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Nová ŠKODA Rapid Spaceback je vozidlo, ktoré dokáže 

nadchnúť. Odvážnosťou svojho dizajnu prekračuje 

zavedené hranice a dokumentuje čoraz väčšiu rozmanitosť 

vozidiel ŠKODA. Či už sedíte za volantom vozidla Rapid 

Spaceback, obdivujete zvonku krivky karosérie alebo sa 

tešíte z jeho veľkorysého batožinového priestoru, máte 

pocit, že šoférujete výnimočné vozidlo. S atraktívnymi 

a praktickými produktmi zo ŠKODA Originálneho 
príslušenstva môžete vozidlo Rapid Spaceback ešte viac 

prispôsobiť svojim potrebám, splniť si svoje motoristické 

sny a využiť potenciál vozidla na maximum.

Bohatá ponuka ŠKODA Originálneho príslušenstva ponúka 

rad praktických zdokonalení a možností, ako zvýrazniť svoj 

štýl a zároveň podčiarknuť športový charakter vozidla. Či 

si pre vaše vozidlo vyberiete malý kožený paket v červenej 

koži, decentnú lištu predného spojlera, testami preverené 

detské autosedačky, kvalitné strešné nosiče, praktický 

sieťový program alebo navigačné systémy ŠKODA, vždy 

budete mať istotu, že všetky produkty z ponuky ŠKODA 

Originálneho príslušenstva sú šité na mieru vášmu vozidlu.

Produkty zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva 

predstavujú záruku kvality, bezpečnosti a stopercentnej 

kompatibility s daným modelom.

Všetko príslušenstvo prechádza dôkladnými testami 

funkčnosti, spoľahlivosti aj odolnosti, a preto vám vždy 

spríjemní cestu.





Šport a dizajn

ŠKODA Originálne príslušenstvo vám dáva možnosť dodať Rapidu Spaceback ešte viac štýlu, a to tak v exteriéri, ako v interiéri. Postavte vozidlo napríklad na 
atraktívne čierne 17" kolesá, zostrite jeho vzhľad pridaním spojlerov a urobte si radosť krytmi pedálov z ušľachtilej ocele. Možnosti individualizácie vášho Spacebacku 
sú skutočne široké. Ak si zvolíte kolesá zo ŠKODA Originálneho príslušenstva pri konfigurácii svojho budúceho vozidla, namontujeme vám ich už na výrobnej linke. 
Vozidlo teda dostanete už s kolesami, ktoré ste si vybrali, bez pôvodnej sériovej zostavy.
Montáž a inštaláciu dizajnových prvkov zo ŠKODA Originálneho príslušenstva, ako sú napríklad polepy či spojlery, vykonáva pre ŠKODA AUTO jej dlhodobý spoľahlivý 
partner. On zaručuje, že kvalita vozidiel po montáži príslušenstva zodpovedá 100 % kvalite práve vyrobeného sériového vozidla po konečnom technickom prevzatí.



Súprava dekoratívnych fólií na bočné a 5. dvere
 5JJ 064 317D v čiernej lesklej farbe 
Cena: 46,68€ 
5JJ 064 317E v čiernej matnej farbe 
Cena: 47,15€ 
5JJ 064 317F v striebornej farbe 
Cena: 47,15€



Dekoratívne prahové 
lišty s hliníkovou vložkou 

chránia karosériu pri 
nastupovaní a zároveň 

výrazne zvyšujú 
atraktivitu interiéru

(5JA 071 303) 
Cena: 64,39€

Spojler piatych dverí
Pozitívne ovplyvňuje 
prúdenie vzduchu za 

vozidlom a pomáha 
udržiavať jeho zadnú časť 

čistú; zároveň hrá dôležitú 
rolu v celkovom dizajne 

karosérie
(5JJ 071 646) 

Cena: 153,72€

Čierna lesklá lišta predného nárazníka, vhodná na kombináciu 
s ďalšími čiernymi prvkami karosérie (5JA 071 311A) 
Cena: 32,51€

Chrómovaná lišta predného náraznika pre atraktívnejší
vzhľad vozidla (5JA 071 311) 
Cena: 50,03€

