
SIMPLY CLEVER

ŠKODA RAPID
PRísluŠenstvO



ŠKODA Rapid je praktické rodinné vozidlo, 
ktoré sa výborne osvedčí v bežných 
životných situáciách. Ak však chcete 
vozidlo prispôsobiť individuálnym 
požiadavkám svojej rodiny, potom 
potrebujete aj osobité doplnky zo 
sortimentu ŠKODA Originálneho 
príslušenstva. 

V širokej ponuke príslušenstva pre model 
Rapid nájdete atraktívne dizajnové prvky 
a zliatinové disky, s ktorými vaše vozidlo 
získa jedinečný štýl. Na spríjemnenie 
cestovania si môžete vybrať z našich 
rádií a navigačných systémov, ktoré sa 
vyznačujú modernými technológiami. 
Zvýšenie praktickosti vozidla docielite 
najmä výberom niektorého z produktov 
zameraných na batožinový priestor; 
komfort cestovania ešte umocní ďalšie 
vybavenie, ktoré môže využiť celá posádka 
vozidla. Prinášame vám aj doplnky z oblasti 
bezpečnosti vrátane autosedačiek pre 
deti všetkých vekových kategórií. Pestrý 
sortiment je však len jednou z mnohých 
výhod ŠKODA Originálneho príslušenstva. 
Ponúkané produkty schválila spoločnosť 
ŠKODA AUTO a sú charakteristické 
svojou vysokou kvalitou. K ich základným 
vlastnostiam patrí okrem iného 
spoľahlivosť, bezpečnosť a dlhá životnosť.





ŠPORt A DIZAJn

Nový dizajnový jazyk značky ŠKODA sa nám 
prostredníctvom modelu Rapid prihovára jasnými 
líniami a čistými plochami. Jednoduchosť 
a precíznosť dizajnu je pritom skvelým základom 
na použitie dekoratívnych doplnkov. Fólie alebo 
chrómované exteriérové prvky zvýšia eleganciu 
modelu Rapid a dodajú mu väčšiu osobitosť. 
Zliatinové disky v rôznych farebných variantoch 
zdôraznia dynamickosť či robustnosť vozidla.

Súprava dekoratívnych fólií na bočné a 5. dvere
(5JA 064 317a v striebornej farbe, cena:  47,15€ 
5JA 064 317 v čiernej matnej farbe, cena: 47,15€  
a 5JA 064 317D v čiernej lesklej farbe, cena: 47,15€)



Chrómovaná lišta 5. dverí
(5JA 071 360)
Cena: 76,36€

Chrómovaná lišta predného spojlera (5JA 071 311) 
Cena: 50,03€

Čierne prahové lišty  
s nápisom Rapid 
(5JA 071 303A)
Cena: 26,34€

Dekoratívne prahové lišty 
s nápisom Rapid
s vložkou z hliníku 
(5JA 071 303)
Cena: 64,39€

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Súprava obsahuje násadec na plynový a brzdový pedál  
pre automatickú prevodovku (5E1 064 205, cena: 68,42€)  
a násadce na plynový, brzdový a spojkový pedál  
pre manuálnu prevodovku (5E1 064 200, cena: 57,46€)



Šport paket: spojler predného nárazníka, spojler zadného 
nárazníka, spojler 5. dverí, bočné dekoratívne lišty a čierne 
kryty zrkadiel. Individuálne možno doplniť čiernu fóliu medzi 
odrazky zadného nárazníka.
Tento paket odporúčame kombinovať so 17" zliatinovými 
diskami Ray v čiernej metalickej farbe a s dekoratívnou lištou 
predného nárazníka v čiernej lesklej farbe.



Dekoratívna lišta predného nárazníka  
vo farebnom prevedení čierna lesklá 
(5JA 071 311A)
Cena: 32,51€

Spojler predného nárazníka  
(k dispozícii v kombinácii so spojlerom 5. dverí pod objednávacím číslom – 5JH 071 600)
Cena: 248,22€

Spojler zadného nárazníka s prípravou na ťažné zariadenie  
(5JH 071 729A) cena: 195,30€; 
pre vozidlá bez ťažného zariadenia (5JH 071 729), cena: 167,58€

Bez zobrazenia: 
Dekoratívne fólie medzi odrážky zadného nárazníka  
vo farebnom prevedení čierna matná (5JH 064 317), cena: 21,22€

Spojler 5. dverí
(5JH 071 640A)
Cena: 98,41€



NOVÁ ŠKODA RAPID prináša revolučnú možnosť individualizácie interiéru vozidla
Chcete sa tešiť pripomienkou svojho najkrajšieho výletu? 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‑shopu  

(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 vášho 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.

