
SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA OCTAVIA 
PrísluŠeNsTVO



ŠKODA Octavia dokáže splniť najrôznejšie 
očakávania, preto nečudo, že je rovnako 
obľúbená u rodín s deťmi, ako aj u mladých 
párov, ktoré žijú aktívnym životným štýlom. 
Octavia môže byť tiež obľúbeným firemným 
vozidlom a príjemným spoločníkom 
na cestách do práce. Každý majiteľ Octavie 
však kladie dôraz na niečo iné, a práve 
tu prichádza k slovu ŠKODA Originálne 
príslušenstvo. Pomocou neho môžete 
zvýrazniť tie črty vozidla, ktoré sú pre vás 
dôležité – individualizovať ho použitím 
rôznych dizajnových prvkov, napr. diskov 
z ľahkej zliatiny alebo dekoratívnych 
fólií, dodať vozidlu športovejší vzhľad, 
podčiarknuť komfort, zvýšiť prepravnú 
kapacitu.

Produkty ŠKODA Originálneho 
príslušenstva predstavujú rozšírenie 
našej štandardnej a doplnkovej úrovne 
vybavenosti a boli schválené spoločnosťou 
ŠKODA AUTO. K ich ďalším prednostiam 
patrí dlhá životnosť, bezpečnosť, originálny 
dizajn a presná montáž. ŠKODA Originálne 
príslušenstvo spolu s kvalifikovaným 
poradenstvom a servisom vám ponúkne 
každý autorizovaný partner ŠKODA.





Sport Look paket: dekoratívna fólia v čiernej úprave 
s karbónovou textúrou a spojler 5. dverí (liftback) alebo 

strešný spojler (kombi) a vonkajšie spätné zrkadlá 
v čiernej farbe. Odporúčame tento paket kombinovať 

s 18" diskmi z ľahkej zliatiny Turini v čiernej matnej 
farbe a s dekoratívnou lištou predného nárazníka 

v čiernej lesklej farbe.

Či už túžite po športovejšie ladenom vzhľade vášho vozidla alebo mu len chcete 
dodať osobitejší štýl, s našou ponukou produktov orientovaných na šport a dizajn 
iste nájdete to správne riešenie. Jednoduchý a precízny dizajn nového modelu 
Octavie predstavuje totiž skvelý základ pre balíky športového vybavenia 
a pre ďalšie dekoratívne prvky zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva.

ŠPOrT & DIZAJN





Sport paket: spojler predného nárazníka, spojler zad-
ného nárazníka, spojler 5. dverí (liftback) alebo strešný 
spojler (kombi) a bočné dekoratívne lišty. Odporúčame 

tento paket kombinovať s 18" diskmi z ľahkej zliatiny 
Turini v čiernej matnej farbe a s dekoratívnou lištou 

predného nárazníka v čiernej lesklej farbe.



Dielce Sport paketu možno objednať tiež samostatne 
pod objednávacími číslami:
spojler predného nárazníka (5E0 071 606), cena: 139,86€
spojler zadného nárazníka (5E0 071 610), cena: 194,04€
spojler 5. dverí pre model Octavia (5E5 071 605A), cena: 115,04€
bočné dekoratívne lišty (5E0 071 328), cena: 52,80€



Okrem kompletných balíkov si môžete 
vybrať aj spomedzi jednotlivých prvkov, 
ktoré zvýšia príťažlivosť vášho vozidla 
a podčiarknu jeho individuálny charakter. 
V našej ponuke nájdete spojlery, 
chrómované exteriérové prvky a prahové 
lišty, ale aj exkluzívne interiérové doplnky  
z kože. Osobitosť vášho vozidla môžete 
tiež zdôrazniť diskmi z ľahkej zliatiny, ktoré 
sú okrem iného dostupné v čiernej alebo 
bielej úprave.

Spojler 5. dverí pre model Octavia (5E5 071 605B) 
Cena: 73,58€

Športový spojler 5. dverí pre model Octavia  
(5E5 071 605A) 
Cena: 115,04€



Strešný spojler pre model Octavia Combi 
(5E9 071 605) 
Cena: 98,41€

Dekoratívne prahové lišty  
s vložkami z ušľachtilej ocele
(5E0 071 303A) 
Cena: 68,80€

Dekoratívne prahové lišty  
čierne
(5E0 071 303) 
Cena: 23,44€

Chrómovaná lišta 5. dverí 
5E5 064 711A pre model Octavia, cena: 75,73€
5E9 064 711A pre model Octavia Combi, cena: 81,14€

Čierne vonkajšie spätné zrkadlá 
(5E0 072 530B) 
Cena: 35,16€

Chrómovaná lišta predného spojlera
(5E0 071 004) 
Cena: 54,56€

Čierna lišta predného spojlera
(5E0 071 311) 
Cena: 48,77€

Na porovnanie je na fotografii uprostred znázornený predný 
spojler bez lišty. Lišty nie sú vhodné pre autá s radarom.