Čierne prahové lišty
Elegantná ochrana pre váš 
Rapid Spaceback; prahové 
lišty so štýlovým logom 
Rapid chránia plochy pra-
hov a súčasne individuali-
zujú vzhľad vášho vozidla
(5JA 071 303A) 
Cena: 26,34€

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Tieto nekĺzavé športové násadce na 
pedále z kartáčovanej ušľachtilej ocele sú 
skutočne výhra. Zatiaľ čo decentný dizajn 
vás nadchne na prvý pohľad, nekĺzavý 
poťah na povrchu zvyšuje priľnavosť.  
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€



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 pre sériovú produkciu, a tým  
je zaistená ich vysoká kvalita a bezpečnosť v prevádzke.  
Systém skúšok je dnes taký prepracovaný, že sa odskúša  
prakticky každá časť disku z hľadiska namáhania.

Všetky kolesá musia zodpovedať prísnym požiadavkám,  
ktoré sa kladnú 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 zliatinových diskov  
si môžete váš Rapid Spacebak individualizovať  
presne podľa svojich predstáv.

DISKY Z ĽAHKEJ ZLIATINY

Na dosiahnutie maximálnej kvality produktov zo sortimentu 
ŠKODA Originálneho príslušenstva sa využíva aj výpočtová 

technika ako napríklad tu na simulačnom obrázku 
z testovania diskov z ľahkej zliatiny.



Disk z ľahkej zliatiny Prestige 7,0J x 17"  
na pneumatiky 215/40 R17,  
v čiernej matnej farbe (5JA 071 497A ZG6) 
Cena: 168,84€

Disk z ľahkej zliatiny Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v striebornej farbe (5JA 071 497 8Z8) 
Cena: 163,91€

Disk z ľahkej zliatiny Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v čiernej metalickej farbe (5JA 071 497 FL8)
Cena: 172,54€

Disk z ľahkej zliatiny Ray 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v čiernej lesklej farbe (5JA 071 497 JX2)
Cena: 172,54€

Disk z ľahkej zliatiny Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v čiernej metalickej farbe (5JA 071 497B FL8) 
Cena: 160,21€

Disk z ľahkej zliatiny Savio 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v čiernej matnej farbe (5JA 071 497C ZG6) 
Cena: 160,21€



Disk z ľahkej zliatiny Antia 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16,
v striebornej farbe (5JA 071 496 8Z8) 
Cena: 144,19€

Disk z ľahkej zliatiny Beam 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16,
v bielej farbe (5JA 071 496 FM9)
Cena: 151,58€

Disk z ľahkej zliatiny Dione 7,0J x 16"
na pneumatiky 215/45 R16,
v striebornej farbe (5JA 071 496B 8Z8)
Cena: 147,89€

Disk z ľahkej zliatiny Carme 6,0J x 15"
na pneumatiky 185/60 R15,
v striebornej farbe (5JA 071 495 8Z8) 
Cena: 120,78€

Disk z ľahkej zliatiny Propeller* 6,0J x 15”
na pneumatiky 185/60 R15,
v striebornej farbe (5JA 071 495A 8Z8)
Cena: 120,78€

Disk z ľahkej zliatiny Camelot 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/40 R17,
v striebornej farbe (5JA 071 497A 8Z8) 
Cena: 152,82€



Veľkoplošné ozdobné kryty kolies Dakara s logom ŠKODA 
na disky 6,0J x 15" chránia oceľové disky kolies pred 
znečistením a zlepšujú vzhľad vozidla. (5JA 071 455)
Cena: 47,57€

Veľkoplošné ozdobné kryty kolies Metis s logom ŠKODA 
na disky 5,0J x 14" chránia oceľové disky kolies pred 
znečistením a zlepšujú vzhľad vozidla.
(5JA 071 454) 
Cena: 44,62€

Krytky na skrutky kolies  
pre estetickejší vzhľad kolies, 
striebrosivá farba (1Z0 071 215 Z37), cena: 5,94€; 
strieborná metalická farba (1Z0 071 215 7ZS), cena: 10,92€;
čierna lesklá farba (1Z0 071 215 9B9), cena: 10,92€; 
čierna matná farba (1Z0 071 215 01C), cena: 5,94€

