
SIMPLY CLEVER

NOVÁ
ŠKODA FABIA
prísluŠeNstVO



Nová ŠKODA Fabia je sebavedomé 

vozidlo, ktoré vám už pri 

kúpe prináša široké možnosti 

individualizácie. S príslušenstvom 

z našej ponuky môžete dosiahnuť 

ešte väčší efekt. Dajte sa viesť 

svojím štýlom a praktickými 

potrebami. Podčiarknete športový 

charakter dizajnu. Doprajte 

si vyšší komfort a technické 

vychytávky.

Vyberte si z užitočných doplnkov. 

Objavte výhody strešných nosičov.

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

a ďalšie odporúčané produkty 

ponúkajú stopercentnú 

kompatibilitu s vaším vozidlom, 

dlhú životnosť a bezpečnosť. 

A vaša osobitá Fabia vám 

ponúkne ešte väčšie potešenie 

z každodenného využívania 

vozidla.

VAŠe VOZIDlO,  
VÁŠ ŠtÝl, VÁŠ pODpIs









Športový paket Red & Grey
Súčasťou paketu sú červené 17" zliatinové disky Savio, červené kryty  

bočných zrkadiel a červeno‑sivý polep kapoty, strechy a piatych dverí. V ponuke je tiež 

čierny variant paketu (čierne disky a kryty zrkadiel, červeno‑sivý polep). Paket možno 

objednať výhradne s novým vozidlom. ŠKODA AUTO zaisťuje odbornú montáž.*

ŠKODA Originálne príslušenstvo



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 alebo 

kožené doplnky, prahové lišty a, samozrejme, atraktívne zliatinové disky 

s rozmermi 15", 16" alebo 17".

DIZAJN A ŠpOrt



Športový paket Red&Grey pre model Fabia Combi
Súčasťou paketu sú červené 17" zliatinové disky Savio, červené kryty bočných zrkadiel a červeno‑sivý polep kapoty, 

strechy a piatych dverí. V ponuke je tiež čierny variant paketu (čierne disky a kryty zrkadiel, červeno‑sivý polep). 

Paket možno objednať výhradne s novým vozidlom. ŠKODA AUTO zaisťuje odbornú montáž.*

ŠKODA Originálne príslušenstvo



Dekoratívny kryt vnútorného zrkadla
ŠKODA Originálne príslušenstvo

V bielej lesklej farbe bez dažďového a svetelného senzora alebo so senzorom

v čiernej lesklej farbe bez dažďového senzora alebo so senzorom



INterIÉr AKO VAŠe DruHÉ JA
NOVÁ ŠKODA FABIA 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 potom 

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.



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.

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 potom 

vyzdvihnúť u autorizovaného partnera 

ŠKODA na Slovensku podľa vášho výberu.



Dekoratívne prahové lišty s ALU vložkou
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 071 303)

Cena: 72,58€

Dekoratívne prahové lišty ALU
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 071 303A)

Cena: 40,96€

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Pre vozidlá s manuálnou prevodovkou 

(5E1 064 200), cena: 57,46€

s automatickou prevodovkou  

(5E1 064 205), cena: 68,42€

Kryty bočných zrkadiel
ŠKODA Originálne príslušenstvo

V červenej farbe

(6V0 072 530)

Cena: 31,88€

Kryty bočných zrkadiel
ŠKODA Originálne príslušenstvo

V čiernej farbe

(6V0 072 530A)

Cena: 31,88€

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Čierne

(6V0 071 310)

Cena: 62,38€ 

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Karbón

(6V0 071 310A) 

Cena: 62,38€

Lišty na dvere
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 071 329) 

Cena: 190,26€



Malý kožený športový paket v červenej koži – cherry red
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Volant: športový (5E0 064 241 CXQ, 114,13€); multifunkčný na ovl. rádia (5E0 064 241A CXR, 160,18€); rádia a telefónu (5E0 064 241B CXR, 159,90€); rukoväť ručnej 

brzdy (6V0 064 300, 46,73€); hlavica a manžeta rýchlostnej páky: 5‑stupňová prevodovka 1,2 TSI a 1,4 TDI (6V0 064 230 DYT, 37,75€), 1,0 MPI (6V0 064 230A 