Sada dekoratívnych fólií  
v čiernej farbe s textúrou karbónu na bočné a 5. dvere 
pre model Octavia 
(5E0 064 317A) 
Cena: 64,12€ 
pre model Octavia Combi 
(5E9 064 317A) 
Cena: 67,48€

Sada dekoratívnych fólií 
v striebornej farbe s textúrou karbónu
na bočné a 5. dvere  
pre model Octavia
(5E0 064 317B) 
Cena: 64,12€
pre model Octavia Combi
(5E9 064 317B) 
Cena: 67,48€





Trojramenný kožený volant, multifunkčný na 
ovládanie rádia a telefónu (5E0 064 241B CXR) 
Cena: 177,66€

Kryty pedálov na ľavostranné riadenie 
automatická prevodovka (5E1 064 205) 
cena: 68,42€ 
manuálna prevodovka (5E1 064 200) 
Cena: 57,46€

Športový štýl a viac individuality dodá interiéru vozidla 
malý kožený športový paket s červenou kožou: volant s 
červenou kožou (5E0 064 241 CXQ) trojramenný športový 
volant, cena: 168,84€;  (5E0 064 241A CXR) multifunkčný 
na ovládanie rádia, cena: 176,40€(5E0 064 241B CXR) 
multifunkčný na ovládanie rádia a telefónu, cena: 177,66€;  
(5E0 064 241C CXR) multifunkčný na ovládanie rádia, tel-
efónu a radenie pod volantom, cena: 190,26€ 
rukoväť ručnej brzdy s červenou kožou (5E0 064 300), 
cena: 62,04€ 
hlavica rýchlostnej páky s červenou kožou – ľavostranné 
riadenie, 5E1 064 230A päťstupňová manuálna prevodovka, 
5E1 064 230B šesťstupňová manuálna prevodovka, 5E1 
064 230C šesťstupňová manuálna prevodovka 4 x 4, cena: 
38,94€ 
5E1 064 220 automatická prevodovka, cena: 87,65€ 
5E1 064 220A automatická prevodovka 4 x 4, cena: 90,29€





Trojramenný kožený volant  
(5E0 064 241 CWD) 
Cena: 156,24€

Elegantný štýl a viac individuality dodá interiéru vozidla  
malý kožený paket s čiernou kožou: volant s čiernou kožou  
 
Trojramenný volant (5E0 064 241 CWD) 
cena: 156,24€ 
Multifunkčný na ovládanie rádia a telefónu (5E0 064 241B CWE) 
cena: 165,06€ 
 
rukoväť ručnej brzdy s čiernou kožou (5E0 064 300A XWI) 
cena: 62,04€ 
 
hlavica rýchlostnej páky s čiernou kožou – ľavostranné riadenie  
päťstupňová manuálna prevodovka (5E1 064 230D WZI) 
cena: 38,94€ 
šesťstupňová manuálna prevodovka (5E1 064 230E WZI) 
cena: 38,94€



Kvalita, bezpečnosť a dizajn
Disky z ľahkej zliatiny zo ŠKODA Originálneho príslušenstva sú názorným
príkladom spojenia kvality, funkcie a estetiky. Disky z ponuky ŠKODA 
Originálneho príslušenstva prechádzajú všetkými skúškami 
ako disky zo sériovej produkcie a tým je zaistená ich vysoká 
kvalita a bezpečnosť v prevádzke. Systém skúšok je dnes 
taký prepracovaný, že sa odskúša prakticky každá časť kolesa 
z hľadiska namáhania.

Všetky kolesá musia zodpovedať prísnym požiadavkám 
kladeným na tento tzv. životne dôležitý dielec. Certifikovaní 
dodávatelia potom zaručujú kvalitu vyrábaných diskov 
z ľahkých zliatin a dodržanie stanovených parametrov. 
Vzhľadom na širokú ponuku dizajnov a farebných 
variantov diskov z ľahkej zliatiny si môžete svoje 
vozidlo Octavia individualizovať presne podľa 
svojich predstáv. 

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.