InteRIÉR AKO vAŠe DRuHÉ JAInteRIÉR AKO vAŠe DRuHÉ JA



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 len 

rozhodnúť sa, ktorý z 9 dizajnov v čiernej a bielej úprave je pre vaše vozidlo 

ten pravý.



Spojler 5. dverí,
carbon optik (5JH 071 641B) 
Cena: 287,28€

Dekoratívne kryty zrkadiel,
carbon optik (5JA 072 530B) 
Cena: 144,90€

Spojler 5. dverí 
(5JH 071 641A)
Cena: 160,02€



Športový štýl a viac individuality dodá interiéru vozidla malý kožený športový paket s červenou kožou:  
trojramenný volant s červenou kožou (5JA 064 241), cena: 157,50€, (5JA 064 241A) s ovládaním rádia, cena: 175,14€, (5JA 064 241B) multifunkčný, cena: 175,14€;  
rukoväť ručnej brzdy s červenou kožou (5JA 064 300), cena: 53,06€;  
rukoväť rýchlostnej páky s červenou kožou (5JB 064 230) päťstupňová manuálna prevodovka, cena: 37,75€; (5JB 064 230A) šesťstupňová manuálna prevodovka, cena: 37,75€ 
(5JB 064 220) automatická prevodovka, cena: 80,92€



Súprava krytiek skrutiek kolies:
 
– na štandardné skrutky
1Z0 071 215 Z37 – striebrosivá matná, cena: 5,94€
1Z0 071 215 01C – čierna matná, cena: 5,94€
1Z0 071 215 UZ7 – striebrosivá lesklá, cena: 5,58€
1Z0 071 215 9B9 – čierna lesklá, cena: 10,92€
1Z0 071 215 7ZS – strieborná metalická, cena: 10,92€
 
– na bezp. skrutky 000 071 597C, cena: 21,24€
1Z0 071 215A Z37 – striebrosivá matná, cena: 5,94€
1Z0 071 215A 01C – čierna matná, cena: 11,40€

Obal na kompletné kolesá  
(000 073 900B) 
Cena: 24,12€

Ozdobné krytky ventilkov kolies  
(000 071 215C) 
Cena: 17,28€



Zliatinový disk Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej metalickej farbe (5JA 071 497 FL8), cena: 172,54€

Zliatinový disk Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej lesklej farbe (5JA 071 497 JX2), cena: 172,54€

Zliatinový disk Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v striebornej farbe (5JA 071 497 8Z8), cena: 163,91€

Zliatinový disk Clubber 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v striebornej farbe (6V0 071 497 8Z8), cena: 152,82€

Zliatinový disk Prestige 7,0J x 17" 
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej matnej farbe (5JA 071 497A ZG6), cena: 168,84€

Zliatinový disk Camelot 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v striebornej farbe (5JA 071 497A 8Z8), cena: 152,82€



Zliatinový disk Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v platinovej matnej farbe (5JA 071 497D HZ9), cena: 160,21€

Zliatinový disk Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v červenej lesklej farbe (5JA 071 497E MN4), cena: 160,21€

Zliatinový disk Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej metalickej farbe (5JA 071 497B FL8), cena: 160,21€

Zliatinový disk Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej matnej farbe (5JA 071 497C ZG6), cena: 160,21€

Zliatinový disk Blade 7,0 x 17" 
na pneumatiky 215/40 R17

v platinovej brúsenej farbe (5JA 071 497F HZ9), cena: 160,21€

Zliatinový disk Blade 7,0 x 17" 
na pneumatiky 215/40 R17

v čiernej matnej brúsenej farbe (5JA 071 497G ZG6), cena: 160,21€



Zliatinový disk Rock 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v striebornej farbe (6V0 071 496C 8Z8), cena: 144,19€