DYT, 37,75€); 6‑stupňová (6V0 064 230B DYT, 37,75€); aut. prevodovka (6V1 064 220, 55,04€); prevodovka DSG (6V1 064 220A, 55,04€)

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Pre vozidlá s manuálnou prevodovkou 

(5E1 064 200), cena: 57,46€

s automatickou prevodovkou  

(5E1 064 205), cena: 68,42€

Dekoratívne prahové fólie
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Karbón

(6V0 071 310A) 

Cena: 62,38€







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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V čiernej metalickej farbe, brúsené
(5JA 071 497B FL8), cena: 160,21€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V červenej lesklej farbe, brúsené
(5JA 071 497E MN4), cena: 160,21€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V striebornej farbe, brúsené

(6V0 071 496B 8Z8), cena: 144,19€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V čiernej metalickej farbe, brúsené

(6V0 071 496 FL8), cena: 151,58€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(5JA 071 495A 8Z8), cena: 120,78€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V čiernej matnej farbe, brúsené

(5JA 071 497C ZG6) , cena: 160,21€



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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 495 8Z8), cena: 120,78€

Veľkoplošné kryty Dentro 
na oceľové disky 6,0J x 15" 

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 455), cena: 59,77€

Veľkoplošné kryty Flair 
na oceľové disky 5,0J x 14" 

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 454), cena: 52,99€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V čiernej matnej farbe, brúsené

(5JA 071 497C ZG6) , cena: 160,21€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 497 8Z8), cena: 152,82€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
(6V0 071 496C 8Z8), cena: 144,19€

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

ŠKODA Originálne príslušenstvo
V bielej farbe, brúsené

(6V0 071 496A FM9), cena: 151,58€



ZLIATINOVÉ DISKY

Zliatinové disky zo ŠKODA Originálneho príslušenstva sú názorným 

príkladom spojenia kvality, funkčnosti a estetiky. Prechádzajú všetkými 

skúškami ako disky pre 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.

Všetky disky musia zodpovedať prísnym požiadavkám kladeným na 

tento „životne dôležitý dielec“. Certifikovaní dodávatelia zaručujú kvalitu 

vyrábaných zliatinových diskov a dodržiavanie stanovených parametrov. 

Vďaka širokej ponuke dezénov a farebných variantov diskov si môžete 

svoje vozidlo individualizovať presne podľa svojich predstáv.

Na dosiahnutie maximálnej kvality produktov 

zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva 

sa využíva aj výpočtová technika, ako napríklad tu 

na simulačnom obrázku z testovania zliatinových diskov.

Obal na kompletné kolesá
Súprava obalov na kolesá až do 

priemeru ráfika 18" a 245 mm šírky, 

vyrobených z kvalitného polyesteru, 

vďaka robustným držadlám umožňuje 

ľahký transport a prenášanie kolies.

(000 073 900B)

Cena: 24,12€

Súprava krytiek skrutiek kolies:
– na štandardné skrutky

1Z0 071 215 Z37 – striebrosivá matná, 5,94€

1Z0 071 215 01C – čierna matná, 5,94€

1Z0 071 215 UZ7 – striebrosivá lesklá, 5,58€

1Z0 071 215 9B9 – čierna lesklá, 10,92€

1Z0 071 215 7ZS – strieborná metalická, 10,92€ 

– na bezp. skrutky 000 071 597C, 21,24€

1Z0 071 215A Z37 – striebrosivá matná, 5,94€

1Z0 071 215A 01C – čierna matná, 11,40€



ŠKODA  
pneugarancia

ŠKODA PNEUGARANCIA

Ani vysoko kvalitné pneumatiky nie sú celkom 

odolné proti nástrahám, ktoré na vás môžu 

čakať na cestách. Či už ide o klince alebo o ostré 

obrubníky a kamene, poškodenie pneumatiky býva 

zväčša natoľko rozsiahle, že si treba zaobstarať 

novú. A práve preto, aby zničená pneumatika 

nepredstavovala pre vás 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‑shope. 