Disky z ľahkej zliatiny



Disk z ľahkej zliatiny Gemini 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v čiernej metalickej farbe  
(5E0 071 498G FL8) 
cena: 205,81€ 
v sivej antracitovej (5E0 071 498E HA7) 
cena: 205,81€

Disk z ľahkej zliatiny Pictoris 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v striebornej farbe  
(5E0 071 498H 8Z8) 
Cena: 195,95€

Disk z ľahkej zliatiny Gemini 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v striebornej farbe  
(5E0 071 498F 8Z8) 
Cena: 195,95€

Disk z ľahkej zliatiny Xtrem 7,5J x 19" na pneumatiky 
225/35 R19 v sivej antracitovej farbe  
(5E0 071 499 HA7) 
Cena: 268,67€



Disk z ľahkej zliatiny Hawk 7,0J x 17" na pneumatiky 
225/45 R17 v čiernostriebornej farebnej úprave  
(5E0 071 496 JX2) 
Cena: 178,80€

Disk z ľahkej zliatiny Turini 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v striebornej farbe 
(5E0 071 498B 8Z8) 
Cena: 186,10€

Disk z ľahkej zliatiny Turini 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v bielej farbe  
(5E0 071 498A FM9) 
Cena: 205,81€

Disk z ľahkej zliatiny Turini 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v čiernej matnej farbe  
(5E0 071 498 ZG6) 
Cena: 197,18€

Disk z ľahkej zliatiny Golus 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v striebornej farbe  
(5E0 071 498C 8Z8) 
Cena: 195,95€

Disk z ľahkej zliatiny Alaris 7,5J x 18" na pneumatiky 
225/40 R18 v striebornej farbe  
(5E0 071 498D 8Z8) 
Cena: 191,03€



Disk z ľahkej zliatiny Teron 7,0J x 17"  
na pneumatiky 225/45 R17 
v striebornej farbe (5E0 071 497A 8Z8) 
Cena: 163,91€

Disk z ľahkej zliatiny Crystal 6,0J x 17" na pneumatiky 
205/50 R17, v striebornej farbe (5E0 071 496A 8Z8) 
– vhodné na použitie snehových reťazí 
Cena: 163,91€

Disk z ľahkej zliatiny Denom 7,0J x 17"  
na pneumatiky 225/45 R17 
v striebornej farbe (5E0 071 497 8Z8) 
Cena: 163,91€

Disk z ľahkej zliatiny Premia 6,5J x 16" 
na pneumatiky 205/55 R16 
v čiernej farbe (5E0 071 494 JX2) 
Cena: 162,67€

Disk z ľahkej zliatiny Star 6,0J x 16" na pneumatiky 
205/55 R16, v striebornej farbe (5E0 071 494A 8Z8)
– vhodné na použitie snehových reťazí 
Cena: 155,28€

Disk z ľahkej zliatiny Hawk 7,0J x 17"
na pneumatiky 225/45 R17
v bielej farbe (5E0 071 496B FM9) 
Cena: 182,40€



Veľkoplošné kryty kolies Sidus 6,0J x 15" 
štvordielna súprava (5E0 071 455) 
Cena: 44,48€

Disk z ľahkej zliatiny Velorum 6,5J x 16" na 
pneumatiky 205/55 R16, v striebornej farbe 
(5E0 071 496C 8Z8) 
Cena: 155,28€

Disk z ľahkej zliatiny Minoris 6,5J x 16" na 
pneumatiky 205/55 R16, v striebornej farbe 
(5E0 071 494 8Z8) 
Cena: 155,28€

Disk z ľahkej zliatiny Ilias 6,5J x 16"na pneumatiky 
205/55 R16 v striebornej farbe  
(5E0 071 496D 8Z8) 
Cena: 155,28€

Veľkoplošné kryty kolies Nordic 6,0J x 16" 
štvordielna súprava (5E0 071 456) 
Cena: 54,11€

Veľkoplošné kryty kolies Tekton 6,5J x 16" 
štvordielna súprava (5E0 071 456A) 
Cena: 48,06€



Obal na kompletné kolesá
Komfortná súprava obalov na kolesá do 18" 
a 245 mm šírky. Je vyrobená z kvalitného polyesteru 
a vďaka robustným držadlám umožňuje ľahký 
transport a prenášanie kolies (000 073 900B) 
Cena: 24,12€

Krytky skrutiek na estetickejší vzhľad kolies;
striebrosivá matná (1Z0 071 215 Z37), cena: 5,94€;
na kolesá s bezpečnostnými skrutkami 000 071 597 C
(1Z0 071 215A Z37), cena: 5,94€;
striebrosivá lesklá (1Z0 071 215 U27), cena: 5,58€;
strieborná metal (1Z0 071 215 7ZS), cena: 10,92€;
čierna lesk (1Z0 071 215 9B9), cena: 10,92€;
čierna mat (1Z0 071 215 01C), cena: 5,94€;
na kolesá s bezpečnostnými skrutkami 000 071 597 C
(1Z0 071 215A 01C), cena: 11,40€