Obal na kompletné kolesá
Komfortná súprava obalov na kolesá do 18" a 45 mm šírky. 
Je vyrobená z kvalitného polyesteru a vďaka robustným 
držadlám umožňuje ľahký transport a prenášanie kolies.
(000 073 900B) 
Cena: 24,12€



INDIVIDUALIZÁCIA INTERIÉRU – FAREBNÝ KOŽENÝ PAKET

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



Súprava na dodatočnú montáž hands-free na bezpečné telefonovanie za jazdy 
alebo na bezpečné prehrávanie skladieb z vášho mobilného telefónu; ovládanie 
je jednoduché, prostredníctvom dotykového displeja; pomocou funkcie  
Multipoint možnosť súčasne pripojiť dva mobilné telefóny (000 051 473R) 
Cena: 240,00€

Navigačný systém Amundsen+: rádio s navigáciou s CD mechanikou obsahujúce 
inštalované mapové podklady pre západnú alebo východnú Európu, integrované 
Bluetooth hands-free a čítačka pamäťových kariet SD, SDHC a MMC, možnosť 
prehrávania hudobných CD a hudobných súborov vo formáte MP3, WMA, OGG, AAC.
Možnosť prepojiť s výbavou CD menič alebo MDI, podpora TMC správ o dopravnej 
situácii, možnosť ovládania pomocou 5" farebného dotykového displeja TFT  
(5J0 051 230B obsahuje mapy západnej Európy, 5J0 051 230C mapy východnej 
Európy) 
Cena: 990,36€

Cestovať v príjemnej atmosfére vami zvolenej hudby, bezpečne nájsť 
každý cieľ aj komfortná možnosť telefonovať s vašimi blízkymi či 
spolupracovníkmi počas šoférovania. To je len časť výhod, ktoré získate 
s modernými rádiami a navigačnými systémami zo ŠKODA Originálneho 
príslušenstva.
Voliť si môžete z troch úrovní týchto systémov a podľa potreby ich prepojiť 
s vaším multimediálnym zariadením či doplniť súpravou na dodatočnú 
montáž hands-free.

Hudba a komunikácia



Súprava na dodatočnú montáž neoriginálneho rádia  
pre vozidlá s prípravou na neoriginálne rádio
(AZO 700 001) 
Cena: 47,00€

Prepojovací kábel pre USB a Jack 3,5 mm – Apple  
(5JA 051 446G) 
Cena: 67,92€
Prepojovací kábel pre USB – mini USB  
(5JA 051 446H) 
Cena: 16,88€
Prepojovací kábel pre USB – micro USB  
(5JA 051 446J) 
Cena: 16,88€

Rádio Swing: model s CD mechanikou umožňujúci
prehrávanie hudobných CD a hudobných súborov  
vo formáte MP3 alebo WMA, výstupný výkon 4x 20 W,
digitálny signálový procesor s ekvalizérom
(5J0 035 161E) 
Cena: 315,60€

Rádio Blues: model s CD a MP3 prehrávačom, 
rádioprijímač AM/FM so systémom RDS, komfortné 
kódovanie zaručujúce funkčnosť rádia len v konkrétnom 
vozidle, výstupný výkon 4x 20 W (5J0 057 156A) 
Cena: 292,88€

Navigačné SD karty
pre navigačný systém Amundsen+
(3T0 051 255H – západná Európa,
3T0 051 255J – východná Európa) 

Cena: 186,00€



Komfort a úžitok

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 nekĺže a svojím tvarom 
dokonale vypĺňajú priestor pod nohami pasažierov. Zatiaľ čo textilné koberce 
poskytujú nohám komfortný pocit a prispievajú k neskoršiemu nástupu 
únavy vodiča, gumové koberce sú optimálne na použitie za nepriaznivého 
počasia, keď sa na podrážkach topánok pasažierov môže do interiéru dostať 
väčšie množstvo nečistôt. Koberce možno kedykoľvek vybrať, ľahko vyčistiť 
a vymeniť ich za tie, ktoré sa vám práve hodia. 

