3 rozhrania: MirrorLink, Apple CarPlay a  Android Auto.  
(000 054 830A, cena: 224,95€)
ŠKODA Originálne príslušenstvo

G-Meter Performance ServiceMotorSound 





KOMFORT 
A ÚŽITOK

Vaše vozidlo sa stane vaším najlepším priateľom 
a pomocníkom v každej situácii. Zariaďte si ho 
príslušenstvom, ktoré najlepšie vyhovuje vášmu 
životnému štýlu. Napríklad rodiny s deťmi ocenia 
praktické doplnky do batožinového priestoru. 
Alebo si môžete vybrať zo škály produktov 
Simply Clever, ktoré ocení nielen vodič.
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Lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• predné lapače (3V0 075 111, cena: 18,14€)
• zadné lapače (3V0 075 101, cena: 18,14€)

Vak na lyže
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• kapacita až 4 páry lyží 

(DMA 600 004A, cena: 122,60€)

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

KOMFORT 
A ÚŽITOK
Automobil je tak trochu druhým domovom. Aby jeho interiér zostal 

útulný a čistý, môžete ho chrániť textilnými a gumovými vkladanými 

kobercami. Okrem iného ponúkame tiež riešenie ochrany podvozka 

pred blatom a kameňmi, alebo ako prevenciu pokrčenia vášho 

oblečenia vo vozidle ponúkame vešiak na sako do hlavovej opierky.
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Súprava gumených kobercov so zvýšeným okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• predné koberce 2 ks (3V1 061 551, cena: 25,60€)
• zadné koberce 2 ks (3V0 061 551, cena: 25,60€)

Gumový koberec cez tunel
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
(3V0 061 580, cena: 10,38€)

Súprava textilných kobercov Prestige
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• textilné koberce 4 ks
• ľavostranné riadenie (3V1 061 404, cena: 66,00€)
• pravostranné riadenie (3V2 061 404, cena: 73,33€)

Súprava textilných kobercov Standard
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• textilné koberce 4 ks 
• ľavostranné riadenie (3V1 061 404B, cena: 55,82€)
• pravostranné riadenie (3V2 061 404B, cena: 55,82€)

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. Testovanie pevnosti fixačných prvkovPrístroj na vykonávanie podpätkového testu

Bez vyobrazenia:
Súprava textilných kobercov Prestige so sivým nubukovým okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• textilné koberce 4 ks 
• ľavostranné riadenie (3V1 061 404A, cena: 79,42€)
• pravostranné riadenie (3V2 061 404A, cena: 70,81€)



Ochranná vložka do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V5 061 170, cena: 84,55€)
• combi (3V9 061 170, cena: 84,55€)
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BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
Nová ŠKODA SUPERB ponúka štedrý batožinový priestor. Produkty 

z našej ponuky zároveň poskytujú praktické využitie a navyše chránia 

čalúnenie proti namočeniu alebo znečisteniu. 

Sieťový systém
Súprava troch sietí, vertikálne siete sú dvojité.
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• v striebornej farbe
• limuzína (3V5 065 110A, cena: 38,81€)
• combi (3V9 065 110A, cena: 37,08€)

BALÍČEK KOMFORT
(000 061 122D, cena: 66,00€)

Je veľa dôvodov, prečo vodiči milujú vozidlá ŠKODA. Niektorí oceňujú 
ich praktickosť, iní obdivujú ich zmysel pre rodinu a niektorí sú očarení 
ich nadčasovým dizajnom a komfortom. 
Pripravili sme pre vás praktický balíček, ktorý podčiarkuje presne tú 
vlastnosť, ktorú na svojom vozidle oceňujete najviac.

Užite si vašu komfortnú zónu, kamkoľvek idete. BALÍČEK KOMFORT 
ponúka veľa inteligentných riešení pre vaše príjemné rodinné výlety 
a pracovné cesty. 