Ak si želáte vo vozidle počúvať vašu obľúbenú hudbu alebo bez problémov nájsť cestu na neznáme miesto, zoznámte sa s našimi produktmi z kategórie hudba 
a komunikácia. Rádiá z našej ponuky nielenže navodia vo vozidle príjemnú atmosféru, ale vám aj sprostredkujú príjem dopravného spravodajstva. Navyše všetky prístroje 
umožňujú zobrazovanie informácií na bodovom displeji Maxi DOT, majú vstup na súpravu hands-free a dajú sa ovládať z multifunkčného volantu.

HuDBA 
& KOMuNIKÁCIA



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.

 

Rádio Swing: model s CD 
mechanikou, ktorá umožňuje 

prehrávať CD a zvukové súbory 
vo formáte MP3 alebo WMA, 

výstupný výkon 4x 20 W
pre model Octavia  

(5E0 057 187A) 
Cena: 352,80€ 

pre model Octavia Combi 
(5E0 057 187C) 
Cena: 382,80€

Rádio Blues: rádioprijímač 
AM/FM so systémom RDS, 

výstupný výkon 4x 20 W  
(5E0 057 187) 

Cena: 310,80€

Softvér Simply Clever slúži na aktualizáciu a dopĺňanie progra-
mového vybavenia, ktoré tak zostáva stále aktuálne. Umožňuje 

implementáciu najmodernejších funkcií v oblasti komfortu, 
bezpečnosti a zábavy. V rámci ŠKODA Originálneho príslušenstva 

je teraz v ponuke aj funkcia rozpoznania únavy vodiča, tzv. 
Driver Activity Assistant (5E0 054 801), ktorá pri rýchlostiach 

nad 65 km/h kontinuálne vyhodnocuje štýl jazdy vodiča a v prí-
pade, že zistí správanie signalizujúce únavu vodiča, odporučí 

akustickými a optickými signálmi prestávku. 
Cena: 48,97€

Držiak na multimediálne 
zariadenia  

v stredovej konzole
(5JA 051 435A) 

Cena: 6,18€

Navigačné SD karty
pre navigačný systém Amundsen
Európa (5E0 051 236E), 
svet bez Európy (5E0 051 236C) 
cena: 187,80€ 
prázdna SD karta potrebná 
na aktualizáciu mapy (5E0 051 236) 
cena: 33,96€

Prepojovací kábel pre MDI
(multimediálne rozhranie Mobile  
Device Interface)
pre iPod – MDI (5E0 051 510) 
cena: 36,29€
pre iPod – MDI video (5E0 051 510C) 
cena: 57,34€
pre micro USB – MDI (5E0 051 510A) 
cena: 23,69€
pre mini USB – MDI (5E0 051 510B) 
cena: 23,69€
pre 3,5 mm konektor – MDI (5E0 051 510D) 
cena: 15,37€
Prepojovací kábel pre USB – Apple
(Lightning cable - 5E0 051 510E iPhone 5) 
cena: 31,75€



Široký sortiment produktov ŠKODA Originálneho príslušenstva v kategórii komfortu a úžitku vám umožňuje zvýšiť pohodlie pasažierov a úžitkovosť vášho vozidla v každom 
ročnom období. Kým s niektorými doplnkami sa budete ešte viac tešiť na letné výlety, vak na lyže vám príde vhod pri cestách za zimným športovaním. Autokoberce, rovnako 
ako koberce do batožinového priestoru alebo plastová vaňa, vám pomôžu pri udržiavaní čistoty v automobile a sieťový program alebo multifunkčný box pod zadným plató 
podstatne zvýšia úložné možnosti vozidla.

KOMFOrT  
& ÚŽITOK



Tempomat 
pre všetky motorizácie, 

pre vozidlá
s palubným počítačom 

(5E0 054 800B);
pre vozidlá bez palubného 

počítača
(5E0 054 800A)

Zásuvka na 230 V 
(000 063 826) 
Cena: 175,14€

Vyberateľný odpadkový kôš 
v priehradke na predných dverách 
(v čiernej farbe 5JA 061 107 9B9,  
v béžovej farbe 5JA 061 107 WC4)
Cena: 11,34€