Drží a vydrží
Vedeli ste, že textilné koberce zo ŠKODA Originálneho príslušenstva 
prechádzajú aj takzvaným podpätkovým testom? Pri teste 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°.
Koberce okrem toho prejdú aj záťažovým testom na odolnosť v podobe 
dlhodobej jazdnej skúšky najazdením 60 000 km. Ďalej sa vykonáva test 
úchytiek, ktorými sú ku kobercu vozidla pripevnené predné koberce. Test je 
určený na overenie správnej miery pevnosti klipov, ktoré musia umožňovať 
komfortnú manipuláciu z pohľadu zákazníka a zároveň držať koberec na 
jeho mieste aj napriek občasným trhnutiam za jazdy. Tieto fixačné elementy 
sú overeným riešením, aké môžeme nájsť vo všetkých vozidlách skupiny 
Volkswagen.

V sortimente ŠKODA Originálneho príslušenstva nájdete štvordielne  
súpravy kobercov.

KOBERCE

Prístroj na vykonávanie podpätkového testu
Testovanie pevnosti fixačných elementov

Ak jestvuje jediný menovateľ pre výrobky zo ŠKODA Originálneho 
príslušenstva, potom je to slovo „praktický”. Široká ponuka geniálne 
jednoduchých riešení „Simply Clever” sa postará o to, že Rapid Spaceback 
bude rovnako praktickým každodenným pomocníkom, ako sú všetky 
ostatné modely ŠKODA. Alebo pre vás bude ešte viac?

Kvalitné textilné koberce  
s logom Rapid sú husto tkané  
polyamidom alebo polypropylénom,  
ponúkajú vysoký komfort a odolnosť  
proti opotrebovaniu. Optimálne zapĺňajú  
priestor pod nohami pasažierov  
a vzhľadom na ich nekĺzavé ukotvenie  
na podlahe zostanú za každej situácie  
na svojom mieste.
Štvordielne súpravy;  
Prestige (5JB 061 404B) 
cena: 43,56€
Standard (5JB 061 404C) 
cena: 31,94€

Gumové koberce sú 
ideálnou ochranou interiéru 
vozidla pri nepriaznivom 
počasí. Zadržiavajú špinu 
aj vlhkosť a ľahko sa čistia. 
K dispozícii sú štvordielne 
súpravy (5JB 061 550)  
Cena: 30,48€



Držiak multimediálnych prístrojov  
do stredovej konzoly zaistí rýchlu 
dostupnosť a pohodlnú manipuláciu 
s vaším hudobným prehrávačom,  
mobilným telefónmi či s ďalšími  
multimediálnymi prístrojmi (5JA 051 435A) 
Cena: 6,18€

Vo vozidle Rapid Spaceback má 
všetko svoje miesto, a to vrátane 
nepotrebných papierikov, lístočkov 
a obalov od cukríkov.  
Vyberateľný kôš na odpadky 
v schránke predných dverí pomôže  
jednoducho ich vyhodiť 
(5JA 061 107 9B9) v čiernej farbe
(5JA 061 107 WC4) v béžovej farbe 
Cena: 11,34€

Tempomat je ideálny pomocník na dlhé 
cesty. Udržiava vodičom nastavenú rýchlosť 
a umožňuje meniť ju pomocou ovládača na 
páčke pod volantom. Pravá noha môže pokojne 
odpočívať mimo plynového pedála. Tempomat 
možno použiť vo všetkých motorizáciách  
a vozidlách s palubným počítačom (5JB 054 690) 
aj bez neho (5JB 054 690A) 
Cena: 281,16€

Drevené ramienko na šaty udrží sako, 
košeľu či šaty vyžehlené, nech cestujete na 

akúkoľvek dlhú cestu (3T0 061 127) 
Cena: 22,06€

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 vo zvislej polohe 
prepravovať aj dvojlitrové fľaše 
(000 065 400E) 
Cena: 204,00€



Priehľadná ochranná fólia dokáže ochrániť zadný 
nárazník pred poškodením pri nakladaní predmetov 
do batožinového priestoru. Veľkostne zodpovedá 
rozmerom nárazníka a zásluhou svojej priehľadnosti 
nenarúša vzhľad karosérie (5JJ 071 363A) 
Cena: 26,84€