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 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 je 5 mm. Teda poškodenie pneumatiky vám už nemusí 

pokaziť náladu. Garanciu môžete uplatniť u ktoréhokoľvek 

autorizovaného partnera ŠKODA v rámci Slovenskej republiky.

Pripravte sa na zimu výberom kompletných zimných kolies 

zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva.







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

Prepájací kábel na USB
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Mini USB (5JA 051 446H) , cena: 16,88€

Apple Lightning iPhone 5, 6 (5E0 051 510E), cena:  31,75€

Micro USB (5JA 051 446J), cena: 16,88€



SmartGate
SmartGate umožňuje prepojiť smartfón alebo tablet 

cez aplikácie ŠKODA so systémami vozidla a získať tak 

zaujímavé prevádzkové údaje, napríklad aká ekonomická 

alebo dynamická je jazda, ale aj servisné informácie a pod.*

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

(6V0 063 218)

Cena: 129,60€

Súprava na dodatočnú montáž USB/AUX
(6V0 063 828)

Cena: 60,48€

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.

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

(5E0 054 801)

Cena: 48,97€

*  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.

Drive G‑MeterMFA Pro Performance ServiceMotorSound 



AKtuAlIZuJte sI mApY A sOFtVÉr
pOHODlNe ONlINe
Naším cieľom je zjednodušiť vám život a spríjemniť cestovanie. Preto sme pre vás za využitia moderných technológií 

pripravili nový portál Infotainment. Navštívte www.infotainment.skoda‑auto.com, 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. S kúpou nového vozidla, respektíve navigačného systému ŠKODA, získate s navigačnou databázou Európa 

aktualizáciu navigačných máp zadarmo. Navigačné podklady pre ostatné časti sveta sú spoplatnené.

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU

Nezabudnite, že aktualizáciu potrebuje okrem máp 

aj ďalší softvér pre systém infotainment.

MY DESTINATION

Pomocou aplikácie MyDestination máte možnosť 

zostaviť si zoznam cieľov svojej budúcej cesty 

z pohodlia domova. Zoznam potom jednoducho 

importujete do navigačného prístroja. Pri príprave 

svojej trasy tak nemusíte sedieť v aute. Ovládanie 

navigačného prístroja je s touto aplikáciou 

jednoduchšie a komfortné.

AKTUALIZÁCIE 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.

COMPATIBILITY LIST

Táto aplikácia vám zobrazí kompatibilitu 

vášho externého zariadenia (smartfón, tablet) 

so softvérovými funkciami systému infotainment 

(Bluetooth, MirrorLink a iné).

ČO VŠetKO NÁJDete NA NOVOm pOrtÁlI:







Mať svoj štýl znamená mať aj vlastné 

predstavy o komforte. Dolaďte si vozidlo 

presne podľa nich. A keďže komfort prichádza 

ruka v ruke s úžitkom, naša ponuka je veľmi 

pestrá. Ako keď zariaďujete byt. Od kobercov po 

chladničku. S ohľadom na všetkých členov rodiny 

vrátane psa.

KOmFOrt 
A ÚŽItOK

Ochranná fólia
zadného nárazníka

ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V6 061 197) – prevedenie Hatchback, 28,10€

(6V9 061 197) – prevedenie Combi, 28,10€ 

Zadné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V6 075 101) – prevedenie Hatchback

cena: 11,88€

(6V9 075 101) – prevedenie Combi

CENA: 11,88€

Predné lapače nečistôt
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 075 111) – univerzálne

Cena: 13,20€



Lakťová opierka vpredu
Obsahuje odkladaciu schránku.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 061 123), cena: 165,14€

Organizér na predné sedadlo
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

(6V0 061 107)