Termoelektrický chladiaci box;  
objem 15 l; napájanie z 12 V 

zásuvky; na fixovanie boxu vo 
vozidle slúži bezpečnostný pás na 

zadnom sedadle  
(5L0 065 400) 
Cena: 117,60€

Bez zobrazenia:
Termoelektrický chladiaci box 

s objemom 20 litrov zaistí počas 
ciest pohodlné občerstvenie v tej 
správnej teplote. Potraviny podľa 
potreby vychladí a možno v ňom 

bez problémov prepravovať  
v zvislej polohe aj dvojlitrové fľaše  

(000 065 400E) 
Cena: 146,89€

Vak na lyže; s kapacitou až na 4 páry lyží  
(DMA 600 004A) 
Cena: 110,54€

Diaľkové ovládanie centrálneho 
zamykania  
(5E0 054 627) 
Cena: 111,01€



Sieťový program trojdielny 
v červenej farbe (5E0 017 700), cena: 38,08€ 
v čiernej farbe (5E0 017 700A), cena: 30,94€



Textilný koberec do batožinového priestoru  
pre model Octavia (5E5 061 163) 
pre model Octavia Combi (5E9 061 163) 
cena: 22,55€

Plastová vaňa do batožinového priestoru  
pre model Octavia (5E5 061 162) 
pre model Octavia Combi (5E9 061 162) 
cena: 61,12€

Gumový koberec do batožinového priestoru
pre model Octavia (5E5 061 160) 
pre model Octavia Combi (5E9 061 160) 
cena: 35,66€

Multifunkčný box pod zadným plató
(5E5 061 109) 
Cena: 59,52€



Gumovo-textilný obojstranný rozkladací koberec  
do batožinového priestoru  pre model Octavia Combi (5E9 061 210) 
na snímke textilná strana 
cena: 92,99€

Gumovo-textilný obojstranný rozkladací koberec  
do batožinového priestoru pre model Octavia Combi (5E9 061 210) 
na snímke čiastočne rozložený koberec, gumová strana 
cena: 92,99€

Gumovo-textilný obojstranný koberec  
do batožinového priestoru textilná strana  
pre model Octavia (5E5 061 163A)
pre model Octavia Combi (5E9 061 163A) 
cena: 69,76€

Gumovo-textilný obojstranný koberec  
do batožinového priestoru gumová strana  
pre model Octavia (5E5 061 163A);
pre model Octavia Combi (5E9 061 163A) 
cena: 69,76€



Ochranná lišta nakladacieho priestoru nárazníka – hliníková 
pre model Octavia (5E5 064 711B), cena: 48,77€  
pre model Octavia Combi (5E9 064 711B), cena: 54,82€

Hák do batožinového priestoru 
(5E0 065 191) 
Cena: 5,23€

Multifunkčná kapsa pod rolo  
(5E9 061 103) 
Cena: 47,82€

Ochranná lišta nakladacieho priestoru nárazníka – čierna 
pre model Octavia (5E5 064 711), cena: 48,77€ 
pre model Octavia Combi (5E9 064 711), cena: 54,82€



Vyberateľná vanička batožinového priestoru (5JA 061 109) 
Cena: 40,20€



Škrabka na ľad
(5JA 096 010) 

Cena: 2,33€

Textilné autokoberce Prestige 
štvordielne sady pre vozidlá 
s ľavostranným riadením  
(5E1 061 404)
Cena: 41,45€
 
Textilné autokoberce 
Standard štvordielne súpravy 
pre vozidlá s ľavostranným 
riadením  
(5E1 061 404A) 
Cena: 34,32€

Gumové autokoberce
štvordielne sady pre vozidlá 
s ľavostranným riadením  
(5E1 061 550) 
Cena: 31,20€

Zadné lapače nečistôt
(5E0 075 101) 
Cena: 13,33€

Predné lapače nečistôt
(5E0 075 111) 

Cena: 13,33€

Deliaca mreža pre model Octavia Combi  
(5E9 071 195) 
Cena: 125,71€



S produktmi ŠKODA Originálneho príslušenstva v kategórii prepravy sa 
môžete vydať na cesty za zimným či letným športom aj v plne obsadenom 
vozidle. Okrem objemného batožinového priestoru máte k dispozícii 
ešte ďalší úložný priestor – na streche vozidla. Ponúkame vám praktické 
a spoľahlivé základné strešné nosiče, ako aj rôzne uzamykateľné špeciálne 
nosiče a držiaky bicyklov a snoubordov. K dispozícii je aj strešný box na lyže 
v dizajne ŠKODA a nosič bicyklov, ktorý sa upevňuje na ťažné zariadenie.

„City Crash“ je metóda testovania produktov Originálneho 
príslušenstva upevnených na karosérii vozidla, napr. základných 
strešných nosičov, priečnych strešných nosičov a ďalších 

prepravných systémov (boxov, nosičov bicyklov, lyží a surfov).
Postup: Časť karosérie sa upevní na špeciálne ližiny, 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.