Gumový koberec do batožinového priestoru vás pripraví 
na všetko. Či už prevážate špinavé športové potreby, 
stavebný materiál, farby alebo dokonca kyselinu, 
spoľahlivo ochráni váš batožinový priestor. Okraj vysoký 
5 cm udrží všetky tekutiny, materiál je umývateľný 
a protišmykový (5JJ 061 190) 
Cena: 30,96€

Plastová vaňa poskytuje maximálnu ochranu batožinového priestoru 
pred nečistotami každého druhu vrátane kyseliny.  
Má vysoké okraje, je mimoriadne pevná a ľahko čistiteľná 
(5JJ 061 162), cena: 99,29€.  
Možno do nej umiestniť aj deliacu ALU priečku 
(3T0 017 254), cena: 32,41€  
či protišmykovú sieť (5JJ 061 163), cena: 63,72€.

Sieťový program udrží batožinu na jej mieste a pomáha udržiavať 
v batožinovom priestore poriadok. Zároveň zvyšuje bezpečnosť posádky, 
keď zabraňuje pohybu predmetov pri prípadnej nehode.  
Dodáva sa v červenej farbe (5JJ 065 110), cena: 24,77€  
alebo v čiernej farbe (5JJ 065 110C), cena: 23,90€



Obojstranný koberec predstavuje univerzálne riešenie dna 
batožinového priestoru. Tkaná strana poskytuje štandardnú 
ochranu pred znečistením, nekĺzavý plast na rubovej strane je 
tu na prepravu špinavých či vlhkých predmetov (5JJ 061 163A) 
Cena: 63,72€

Krycia fólia zadného nárazníka  
poskytuje maximálnu ochranu karosérie v oblasti 
náložnej hrany pred odreninami spôsobenými 
nakladanými predmetmi (5JJ 071 316)  
Cena: 8,57€

Vyberateľný organizér umožňuje uložiť do 
batožinového priestoru drobnejšie predmety, 
napríklad menší nákup či pracovné náčinie, a podľa 
potreby s nimi manipulovať (5JA 061 109) 
Cena: 40,20€



Praktický vak na lyže na prepravu až štyroch 
párov lyží s palicami, s priebežným zipsom 
a s pohodlnými držadlami. Všitý popruh  
možno zaklapnúť do zámky v interiéri vozidla 
(DMA 600 004A) 
Cena: 110,54€

Deliaca mreža pevne oddeľuje posádku 
od batožinového priestoru a zvyšuje 

jej bezpečnosť pri posune nákladu 
v batožinovom priestore. 

Nijako nezmenšuje objem interiéru, 
neobmedzuje výhľad vodiča a je vhodná pri 

preprave zvierat (5JJ 071 221) 
Cena: 126,94€

Zadné lapače nečistôt chránia zadnú časť 
vozidla, zadný nárazník aj vozidlá idúce  
za vami pred odletujúcimi kamienkami 
a rozstrekovaním vody (5JJ 075 101) 
Cena: 12,60€

Odolné predné lapače nečistôt chránia 
spodnú časť vozidla, nárazníky a prahy pred 
nečistotami a nebezpečnými odletujúcimi 
kamienkami (5JA 071 111) 
Cena: 13,08€



Škrabka na ľad na umiestnenie do viečka palivovej nádrže 
je ideálnym príkladom produktu „Simply Clever”. Je vždy 
poruke, zásluhou pevného plastu dobre plní svoju funkciu, 
a keď nie je potrebná, ľahko ju možno skryť do držiaka  
na vnútornej strane viečka nádrže (5JA 096 010) 
Cena: 2,33€

Kto raz okúsi komfort, ktorý prináša  
lakťová opierka, už nikdy nechce nič 
iné. Okrem podpory pravého lakťa vodiča 
ponúka nový úložný priestor v integrovanej 
priehradke s priklápaním (5JA 061 123) 
Cena: 160,21€



Preprava

Na vašich cestách za novými zážitkami môžete mať vždy všetko 
dôležité so sebou. Či už sa chystáte absolvovať najprudšiu zjazdovku, 
obísť na bicykli republiku alebo idete na rodinný výlet s prívesom, 
ŠKODA Originálne príslušenstvo bude mať pre vás vždy riešenie. 
Rozhodnite sa pre strešný nosič, ťažné zariadenie za vozidlo alebo  
pre interiérové riešenie a cestujte maximálne bezpečne a komfortne.