Slnečné clony
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

pre variant Hatchback

(6V6 064 363) – slnečné clony zad. bočných dverí, 26,34€ 

(6V6 064 361) – slnečná clona piatych dverí, 31,88€

pre variant Combi 

(6V9 064 363) – slnečné clony zad. bočných dverí, 29,36€ 

(6V9 064 362) – slnečné clony zad. bočných okien, 23,57€

(6V9 064 361) – slnečná clona piatych dverí, 31,88€

Detské zrkadlo
Upevňuje sa nad vnútorné spätné zrkadlo. Bez 

potreby otáčať hlavu môžete skontrolovať deti 

na zadnom sedadle.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

Čierne (000 072 549B 9B9), cena: 18,53€ 

béžové (000 072 549B WC4), cena: 18,53€ 

sivé (000 072 549B Y2O), cena: 18,53€

Termoelektrický chladiaci box 15 l
Zariadenie má dvojakú funkciu, umožňuje chladiť aj 

zohrievať. (5L0 065 400), cena: 117,60€

 Bez zobrazenia: Termoelektrický chladiaci box 20 l

(000 065 400E), cena: 204,00€

Držiak multimediálnych 
prístrojov
Vkladá sa do držiaka 

na stredovej konzole.

ŠKODA Originálne 

príslušenstvo (5JA 051 435A) 

Cena: 6,18€

Vyberateľný kôš 
na odpadky
Umiestňuje sa do odkladacej kapsy 

v predných či v zadných dverách.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

V čiernej farbe (5JA 061 107 9B9) 

cena: 11,34€

v béžovej farbe (5JA 061 107 WC4) 

cena: 11,34€

Tempomat
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

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 



Slnečné clony
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

pre variant Hatchback

(6V6 064 363) – slnečné clony zad. bočných dverí, 26,34€ 

(6V6 064 361) – slnečná clona piatych dverí, 31,88€

pre variant Combi 

(6V9 064 363) – slnečné clony zad. bočných dverí, 29,36€ 

(6V9 064 362) – slnečné clony zad. bočných okien, 23,57€

(6V9 064 361) – slnečná clona piatych dverí, 31,88€

Univerzálny fixačný element
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 061 104)

Cena: 8,95€

Sieťový program
Súprava troch sietí, vertikálne siete sú dvojité.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

pre Hatchback v sivom dizajne (6V6 017 700A), bez zobrazenia v čiernom dizajne (6V6 017 700), 20,58€

pre Combi v sivom dizajne (6V9 017 700A); bez zobrazenia: v čiernom dizajne (6V9 017 700), 22,19€

Plastová vložka  
do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo

pre variant Hatchback (6V6 061 162), cena: 49,64€;  

pre variant Combi (6V9 061 162), cena: 54,82€

Gumový koberec do batožinového priestoru
ŠKODA Originálne príslušenstvo

pre variant Hatchback (6V6 061 160), cena: 32,51€;  

pre variant Combi (6V9061160), cena: 34,40€







Medzipodlaha pre model Fabia Combi
(6V9 061 261) 

Cena: 84,66€

Obojstranný koberec do batožinového priestoru 
pre model Fabia Combi

(6V9 061 210) 

Cena: 79,74€

Sieť pod plató
(6V6 065 110A) – pre Hatchback 

Cena: 27,48€



Deliaca mreža pre model Fabia Combi
(6V9 017 221) 

Cena: 131,87€

Deliaca mreža batožinového priestoru
pre model Fabia Combi
(6V9 017 222) 

Cena: 118,31€

Ochranná lišta nakladacej hrany
pre model Fabia Combi 
(6V9 061 195) 

Cena: 50,90€



Ochranný poťah zadných sedadiel
(DMA 009 001) 

Cena: 25,51€

Gumový koberec cez tunel
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

(6V0 061 580) 

Cena: 7,31€

Autokoberce
Automobil je tak trochu druhým domovom. 

Aby jeho interiér zostal útulný a čistý, 

môžete ho ochrániť pomocou textilných 

a gumových vkladaných kobercov. 

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.