PrePrAVA

Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom, s nosnosťou až 20 kg.
Nosič bicykla je to pravé pre všetkých ambicióznych cyklistov. Nosič sa skladá 
z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu a z držiaka z matnej chrómova-
nej ocele. Jednoduchá montáž na priečniky umožňuje ľahkú manipuláciu.  
Vlastná váha cca 3,2 kg. Nosič bicykla, overený testom City-Crash, je uzamykateľný 
(3T0 071 128B) 
Cena: 100,32€
Bez zobrazenia: Uzamykateľný nosič bicykla s kovovým profilom
(3T0 071 128)
Cena: 58,67€ 
 
Batožinový kôš, dodáva sa 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)
Prepravujte na streche svojho auta pohodlne až štyri páry lyží alebo dva snou-
bordy – komfortne a bezpečne. Pretože nosič lyží a snoubordov možno nielen 
jednoducho namontovať na priečniky, ale navyše aj zamknúť. Pomocou širokých 
otváracích tlačidiel možno držiak lyží obsluhovať aj v hrubých rukaviciach. Funkcia 
výsuvu uľahčuje nakladanie a vykladanie. Je vhodný aj na prepravu wakeboardu.  
Cena: 110,88€

Uzamykateľný box na lyže a snoubordy, kapacita až 5 párov lyží
alebo 4 snoubordy, objem 380 litrov, úspešne absolvoval City Crash Test
(5L6 071 175) 
Cena: 339,60€

Základný strešný nosič (5E5 071 126)
Cena: 181,44€



Priečny strešný nosič  
pre model Octavia Combi 
(5E9 071 151) 
Cena: 157,75€

Odnímateľné ťažné zariadenie  
(5E0 092 155) 
Cena: 243,18€

Elektroinštalácia s 13-pólovou zásuvkou
pre vozidlá bez prípravy na ťažné zariadenie 
(5E0 055 316A) 
cena: 178,70€
pre vozidlá s prípravou na ťažné zariadenie 
(5E0 055 316) 
cena: 170,08€

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie; kapacita 2 bicykle  
(000 071 105B) 
Cena: 311,80€



Ochranu posádky, ale aj samotného automobilu, alebo rôzne prvky povinnej výbavy, to všetko si môžeme predstaviť pod pojmom bezpečnosť. Preto je naša ponuka taká široká: 
od detských autosedačiek cez mechanické zabezpečenie radenia až po autolekárničku. Mysleli sme na všetko, aj na to, ako sa vyhnúť uviaznutiu na zasneženej horskej ceste – 
stačí si proste pribaliť snehové reťaze a lopatu.

BEZPEČNOSŤ



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, kde naň lepšie vidíte. Sedačky sa vyznačujú variabilitou a mnohými možnosťami 
nastavenia, ktorými ich možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti dieťaťa. Osvedčia sa aj mimo 
vozidla ako sedačka na prenášanie dieťaťa či ako praktické kresielko.

Dokonale preverené
Istotu maximálne možnej bezpečnosti a kvality možno dosiahnuť len prostredníctvom 
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 Euro NCAP spolu s úspešnými testmi nehorľavosti, miery 
škodlivých látok a kvality poťahu potvrdzujú vysokú kvalitu a bezpečnosť sedačiek.

DeTSKé SeDAČKy – NAŠI NAjMeNŠí V POHODlí Aj V BeZPeČí

Pozrite si video z priebehu 
testovania detských 

sedačiek.

Originálne autosedačky ŠKODA absolvovali s vyni-
kajúcimi výsledkami náročné testy Euro NCAP.



0–13 kg 9–18 kg0–13 kg

9–18 kg

15–36 kg

Rám ISOFIX FWF
(DDF 710 002)
Cena: 107,36€

Detská autosedačka Baby-Safe Plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(1ST 019 907)
Cena: 514,74€

Detská autosedačka ISOFIX G 0/1
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 909D) 
Cena: 343,62€
s rámom RWF pre upevnenie proti smeru jazdy
s rámom FWF pre upevnenie v smere jazdy

Rám ISOFIX RWF
(DDF 000 003A)
Cena: 161,46€

Detská autosedačka ISOFIX DUO
plus Top Tether 
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(DDA 000 006)
Cena: 470,40€

Detská autosedačka Wavo 1-2-3
ŠKODA Originálne príslušenstvo
(000 019 903D)
Cena: 169,74€

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

Podložka pod detskú autosedačku
(000 017 819A)
Cena: 16,76€



Chcete deťom zaistiť vo vozidle maximálnu bezpečnosť? Detské autose-

dačky z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva s možnosťou upevne-

nia v smere jazdy aj proti smeru jazdy, s komfortom a variabilitou predsta-

vujú 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 mno-
hými možnosťami nastavenia, ktorými ich 
možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti detí.