Zliatinový disk Italia 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v striebornej farbe (6V0 071 496B 8Z8), cena: 144,19€

Zliatinový disk Italia 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v čiernej metalickej farbe (6V0 071 496 FL8), cena: 151,58€

Zliatinový disk Italia 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v bielej farbe (6V0 071 496A FM9), cena: 151,58€

Zliatinový disk Beam 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v bielej farbe (5JA 071 496 FM9), cena: 151,58€

Zliatinový disk Antia 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16

v striebornej farbe (5JA 071 496 8Z8), cena: 144,19€



Veľkoplošné ozdobné kryty kolies Dakara 
s emblémom ŠKODA na kolesá 6,0J x 15" 

chránia oceľové disky kolies pred znečistením 
a vylepšujú vzhľad vozidla. (5JA 071 455), cena: 47,57€

Veľkoplošné ozdobné kryty kolies Metis 
s emblémom ŠKODA na kolesá 5,0J x 14" 

chránia oceľové disky kolies pred znečistením 
a vylepšujú vzhľad vozidla. (5JA 071 454), cena: 44,62€

Zliatinový disk Mato 6.0 x 15"
na pneumatiky 185/60 R15

v striebornej farbe (6V0 071 495 8Z8), cena: 120,78€

Zliatinový disk Carme 6,0J x 15"
na pneumatiky 185/60 R15

v striebornej farbe (5JA 071 495 8Z8), cena: 120,78€

Zliatinový disk Dione 7,0J x 16" 
na pneumatiky 215/45 R16

v striebornej farbe (5JA 071 496B 8Z8), cena: 147,89€

Zliatinový disk Propeller 6,0J x 15"
na pneumatiky 185/60 R15

v striebornej farbe (5JA 071 495A 8Z8), cena: 120,78€





So ŠKODA Originálnym príslušenstvom bude cestovanie 
oveľa príjemnejšie. Už žiadne blúdenie neznámymi miestami 
ani nuda pri dlhých jazdách po diaľnici alebo zastávky kvôli 
telefonovaniu. Miestami, kde to nepoznáte, vás spoľahlivo 
prevedie navigácia. Originálne rádiá sa postarajú o kvalitné 
počúvanie vašich obľúbených CD. A vďaka hands‑free 
môžete dať o sebe vedieť svojim blízkym alebo pohodlne 
vybaviť počas jazdy neodkladné pracovné záležitosti.

HuDBA & 
KOMunIKÁCIA

SmartGate 
SmartGate umožňuje prepojiť smartfón alebo tablet cez 

aplikácie ŠKODA so systémami vozidla a získať tak zaujímavé 
prevádzkové údaje, napríklad nakoľko ekonomická alebo 

dynamická je jazda, ale aj servisné informácie a pod.* 
(6V0 063 218) 

Cena: 129,60€
pre vozidlá od KT 22/2015

G‑Meter Performance ServiceDrive MFA Pro MotorSound 

Súprava na dodatočnú montáž USB/AUX
(5JA 063 828)
Cena: 60,48€

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



Prepojovací kábel pre USB – Apple (Lightning) 
(5E0 051 510E), cena: 31,75€

Prepojovací kábel pre USB – mini USB  
(5JA 051 446H), cena:16,88€  

Prepojovací kábel pre USB – micro USB  
(5JA 051 446J) , cena: 16,88€

Asistent na rozpoznanie únavy 
Systém vyhodnocuje od rýchlosti 65 km/h do 200 km/h údaje zo senzorov posilňovača 
riadenia. Keď zaznamená správanie, ktoré môže indikovať únavu (napr. intenzívnejšie 
korekcie smeru volantom), upozorní vodiča akustickým aj optickým signálom 
a odporučí prestávku. (5E0 054 801) 
cena: 48,97€

Navigačné SD karty  
pre navigačný systém Amundsen MIB 2  
Európa – 5L0 051 236H, cena: 200,84€
Svet 1 – 5L0 051 236J, cena: 180,17€
Svet 2 – 5L0 051 236K, cena: 180,17€