Prístroj na vykonávanie podpätkového 

testu

Testovanie pevnosti fixačných elementov

Gumové koberce so zvýšeným okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Dvojdielna predná súprava pre ľavostranné riadenie 

(6V1 061 551), cena: 16,44€ 

pre pravostranné (6V2 061 551), cena: 16,44€; 

Dvojdielna zadná súprava (6V0 061 551), 

cena: 11,52€

Textilné koberce Prestige
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Štvordielna súprava pre ľavostranné riadenie 

(6V1 061 404), cena: 44,48€ 

pre pravostranné riadenie (6V2 061 404), 

cena: 44,48€

Textilné koberce Prestige
s červeným okrajom
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Štvordielna súprava pre ľavostranné riadenie 

(6V1 061 404B), cena: 46,73€ 

pre pravostranné riadenie (6V2 061 404B), 

cena: 46,73€

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 pedále, 

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 úchytov, ktoré musia umožňovať 

komfortnú manipuláciu z pohľadu zákazníka a zároveň koberec 

držať na jeho mieste aj napriek občasným trhnutiam za jazdy. Tieto 

fixačné elementy sú overeným riešením, ktoré možno nájsť vo 

všetkých vozidlách skupiny Volkswagen.







Základný strešný nosič
ŠKODA Originálne príslušenstvo (6V6 071 126) 

Cena: 163,80€

Vypravte sa na nové cyklotrasy alebo zjazdovky. 

Choďte autom na dovolenku. Cestujte, poznávajte, bavte sa. 

A vezmite si so sebou všetko, čo potrebujete. Myslite pritom 

na komfort a bezpečnosť posádky. Niektoré veci, skrátka, do 

interiéru nepatria, aj keby sa tam zmestili. Prepravte ich na 

streche alebo v prívese.

preprAVA





Priečny strešný nosič pre model Fabia Combi
(6V9 071 151) 

Cena: 150,35€

Interiérový držiak na bicykle 
pre model Fabia Combi

(3T9 056 700) 

Cena: 228,00€



Odnímateľné ťažné zariadenie
ŠKODA Originálne príslušenstvo

pre variant Hatchback (6V6 092 155), cena: 248,22€;  

pre variant Combi (6V9 092 155), cena: 248,22€;

elektroinštalácia s 13‑pólovou zásuvkou pre vozidlá 

s prípravou na ťažné zariadenie (6V6 055 202), 134,82€; 

pre model Combi (6V9 055 202), cena: 134,82€; 

pre vozidlo bez prípravy na ťažné zariadenie treba 

doobjednať navyše doplnkovú elektroinštaláciu  

(6V0 055 204), cena: 47,12€

úžitkovú hodnotu vášho vozidla ŠKODA Fabia výrazne 

zvýši odnímateľné ťažné zariadenie zo sortimentu ŠKODA 

Originálneho príslušenstva.  Môže naň byť pripojený 

brzdený príves do hmotnosti 2100 kg alebo nebrzdený 

príves do hmotnosti 750 kg. ťažné zariadenie zodpovedá 

všetkým slovenským aj medzinárodným predpisom. 

Je vyrobené z vysoko kvalitných 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 použitie náradia, 

čo maximálne zjednodušuje splnenie zákonnej povinnosti 

demontovať zariadenie v prípade jeho nepoužitia. Po 

odstránení zariadenia je montážny otvor chránený 

krytkou vo farbe vozidla.

Neodnímateľné ťažné zariadenie*
(6V6 092 101), cena: 147,42€ 

pre model Combi (6V9 092 101), cena: 147,42€



Uzamykateľný box na lyže
a na snoubordy
Kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy, 

objem 380 litrov, úspešne absolvoval test City 

Crash. K dispozícii v troch farebných variantoch.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

V sivej farbe

 (5L6 071 175) 

Cena: 372,00€

V bielej farbe

(5L6 071 175B) – lakovaný 

Cena: 372,00€

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. testu City 

Crash musí nosič zaťažený váhou 90 kg zostať na karosérii aj pri 

preťažení cca 12 G trvajúcom 50 milisekúnd (simulácia nárazu).

V čiernej farbe

(5L6 071 175A) – lakovaný 

Cena: 372,00€



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. Overený testom City 

Crash. (3T0 071 128B)

Cena: 100,32€

Bez zobrazenia:

Uzamykateľný nosič bicykla s oceľovým 

profilom (3T0 071 128) 

Cena: 59,77€

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. (LBB 000 001) 

Cena: 110,88€

Bez zobrazenia:

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov 

s oceľovým profilom

(LBT 071 027) 

Cena: 97,62€

Batožinový kôš
Dodáva sa vrátane upínacej siete 

a popruhov.