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 držiaka z matne 
chrómovanej ocele. Jednoduchá montáž na priečniky umožňuje jednoduchú 
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 (LBT 009 002A)

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
Prepravuje 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 lyží 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 snoubordy, kapacita až 5 párov lyží alebo  
4 snoubordy, objem 380 litrov, úspešne absolvoval City Crash test (5L6 071 175) 
Cena: 372,00€ 

City Crash je metóda testovania produktov originálneho 
príslušenstva, ktoré je upevnené na karosérii vozidla.
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.



Základný strešný nosič s bezpečnostným testom City Crash možno veľmi jednoducho 
upevniť a poskytuje základ na upevnenie praktických strešných systémov (5JJ 071 126) 
Cena: 154,80€

Odmontovateľné ťažné zariadenie  
je ideálne na občasné pripojenie prívesného 
vozidla. Ťažný hák možno kedykoľvek odmontovať, 
skrátiť tak dĺžku vozidla a zvýšiť bezpečnosť vozidla 
v prípade nehody (5JJ 092 155) 
Cena: 257,04€

Elektroinštalácia na vozidlá bez prípravy na ťaž. 
zariadenie (ľavostranné riadenie 5JB 055 204; 
pravostranné riadenie 5JC 055 204) 
Cena: 115,10€ 
na vozidlá s prípravou  
na ťažné zariadenie (5JA 055 204) 
Cena: 152,46€

Bez zobrazenia:
Neodmontovateľné ťažné zariadenie  
(5JA 092 101A) 
Cena: 147,42€



Dajte šikovným ľuďom do ruky ten správny nástroj a dokážu 
zázraky. Namontujte na strechu Rapidu Spaceback základný 
strešný nosič zo ŠKODA Originálneho príslušenstva a on 
pre vás odvezie takmer čokoľvek. Na základný strešný nosič 
možno ľahko namontovať ďalšie strešné systémy, napríklad 
nosiče bicyklov, držiak či box na lyže a snoubordy, batožinový 
kôš a podobne.

Základný nosič zo ŠKODA Originálneho príslušenstva  
rozmerovo a tvarovo dokonale zodpovedá vozidlu Rapid 
Spaceback. Stopercentná kompatibilita produktu s vozidlom 
vylučuje problémy s inštaláciou, pri používaní aj prípadné 
bezpečnostné riziká, ktoré môžu nastať pri používaní  
neoriginálneho príslušenstva.

Nosiče prechádzajú mnohými náročnými testami.  
V rôznych podmienkach sa overuje napríklad ich vodotesnosť, 
odolnosť proti korózii, nosnosť, pevnosť alebo životnosť.
Počas tzv. City Crash testu musí nosič zaťažený váhou  
90 kg zostať na karosérii aj pri preťažení cca 12 G trvajúcim  
50 milisekúnd (simulácia nárazu).

ZÁKLADNÝ STREŠNÝ NOSIČ – KEĎ VAŠE 
VOZIDLO UVEZIE EŠTE VIAC

Mapa simulácie napätia vyvolaného utiahnutím strešného nosiča



Nosič bicyklov na ťažné zariadenie udrží dva bicykle, každý s hmotnosťou až 25 kg. Flexibilnú manipuláciu a lepšie zaistenie umožňujú uzamykateľné skrutky 
(000 071 105B) 
Cena: 321,66€



Bezpečnosť

Bezpečnosť pasažierov patrí k dlhodobým prioritám spoločnosti ŠKODA AUTO. Preto popri moderných bezpečnostných systémoch vo vozidle Rapid Spaceback ponúkame aj 
rovnako zamerané produkty zo ŠKODA Originálneho príslušenstva. Či už budete vyberať detskú sedačku, autolekárničku z povinnej výbavy alebo snehové reťaze, vždy budete 
mať istotu maximálnej, certifikovanej kvality a stopercentnej kompatibility s vozidlom.