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

Pozrite si video z priebehu testovania detských autosedačiek.

Rám ISOFIX FWF
(DDF 710 002)
Cena: 107,36€

Rám ISOFIX RWF
(DDF 000 003A)
Cena: 161,46€

Kategória (podľa hmotnosti v kg)

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

Baby Plus 0 – 13

Wavo 1-2-3 15 – 36

Wavo Kind 15 – 36



Mechanické zabezpečenie radenia
pre automatickú prevodovku (5E0 071 775A);
pre mechanickú prevodovku (5E0 071 775)  
Cena: 272,16€

Súprava na rezervné koleso  
(5E0 093 860) 
Cena: 38,38€

Snehové reťaze
na 15" kolesá (CEP 300 002A), cena: 88,20€
na 16" kolesá (5L0 091 355A), cena: 170,10€ 
na 16" a 17" kolesá (CEP 800 001), cena: 81,40€

Kryt motora pre motorizácie 1,2/TSI; 1,4/TSI; 1,6/
MPI (5E0 071 608) 
Cena: 141,73€



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

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

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

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



Alarm so strážením vnútorného 
priestoru 

pomocou ultrazvukového senzora
5E0 054 620 – montážna súprava 

cena: 85,68€
5E0 054 620A – základná súprava  
pre vozidlá s diaľkovým ovládaním 

centrálneho zamykania, 
cena: 147,42€

5E0 054 620B – základná súprava pre 
vozidlá s centrálnym zamykaním bez 

diaľkového ovládania 
cena: 147,42€

Sada náhradných žiaroviek BASIS
pre vozidlá bez hmlových svetlometov

(5E0 052 000) 
cena: 36,17€ 

pre vozidlá s hmlovými
svetlometmi (5E0 052 000A) 

cena: 38,30€
TOP pre vozidlá bez hmlových

svetlometov (5E0 052 000B); 
cena: 25,96€

pre vozidlá s hmlovými svetlometmi
(5E0 052 000C) 

cena: 27,35€

Sada bezpečnostných skrutiek (000 071 597C) 
Cena: 21,24€



Zadné parkovacie senzory 
– strážia vzdialenosť vozidla 
od prípadnej prekážky  
(5E0 054 630) 
Cena: 230,58€

Autolekárnička  
(000 093 108C) 
Cena: 10,18€

Autokozmetika (informácie o kompletnej ponuke získate  
u vášho autorizovaného partnera ŠKODA)



Ani vysoko kvalitné pneumatiky nie sú plne odolné proti nástrahám, ktoré na vás môžu 
čakať na cestách. Či už ide o klince alebo o ostré obrubníky a kamene, poškodenie 
pneumatiky býva väčšinou natoľko rozsiahle, že si treba zaobstarať novú. A práve preto, 
aby pre vás zničená pneumatika už nepredstavovala finančnú stratu, prinášame vám 
program ŠKODA Pneugarancia.

Garanciu na pneumatiku automaticky získate len pri kúpe kompletného zimného kolesa 
u autorizovaného obchodného partnera ŠKODA alebo na ŠKODA E-shop. Garancia 
sa poskytuje jednotlivo, teda bez ohľadu na počet kúpených kolies. Vzťahuje sa na 
neopraviteľné poškodenia vzniknuté pri bežnej prevádzke vrátane nabehnutia na 
obrubník. Ak máte platnú doživotnú Záruku mobility, môžete využiť aj odtiahnutie do 
najbližšieho autorizovaného servisu ŠKODA.

S programom ŠKODA Pneugarancia získate zľavu až 70 % z ceny novej pneumatiky.
Výška zľavy (rovnako ako lehota platnosti záruky) závisí od hĺbky zvyšného dezénu, 
pričom limitom sú 4 mm. Poškodenie pneumatiky vám už teda nemusí pokaziť náladu.

Garanciu môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného partnera ŠKODA v Slovenskej 
republike.

Pripravte sa na zimu výberom 
kompletných zimných kolies 
zo sortimentu ŠKODA Originálneho 
príslušenstva.