Hlasové ovládanie Amundsen/Bolero 
Aktivačný softvér je určený na licenčné uvoľnenie hlasového ovládania a na jeho 
úspešnú inštaláciu. Niektoré funkcie prístroja možno ovládať pomocou hlasových 
príkazov. Tým sa urýchli práca s prístrojom a zvýši sa komfort pri riadení vozidla. 
Hlasové ovládanie možno využiť v ponukách: Rádio, Médiá, Telefón, Navigácia.
Amundsen MIB 2 – 000 054 802, cena: 265,32€ 
Bolero MIB 2 – 000 054 802A, cena: 132,00€



Možno si ani nedokážete predstaviť, ako vám niektoré výrobky z nášho sortimentu môžu zjednodušiť život. Inšpirujte sa preto našou širokou ponukou  

a vyberte si doplnky, ktoré sa hodia práve pre váš životný štýl. Nezabudnite pritom, že vašu starostlivosť si zaslúži nielen posádka, ale aj prevážané veci. 

Vybrať si môžete aj výbavu na ľahšiu údržbu automobilu.

KOMfORt, úžItOK



Textilné autokoberce  
Prestige, štvordielna súprava
(5JB 061 404B) 
cena: 43,56€
 
Bez zobrazenia:
Textilné autokoberce  
Standard, štvordielna 
súprava
(5JB 061 404C) 
cena: 31,94€

Gumové koberce, 
štvordielna súprava
(5JB 061 550)  
cena: 30,48€

Gumový koberec cez tunel 
(5JA 061 580)  
cena: 7,31€

Držiak na multimediálne 
zariadenia v stredovej 
konzole (5JA 051 435A) 
Cena: 6,18€

Kôš na odpadky
do priehradky v predných dverách
(5JA 061 107 9B9 – čierny, cena: 11,34€,
5JA 061 107 WC4 – béžový, cena: 11,34€)

Tempomat – vozidlá vyrobené 
do KT22/15
5JB 054 690 – pre vozidlá s palubným
počítačom (PP), cena: 281,16€
5JB 054 690A – pre vozidlá bez palubného počítača (PP), cena: 261,60€

– vozidlá vyrobené po KT22/15
pre vozidlá bez speedlimitera
6V0 054 800A – pre vozidlá bez PP, 6V0 054 800B – pre vozidlá s PP
pre vozidlá so speedlimiterom
6V0 054 800C – pre výbavu s páčkou bez ovládania PP
6V0 054 800D – pre výbavu s páčkou na ovládanie PP

Ramienko na sako 
(3T0 061 127)
cena: 22,06€

Termoelektrický  
chladiaci box s objemom 

15 litrov napájaný z 12 V zá-
suvky zaistí počas ciest po-

hodlné občerstvenie. Box 
možno vo vozid le fixovať 

pomocou bezpečnostného 
pása na zadnom sedadle 

(5L0 065 400) 
cena: 117,60€ 

Bez zobrazenia: 
 Termo‑elektrický chladiaci 

box 20 l
(000 065 400E)  

cena: 146,89€



Priehľadná ochranná fólia  
zadného nárazníka (5JH 071 363) 
Cena: 23,57€

Gumový koberec do batožinového priestoru
(5JA 061 190) 
Cena: 30,24€

Plastová vaňa do batožinového priestoru (5JA 061 162) 
Cena: 88,20€
Bez zobrazenia:  
s ALU priečkou (3T0 017 254), cena: 32,41€; 
s protišmykovou sieťou (3T0 061 210), cena: 14,42€

Obojstranný koberec do batožinového priestoru 
(5JH 061 163) 
Cena: 58,67€

Sieťový program  
v červenej farbe 

(5JA 017 700) 
cena: 33,77€

v čiernej farbe 
(5JA 065 110) 
cena: 29,21€

Krycia fólia zadného nárazníka  
(5JA 071 336) 
Cena: 9,96€

Ochranná vložka do batožinového priestoru  
(5JH 071 162)



Organizér batožinového priestoru (5JA 061 109)



Ochranný kryt motora 
pre vozidlá s benzínovými motormi
(5JA 071 608), cena: 113,26€;
pre vozidlá s dieselovými motormi 
(5JA 071 608A), cena: 113,26€

ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka k vybraným modelom vyrábaných vozidiel spodný ochranný kryt motora, ktorý chráni motor 

pred všetkými nežiaducimi vplyvmi (voda, prach, blato, kamenie z ciest), v zimnom období tiež pred posypovou soľou. Zamedzí tak korózii 

kovových dielcov aj poškodeniu elektronických zariadení (senzory, elektroinštalácia a pod.). Kryt znižuje hluk motora a zároveň posilňuje 

jeho ochranu a zvyšuje životnosť jeho častí (alternátor, štartér, remene a iné). Zlepšuje aerodynamiku vozidla, čím sa znižuje spotreba 

pohonných látok. Kryt motora je vyrobený z plastu v najvyššej kvalite, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou, pružnosťou a odolnosťou 

tak proti mechanickému (posyp vozovky, kamienky), ako proti chemickému (olej, pohonné látky a pod.) poškodeniu. Materiál krytu je odolný 

proti zmenám teploty, takže kryt zmenou teplotných a poveternostných podmienok nemení svoju veľkosť. Montáž spodného krytu motora 

nevyžaduje žiadne úpravy na podvozku vozidla.



Škrabka na ľad  
(5JA 096 010) 
Cena: 2,33€

Lakťová opierka  
(5JA 061 123) 
Cena: 160,21€

Zadné lapače nečistôt
(5JA 071 101A) 
Cena: 12,60€

Predné lapače nečistôt
(5JA 071 111) 
Cena: 13,08€

Deliaca mreža  
(5JA 071 195) 
Cena: 126,94€



PRePRAvA
Určite máte so svojou rodinou veľa plánov, ako si užiť voľný čas, kam 
sa vydať a čo nové vidieť. Či už ide o športové výpravy, poznávacie 
dovolenky alebo len o víkendové cesty na chatu, môže sa stať, že ani 
objemný batožinový priestor nestačí. Riešenie je však jednoduché: 
ŠKODA Originálne príslušenstvo, ktoré vám umožní prevážať športovú 
výbavu a ďalšiu batožinu mimo interiéru vozidla.

 City Crash je metóda testovania produktov originálneho
 príslušenstva, ktoré je upevnené na karosérii vozidla
 (základné strešné nosiče, priečniky), a ďalších transportných
systémov (boxy, držiaky na bicykel, lyže a na surf).
Priebeh: „saňová skúška“ (časť karosérie upevnená na špeciálnych
koľajničkách) pri zaťažení 9 – 12 G počas 80 ms (rýchlosť cca 30 km/h).
Výsledok: Pre úspešné splnenie City Crash je nutné, aby nedošlo
k oddeleniu žiadneho z prevážaných predmetov. To znamená, že musí byť
zaistená bezpečnosť cestnej premávky (chodcov, ostatných vozidiel) pred
automobilom aj za ním.

Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom  
s nosnosťou až 20 kg 
(3T0 071 128B), cena: 100,32€
 
Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič bicykla s kovovým profilom  
(3T0 071 128), cena: 58,67€
 
Batožinový kôš dodávaný vrátane upínacej siete a popruhov  
(LBT 009 006), cena: 325,20€
 
Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom,  
kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy  
(LBB 000 001), cena: 110,88€
 
Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s kovovým profilom
Prepravujte na streche svojho auta pohodlne až štyri páry lyží alebo dva 
snoubordy – komfortne a bezpečne. Pretože nosič lyží a snoubordov možno 
nielen jednoducho namontovať na priečniky, ale navyše aj zamknúť. Zásluhou 
širokých otváracích tlačidiel možno držiak na lyže obsluhovať aj v hrubých 
rukaviciach. Funkcia vysúvania uľahčuje nakladanie a vykladanie.
Je vhodný aj na prepravu wakeboardu (LBT 071 027), cena: 97,62€
 
Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy, kapacita až 5 párov lyží alebo  
4 snoubordy, objem 380 litrov, úspešne absolvoval City Crash Test  
(5L6 071 175) – sivý, cena: 339,60€
(5L6 071 175A) – čierny lakovaný, cena: 463,20€
(5L6 071 175B) – biely lakovaný, cena: 463,20€