Balíček komfort obsahuje:
• Smart holder – adaptér 2 ks
• Smart holder – háčik
• Smart holder – držiak multimédií
• Smart holder – vešiak na šaty
• Odpadkový kôš do výplne dverí (čierny)



Plastová vaňa do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V5 061 162, cena: 191,52€)
• combi (3V9 061 162, cena: 191,52€)
• možno dokúpiť ALU priečinky (3T0 017 254, cena: 35,96€)

Deliaca mreža do batožinového priestoru pre SUPERB COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• pozdĺžna (3V9 017 222, cena: 174,28€) 
• priečna (3V9 017 221, cena: 174,28€)
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Univerzálny fixačný element
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 061 104, cena: 9,50€)

Dizajnová taška do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
(000 061 108, cena: 47,46€)

Ochranná fólia zadného nárazníka
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V5 061 197, cena: 39,70€)
• combi (3V9 061 197, cena: 39,70€)

Ochranná lišta nakladacej hrany 
pre SUPERB COMBI

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V9 061 195, cena: 58,70€)
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Obojstranný gumovo‑textilný koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V5 061 163, cena: 73,70€)
• combi (3V9 061 163, cena: 74,20€)

Gumovo‑textilný rozkladací koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V5 061 210, cena: 101,40€)
• combi bez medzipodlahy (3V9 061 210, cena: 101,40€)
• combi s medzipodlahou (3V9 061 210A, cena: 109,32€)

31



SIMPLY 
   CLEVER



SIMPLY 
   CLEVER



Smart holder – držiak multimédií
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• upevňuje sa na hlavovú alebo zadnú lakťovú opierku  

(3V0 061 129, cena: 21,72€)

SIMPLY CLEVER 
DOPLNKY
O tom, ako sa cítime, často rozhodujú detaily. Preto v našej ponuke 

nájdete množstvo dômyselných doplnkov, ktoré vám dokážu 

spríjemniť cestovanie. Niektoré sú skôr praktické, iné komfortné. 

Ale všetky Simply Clever.

Na upevnenie Smart holdera na hlavovú opierku treba použiť:
Adaptér držiaka na hlavovú opierku 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 128, cena: 8,26€)

34



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

Smart holder – vešiak na sako
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 127, cena: 21,72€)

Na upevnenie Smart holdera na hlavovú opierku treba použiť:
Adaptér držiaka na hlavovú opierku 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 061 128, cena: 8,26€)
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Termoelektrický chladiaci box (20 l)
• so strážením stavu napätia autobatérie (000 065 400G, cena: 

166,86€)

Bez vyobrazenia: 
Termoelektrický chladiaci box (15 l)
(5L0 065 400, cena: 152,03€)

Dáždnik
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• čierny (000 087 600G 9B9, cena: 23,40€)

Poťah na ochranu sedadiel, čierny
(3V0 061 680, cena: 118,54€)

3
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Škrabka na ľad
ŠKODA Originálne príslušenstvo 
(5JA 096 010, cena: 2,64€)

Vyberateľný odpadkový kôš 
do priehradky vo dverách
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• čierny (5JA 061 107 9B9, cena: 13,20€)
• béžový (5JA 061 107 WC4, cena: 13,20€)

Popolník do držiaka na nápoje
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 061 142A, cena: 11,39€)
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PREPRAVA

Nová ŠKODA SUPERB vám umožňuje prepravovať veľké 

predmety bez zaberania interiérového priestoru. A čo sa 

nezmestí do kufra, môžete pohodlne umiestniť na strechu. 

Čo však v prípade, že ešte stále máte niečo na prepravu? 

Šikovne umiestnené ťažné zariadenie a silný motor vám 

umožnia pohodlne ťahať príves. 



42

Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V5 071 126, cena: 275,60€)

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 možno totiž 

jednoducho namontovať ďalšie strešné systémy a  nosiče, napríklad držiaky na 

bicykle, držiaky či box na lyže a na snoubordy, batožinový kôš a pod. Základný strešný 

nosič rozmerovo a  tvarovo dokonale zodpovedá modelu SUPERB. Stopercentná 

kompatibilita produktu s vozidlom vylučuje problémy s inštaláciou alebo pri používaní. 

Vyhnete sa tiež prípadným bezpečnostným rizikám, ktoré môžu nastať pri používaní  

neoriginálneho príslušenstva.