ŠKODA PNeuGArANCIA





MerCHANDIse

Detský set Octavia
Na zábavu vašim deťom dobre poslúži detský set, 
ktorý obsahuje tašku, blok, voskovky a samolepky. 
Neoprénová taška s obojstrannou farebnou potlačou 
detskými motívmi má formát A4 a v hornej časti je 
opatrená žltým zipsom, do ktorého je všitý štítok 
ŠKODA Collection sivej farby.
Taška obsahuje blok A5 s detskou potlačou s 56 
bielymi listmi, 6 voskoviek rôznej farby v škatuľke 
s rozmermi 5 x 9,5 x 1 cm a hárok samolepiek 
formátu A5 s detskými motívmi. 
Tak nech vaše deti na cestách nehnevajú!

Pletená čiapka Octavia
Teraz vás už slnko neoslní, naopak, vy oslní-
te ostatných štýlovou pletenou bejzbalovou 
čiapkou. V ľavej prednej časti nad šiltom 
je kovový 3D odznak v tvare loga Octavia 
a zadnú časť zdobí papierová visačka.
Čierna čiapka je vyrobená zo 100-percentné-
ho polyesteru a dodáva sa v dvoch veľkos-
tiach: M (56 cm) a L (58 cm).

Kľúčenka Octavia
Kovová kľúčenka zo zliatiny zinku v tvare 3D loga 
Octavia bude ozdobou vašich kľúčov od vozidla. 
Bezpečné pripevnenie kľúčov zaisťuje plochý krúžok, 
ktorý korešponduje s moderným dizajnom nového 
modelu vozidla Octavia.

Čierny alebo sivý opasok Octavia
Nechajte prehovoriť súčasný dizajnový jazyk ŠKODA aj 
vo svojom šatníku. Sivý kožený opasok z Darčekových 
predmetov ŠKODA je nielen kvalitný, ale vďaka originálnej 
kovovej spone v podobe loga Octavia získal aj nádych 
luxusu a elegancie. Kožený opasok možno štandardne 
ošetrovať dostupnými prostriedkami na starostlivosť 
o kožu, mierne mechanické poškodenie povrchu opaska 
vyriešite nahriatím teplým vzduchom a následným vyhla-
dením rovnou čistou plochou, napr. príborovým nožom.

Život s vozidlom ŠKODA Octavia si môžete spríjemniť tiež zaobstaraním predmetov 
pripravených presne na mieru používateľom tohto modelu. Kolekcia oblečenia a predmetov 
sa nesie v kombináciách čiernej a sivej farby a ctí eleganciu, akú nesie aj vozidlo ŠKODA 
Octavia. V kolekcii nájdete napríklad dámsku a pánsku polokošeľu, kožený opasok, pletenú 
šiltovku a ďalšie predmety, ktoré pri cestovaní týmto bestsellerom určite oceníte.



Ťažidlo Octavia
Ťažidlo v presnom tvare vášho vozidla Octavia je nevtie-
ravým dizajnovým doplnkom k vášmu vozidlu. Zásluhou 
lesklého kovového povrchu pôsobí luxusným dojmom. 
Je zhotovené z materiálu odolného proti starnutiu aj 
opotrebovaniu. Dĺžka ťažidla Octavia je 16 cm, hmotnosť 
400 gramov.

Pánska a dámska polokošeľa Octavia
Elegantná, kvalitná sivá, mierne lesklá polokošeľa 

moderného strihu pôsobí exkluzívnym dojmom. 
Vzhľadom na praktickú voľbu materiálu sa ľahko perie 

a je odolná proti pokrčeniu. Štítok v spodnej časti švíka 
na ľavom boku zdôrazňuje príslušnosť k limitovanej 

kolekcii oblečenia ŠKODA Collection a nechýba ani 
kovový 3D odznak v tvare loga Octavia na ľavom pleci. 

Dizajn polokošele na krku dopĺňa špeciálna čierna 
textilná páska s lesklým efektom a na rukávoch aj 

v dolných bočných švíkoch trojfarebná textilná páska. 
Čierne gombičky sú potlačené nápisom Octavia.

Dodáva sa vo veľkostiach XS až XXL, takže vhodnú 
veľkosť si vyberie muž či žena akejkoľvek postavy.
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14Uvedené produkty predstavujú len časť zo širokej ponuky príslušenstva. Ohľadom ďalších informácií o kompletnom sortimente príslušenstva, 

aktuálnych cenách a dodacích podmienkach a lehotách sa obráťte na vášho autorizovaného partnera ŠKODA. Všetky technické údaje a údaje 
o konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadania tohto dokumentu do tlače. Výrobca si 
vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmien technických parametrov alebo vybavenia jednotlivých modelov). Tento katalóg je vytlačený na papieri 
z celulózy bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

www.skoda-auto.sk 

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

ŠKODA AUTO odporúča Castrol EDGE Professional

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