Odnímateľné ťažné zariadenie 
(5JH 092 155)
Cena: 257,04€
 
Elektroinštalácia 
pre vozidlá vyrobené do KT 22/2015
el. inštalácia pre vozidlá s prípravou (5JA 055 204), cena: 152,46€
el. inštalácia pre vozidlá bez prípravy (5JA 055 204) cena: 152,46€
 + (5JA 055 204A), cena: 45,11€
 
alebo el. inštalácia – pre vozidlá bez prípravy
5JB 055 316 – LR, cena: 115,10€
5JC 055 316 – PR, cena: 115,10€
 
Pri použití súpravy 5JB/5JC 055 316 nedochádza 
pri zaradení spiatočky a pri pripojenom prívese 
k deaktivácii zadných parkovacích senzorov.

pre vozidlá vyrobené od KT 22/2015
el. inštalácia pre vozidlá s prípravou (5JH 055 204), cena: 147,42€
el. inštalácia pre vozidlá bez prípravy (5JH 055 204), cena: 147,42€
+ (5JA 055 204B), cena: 45,11€

Nosič bicyklov na 
ťažné zariadenie, 
kapacita 2 bicykle  

(000 071 105B)
Cena: 311,80€ 

Základný strešný nosič  
(5JA 071 126)  
Cena: 154,80€



Ochranu pasažierov, ale aj samotného vozidla, alebo rôzne doplnky z povinnej výbavy, to všetko si môžeme predstaviť pod pojmom bezpečnosť. A práve preto je naša ponuka  

taká široká: od detských autosedačiek cez mechanické zabezpečenie riadenia až po autolekárničku. Mysleli sme na všetko, a tak vám nemusí hroziť ani uviaznutie v snehu na 

horskej ceste – stačí si pribaliť snehové reťaze a lopatu.

BeZPeČnOsŤ



Originálne autosedačky ŠKODA absolvovali 
s vynikajúcimi výsledkami náročné testy Euro NCAP.

Kategória (podľa hmotnosti v kg)

Názov 0+ (0 – 13) 1 (9 – 18) 2 (15 – 25) 3 (22 – 36)

Baby‑Save Plus 0 – 13

ISOXIFIX Duo plus Top Tether 0 – 18

ISOFIX G 0/1 s rámom RWF 0 – 18

ISOFIX G 0/1 s rámom FWF 9 – 18

Wavo 1‑2‑3 15 – 36

Wavo Kind 15 – 36

Detská autosedačka 
Baby‑Safe Plus  
(1ST 019 907) 
cena: 514,74€

Detská autosedačka 
ISOFIX Duo plus Top Tether  
(DDA 000 006) 
cena: 470,40€



Detská autosedačka 
Wavo Kind  
(000 019 904D) 
Cena: 64,86€

Detská autosedačka
ISOFIX Duo G 0/1  
(000 019 909D)
Cena: 343,62€

Bez zobrazenia:  
Podložka pod detskú sedačku  
(000 019 819A) 
Cena: 16,76€ 

Detská autosedačka 
Wavo 1‑2‑3  
(000 019 903D) 
Cena: 169,74€

Rám RWF
na upevnenie proti smeru jazdy
(DDF 000 003A) 
cena: 161,46€
Bez zobrazenia: Rám FWF  
na upevnenie v smere jazdy  
(DDF 000 002) 
cena: 99,08€



Chcete, aby deti sedeli na tom najbezpečnejšom mieste? Detské sedačky zo ŠKODA 
Originálneho príslušenstva so spoľahlivým ukotvením ISOFIX, s uchytením Top Tether, 
možnosťou prepravy v smere jazdy aj proti smeru jazdy, s komfortom a variabilitou 
rešpektujúcou rast dieťaťa poskytujú najlepšie riešenie prepravy najmenších pasažierov.

Praktické a variabilné
Inteligentná konštrukcia sedačiek umožňuje posadiť dieťa nielen dozadu, ale aj 
na sedadlo spolujazdca, kam naň lepšie vidíte. Sedačky sa vyznačujú variabilitou 
a mnohými možnosťami nastavenia, ktorými možno prispôsobiť meniacu sa veľkosť 
dieťaťa. Osvedčí sa tiež mimo automobilu, ako sedačka na prenášanie dieťaťa alebo 
ako praktické kresielko.