(LBT 009 006) 

Cena: 325,20€

Mapa simulácie napätia vyvolaného utiahnutím strešného 

nosiča







BeZpeČNOsŤ

Zadné parkovacie senzory
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 054 630) – Hatchback, cena: 206,64€

(6V9 054 630) – Combi, cena: 206,64€

Vaša individualita je rozhodujúca, aj pokiaľ ide 

o bezpečnosť. 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.





Pozrite si video z priebehu 
testovania detských

autosedačiek.

Safety

Passenger safety has long been a top priority at ŠKODA AUTO. To complement the state-of-the-art safety systems, we offer safety products from the ŠKODA Genuine 
Accessories line for the Rapid Spaceback. Whether you choose a child seat, first aid box from the mandatory equipment or a snow chains, you can always be certain
of maximum certified quality and 100% compatibility with your vehicle. 

Do you want your children to sit in the safest spot possible? Child seats from ŠKODA Genuine 
Accessories with ISOFIX reliable anchoring, Top Tether attachment, the choice of travelling 
while facing forward or backward, comfort and adjustment to respect the child’s growth 
provide the best solutions for transporting the smallest passengers.

Practical and variable
Smart seat design allows the child to sit not only at the back, but also next to the driver,
where you can see him or her better. The seats are distinguished by variability and many 
setting positions, so that they can adjust to your child’s changing size. They also can be
used outside of the car as a carrier for transporting the child or as a practical seat. 

Perfectly tested
The certainty of maximum possible safety and quality can only be achieved through rigorous 
testing. Therefore every seat in the ŠKODA Genuine Accessories line conforms with the ECE 
44.04 European safety regulation and has passed a number of additional tests. Excellent 
results in the Euro NCAP crash test along with successful tests for non-flammability, absence 
of harmful substances, and lining quality confirm the seats’ high quality and safety.

CHILD SEATS – KEEPING OUR LITTLE ONES COMFY AND SAFE

View a video from running 
test of child seat

Original ŠKODA child seats successfully passed
the Euro NCAP tests.

Bicycle carrier for a tow bar can hold two bicycles weighing up to 25 kg each. Lockable bolts (LBT 009 005) permit flexible handling and better anchoring (000 071 105B)

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 spolu‑

jazdca, kde naň vidíte. Autosedačky sa vyznačujú 

variabilitou a mnohými možnosťami nastavenia, ktorý‑

mi ich možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti detí.

Dokonale preverené

Všetky autosedačky z ponuky ŠKODA

Originálneho príslušenstva spĺňajú európsky bezpeč‑

nostný homologizačný predpis (EHK 44.04) a prešli radom 

ďalších previerok. Vysokú kvalitu a bezpečnosť autose‑

dačiek potvrdzujú vynikajúce výsledky v nárazovom teste 

Euro NCAP spoločne s úspešnými testami nehorľavosti, 

miery škodlivých látok a kvality poťahu.



Detská autosedačka Wavo 1‑2‑3
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(000 019 903D) 

Cena: 169,74€

Detská autosedačka ISOFIX G 0/1
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(000 019 909D) , cena: 343,62€ 

s rámom RWF na upevnenie proti smeru jazdy 

(DDF 000 003A), cena: 161,46€;  

s rámom FWF na upevnenie v smere jazdy  

(DDF 000 002), cena: 107,36€ 

Podložka pod detskú 
autosedačku
(000 017 819A) 

Cena: 16,76€

Detská autosedačka Baby Plus
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(000 019 900E) 

Cena: 150,42€

Detská autosedačka Wavo Kind
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(000 019 904D) 

Cena: 64,86€

Kategória (podľa hmotnosti v kg)

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

Baby Plus 0 – 13

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



Súprava na rezervné koleso
ŠKODA Originálne príslušenstvo

(6V0 093 860) 

Cena: 38,08€

Mechanické  
zabezpečenie  

radenia
Uzamkne prevodovku a chráni 

tak vaše vozidlo pred odcudzením.  