Bez vyobrazenia:
Vak na strešné nosiče
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 071 156, cena: 35,90€)

Priečny strešný nosič pre SUPERB COMBI
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V9 071 151, cena: 244,20€)

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).
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Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• k dispozícii v dvoch farebných variantoch (pozri nasledujúca strana)

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
• kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy 

(000 071 129H, cena: 125,80€)

Bez vyobrazenia:
Uzamykateľný nosič bicykla 
s oceľovým profilom
(000 071 128D, cena: 75,60€)

Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom
(000 071 128E, cena: 105,00€)
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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.
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Sklápacie ťažné zariadenie  
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• na vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie  

(3V0 092 160A, cena: 714,42€) 
• na vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie  

(3V0 092 160A, cena: 714,42€ + 3V0 055 204, cena: 54,36€) 

Sklápacie ťažné zariadenie pre Combi
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• na vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie  

(3V9 092 160A, cena: 706,86€) 
• na vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie  

(3V9 092 160A, cena: 706,86€ + 3V0 055 204, cena: 54,36€) 

Odnímateľné ťažné zariadenie 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• na vozidlá s prípravou pre ťažné zariadenie  

(3V0 092 155, cena: 358,63€ + 3V0 055 204A, cena: 236,40€) 
• na vozidlá bez prípravy pre ťažné zariadenie  

(3V0 092 155, cena: 358,63€ + 3V0 055 204, cena: 54,36€   
+ 3V0 055 204A, cena: 236,40€) 

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Kapacita 2 bicykle
• ľavostranné riadenie (000 071 105F, cena: 455,40€)
• pravostranné riadenie (000 041 105C, cena: 380,76€)



BEZPEČNOSŤ

Priestor na individualizáciu je k  dispozícii, aj čo sa týka 

bezpečnosti. Máte malé deti? Cestuje s vami aj váš pes? Chcete 

cestovať tak bezpečne, ako sa len dá? Potrebujete kompletnú 

ponuku povinného vybavenia? Nezáleží na tom, aké sú vaše 

priority, prinášame širokú škálu príslušenstva presne pre vás.



BEZPEČNOSŤ
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Vyrábame automobily, s ktorými vždy bezpečne 

dorazíte do svojho cieľa. Bezpečnosť je pre nás to 

najdôležitejšie, a preto starostlivo vyberáme det-

ské sedačky, bezpečnostné pásy pre psov a iné 

príslušenstvo, ktoré je v nečakaných situáciách 

užitočné. Všetky produkty ŠKODA Originálneho 

príslušenstva zaručujú maximálnu spoľahlivosť. 

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

Bez vyobrazenia: 
Podložka pod detskú autosedačku
(000 019 819A, cena: 25,70€)
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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 výšky 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 z priebehu testovania detských autosedačiek.

Parkovacia kamera pre vozidlá vyrobené od KT 22/2016 do KT 14/2018.
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• kamera s predným káblovým zväzkom (3V0 054 634, cena: 314,93€)
– na montáž je potrebné doobjednať: 
• zadný káblový zväzok pre limuzínu (3V0 054 634B, cena: 18,79€)
• zadný káblový zväzok pre combi (3V0 054 634C, cena: 18,79€)

Bez vyobrazenia: 
Predné parkovacie senzory
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 054 630, cena: 283,82€) 

Parkovacie senzory na dodatočnú montáž
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• limuzína (3V0 054 630A, cena: 269,57€)
• combi (3V0 054 630B, cena: 269,57€)



Obaly na kompletné kolesá
(000 073 900B, cena: 27,47€)

ŠKODA kozmetika
• informácie o kompletnej ponuke získate v ŠKODA E-shope 

alebo vo vašom autorizovanom servise ŠKODA
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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€)

Bezpečnostné skrutky kolies
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• zamedzujú neoprávnenej demontáži kolesa. Pri  

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

Mechanické zabezpečenie radenia
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(3V0 071 775, cena: 314,16€)
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Súprava náhradných žiaroviek
ŠKODA Originálne príslušenstvo
– pre vozidlá s halogénovými svetlometmi:
• bez hmlových svetlometov (3V0 052 000, cena: 31,92€)
• s hmlovými svetlometmi (3V0 052 000A, cena: 35,69€)
– pre vozidlá so xenónovými svetlometmi (3V0 052 000B, cena: 34,43€)

Autolekárnička
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• obsah zodpovedá vyhláške 

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

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
• na 16" a 17" kolesá  

(000 091 387AP, cena: 114,00€)

Výstražný trojuholník
ŠKODA Originálne príslušenstvo
• skladný, ale stabilný a dobre 

viditeľný, so sklopnými kovovými 
nožičkami v prípade núdzového 
státia na ceste 
(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€)

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

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

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

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