Dokonale preverené
Istotu maximálne možnej bezpečnosti a kvality možno dosiahnuť len pomocou 
náročných testov. Preto každá sedačka zo ŠKODA Originálneho príslušenstva spĺňa 
európsky bezpečnostný homologizačný predpis EHK 44.04 a prešla radom ďalších 
previerok. Vynikajúce výsledky v nárazovom teste EuroNCAP spoločne s úspešnými 
testami nehorľavosti, miery škodlivých látok a kvality poťahu potvrdzujú vysokú 
kvalitu a bezpečnosť sedačiek.

DETSKÉ SEDAČKY – NAŠI NAJMENŠÍ V POHODLÍ A V BEZPEČÍ



Autolekárnička
SK vyhláška 143/2009 Z. z.
(000 093 108C) 
Cena: 10,18€

Mechanické zabezpečenie radenia 
pre mechanickú prevodovku  
(5JA 054 613), cena: 272,16€ 

Bez zobrazenia: 
pre automatickú prevodovku  

(5JA 054 613A) , cena: 272,16€

Bezpečnostné skrutky kolies  
(000 071 597C) 
Cena: 21,24€

Reflexná výstražná vesta
(XXA 009 001) 
Cena: 3,52€

Skladacia lopata na sneh vyrobená z hliníko‑
vej zliatiny, hmotnosť 750 g, trojdielna, vrátane
praktického textilného obalu  
(5L0 099 320) 
Cena: 33,77€

Výstražný trojuholník 
(GGA 700 001A) 
Cena: 10,96€

Snehové reťaze na pneumatiky 
195/55 R15 s kolesami 6,0J x 15"  
a 185/60 R15 s kolesami 6,0J x 15"  
(5JA 091 387)  
Cena: 90,97€

Autokozmetika

Súprava autokozmetiky – zimná (000096352H), 22,93€

Prezentačná súprava autokozmetiky (000096356A), 16,26€

Súprava autokozmetiky – letná (000096356B), 17,64€

Vosk leštiaci (000096317D), 10,10€

Prostriedok na čistenie interiéru (HBA096024), 8,38€

Prostriedok na ošetrovanie kože (000096323H), 10,36€

Odstraňovač hmyzu, čistič okien (000096300C), 8,69€

Gél na čistenie ráfikov (HBA096038), 8,04€

Koncentrát na čistenie skiel (000096311E), 58,54€

Čistiaci prostriedok na prístrojovú dosku (HBA096040), 9,12€

Odmrazovač 300 ml (HFA096020), 6,32€

Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov (000096311F), 6,78€



Súprava náhradných žiaroviek 
vrátane poistiek podľa výbavy 
vozidla (5JA 052 000) 
cena:  23,44€ 
pre vozidlá s hmlovkami 
(5JA 052 000A), cena: 30,62€

Ťažné lano  
(GAA 500 001) 
Cena: 12,58€

Zadné parkovacie senzory
pre vozidlá do KT22/15
5JA 054 630 – len akustická signalizácia 
cena: 182,70€
5JA 054 630A – zhodné so sériovým zho‑
tovením, podporuje zobrazovanie vzdialenosti 
na displeji autorádia ŠKODA 
cena: 229,32€
pre vozidlá od KT22/15
5JA 054 630B – zhodné so sériovým zho‑
tovením, podporuje zobrazovanie vzdialenosti 
na displeji autorádia ŠKODA 
cena: 220,50€



ŠKODA AUTO odporúča Castrol EDGE Professional

R
 1

0
7 

15
 8

/2
0

15

www.skoda‑auto.sk 

Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky predstavujú iba časť zo širokej ponuky príslušenstva. Ďalšie podrobné informácie o sortimente príslušenstva, o aktuálnych 
cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám na požiadanie poskytne váš autorizovaný partner ŠKODA. Informácie o technických údajoch, 
konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si 
vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov so zmenami jednotlivých modelov). Tento katalóg bol vytlačený na papier 
vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

Ekologické logo vyjadruje vedomie zodpovednosti a snahu ŠKODA AUTO o trvale 
udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a k prírode.

Aplikácia ŠKODA Service
Vždy na vašej strane.