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Manuálna prevodovka:

1,0 MPI (6V0 071 775B), 

cena: 272,16€,

1,2 TSI, 1,6 MPI a 1,4 TDI (6V0 071 775); 

cena: 272,16€

automatická prevodovka (6V0 071 775A) 

cena: 272,16€

Ťažné lano
Atestované, umožňuje ťahať vozidlá s celkovou 

hmotnosťou až 2 500 kg.

ŠKODA Originálne príslušenstvo (GAA 500 001) 

Cena: 12,58€

Bezpečnostné skrutky kolies
Zamedzujú neoprávnenej demontáži kolesa. Pri 

manipulácii so skrutkami treba použiť špeciálny násadec.

ŠKODA Originálne príslušenstvo (000 071 597C) 

Cena: 21,24€



Výstražný 
trojuholník
Skladný, ale stabilný a dobre 

viditeľný, so sklopnými 

kovovými nožičkami pre 

prípad núdzového státia na 

vozovke.

ŠKODA Originálne 
príslušenstvo

(GGA 700 001A) 

Cena: 10,96€

Skladacia lopata na 
sneh
Vyrobená z hliníkovej 

zliatiny, hmotnosť 750 g, 

trojdielna, vrátane praktic‑

kého textilného obalu.

ŠKODA Originálne 

príslušenstvo

(5L0 099 320) 

Cena: 33,77€

Súprava náhradných žiaroviek
ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Pre vozidlá bez hmloviek:  

H4 (6V0 052 000), cena: 14,24€

H7 (6V0 052 000A); cena: 15,50€

pre vozidlá s hmlovkami:  

H4 (6V0 052 000B), cena: 20,66€

H7 (6V0 052 000C), cena: 21,92€

Snehové reťaze
ŠKODA Originálne príslušenstvo

Na 14" kolesá (CEP 700 001), cena: 58,85€ 

na 15" kolesá (5JA 091 387), cena: 90,97€

Autolekárnička
Obsah zodpovedá novelizovanej vyhláške 

č. 143/2009 Z. z. 

ŠKODA Originálne príslušenstvo (000093108C) 

Cena: 10,18€

Reflexná 
výstražná vesta
Vyrobená zo 100 %

polyesteru, dodávaná

v textilnom puzdre.

ŠKODA Originálne 
príslušenstvo

V žltej farbe

(000 093 056F), cena: 2,89€

v oranžovej farbe

(XXA 009 001), cena: 3,52€



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

V tomto katalógu sú zobrazené modely s voliteľnou alebo s príplatkovou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie 
o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania katalógu do 
tlače. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho oznámenia. Údaje uvedené v tomto katalógu sú teda len orientačné. 
Vzhľadom na obmedzené technické možnosti tlačového procesu sa farby zobrazené v  tomto katalógu môžu mierne líšiť od skutočných 
odtieňov laku alebo iných materiálov. Najnovšie údaje a ďalšie podrobné informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, 
dodacích podmienkach a termínoch si, prosím, overte u svojho predajcu ŠKODA. Svoje vozidlo si môžete zostaviť pomocou konfigurátora na 
www.skoda‑auto.sk. Tento katalóg bol vytlačený na papieri vyrobenom z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

www.skoda‑auto.sk

Váš autorizovaný partner ŠKODA:
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Spoločnosť ŠKODA AUTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálne možnej miere šetrné k životnému prostrediu vo všetkých fázach svojho životného 
cyklu. Hlavný dôraz kladieme na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA vyrábame progresívnymi technológiami v moderných výrobných prevádzkach spĺňajúcich najprísnejšie kritériá. Na 
antikoróznu ochranu lakovaných častí vozidla sa používa výhradne bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby.

Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie, a tak motory, ktoré ponúkame, spĺňajú aktuálne emisné predpisy. Všetky produkty ŠKODA AUTO spĺňajú zákony a predpisy 
na ochranu pôdy a vody. Výsledkom týchto aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen požiadavkám z oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj z oblasti ochrany životného prostredia. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO tak prispieva k zachovaniu čistého životného prostredia pri súčasnom zaistení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Stiahnite si aplikáciu ŠKODA 
servis na pomoc počas 
vašich ciest.

/skodaAutosK /skodaAutosK