Chcete, aby deti sedeli na tom najbezpečnejšom mieste? Detské sedačky zo ŠKODA 
Originálneho príslušenstva so spoľahlivým ukotvením ISOFIX, 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 BEZPEČÍ

Pozrite si video z priebehu 
testovania detských 

sedačiek

Originálne autosedačky ŠKODA absolvovali  
s vynikajúcimi 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 

autosedačky z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva s možnosťou 

upevnenia v smere jazdy aj proti smeru jazdy, s komfortom a variabilitou 

predstavujú najlepšie riešenie prepravy najmenších pasažierov.

Praktické a variabilné
Inteligentná konštrukcia autosedačiek 
umožňuje posadiť dieťa nielen dozadu, ale 
aj na sedadlo spolujazdca, kde naň vidíte. 
Autosedačky sa vyznačujú variabilitou 
a mnohými možnosťami nastavenia, ktorými 
ich možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti 
detí.

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

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



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

Autokozmetika šitá presne na mieru vášmu vozidlu.  
Informácie o kompletnej ponuke nájdete u vášho  
autorizovaného partnera ŠKODA.

Mechanické zabezpečenie radenia, 
zabraňujúce preradeniu rýchlosti 
bez predchádzajúceho odomknutia 
špeciálnym kľúčom. K dispozícii pre 
manuálnu (5JA 054 613) aj auto-
matickú prevodovku (5JA 054 613A) 
Cena: 272,16€

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

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

Skladný, ale stabilný a dobre 
viditeľný výstražný trojuholník 
so sklopnými kovovými nožičkami 
pre prípady núdzového státia na 
vozovke (GGA 700 001A) 
Cena: 10,96€

Snehové reťaze na pneumatiky 195/55  
R15 s diskmi 6,0J x 15" a 185/60 R15  
s diskmi 6,0J x 15". Kvalitné reťaze z odolnej 
titánovej zliatiny s lankovým systémom 
upevnenia sa rýchlo namontujú na stojace 
vozidlo a dovedú vás lepšie k cieľu  
(5JA 091 387) 
Cena: 90,97€



Bezpečnostné skrutky kolies zamedzujúce 
zásluhou nutnosti použiť špeciálny násadec 
neoprávnenú demontáž kolesa  
(000 071 597C) 
Cena: 21,24€

Súprava náhradných žiaroviek pre 
Rapid Spaceback vrátane poistiek, 
povinná súčasť  
výbavy vozidla 
pre vozidlá bez hmloviek  
5JA 052 000, cena: 23,44€ 
5JJ 052 000 XENON, cena: 22,18€  
pre vozidlá s hmlovkami: 
5JA 052 000A, cena: 30,62€ 
5JJ 052 000A XENON, cena: 29,23€

Atestované ťažné lano 
umožňujúce ťahať vozidlá 
s celkovou hmotnosťou  
až 2 500 kg  
(GAA 500 001) 
Cena: 12,58€

Alarm so strážením vnútorného priestoru je vybavený zálohovým zdrojom,  
ktorý zaistí funkčnosť systému aj po odpojení batérie. Aktivuje sa automaticky  
po uzamknutí vozidla a monitoruje všetky dvere, veko motora, spínaciu skrinku  
a vnútorný priestor vozidla. Ak dôjde k nedovolenému zásahu, riadiaca jednotka  
uvedie do činnosti všetky smerové svetlá a sirénu. Zvukový alarm trvá 25 sekúnd 
a môže byť vyvolaný opakovane až 10x za sebou 
(5JA 054 620)
Cena: 80,27€

Zadné parkovacie senzory strážia 
vzdialenosť vozidla od prípadnej prekážky. 
Ak sa prekážka objaví vo vzdialenosti  
140 cm od zadnej časti vozidla, je  
signalizovaná krátkymi pípnutiami  
v intervale 1 sekundy. Tento interval  
sa plynule skracuje s približovaním 
sa k prekážke. Pri priblížení na 30 cm  
prejde pípanie do súvislého tónu 
(5JJ 054 630) 
Cena: 215,46€





Každý deň prináša motoristom rôzne výzvy. Aby ich zvládli čo 
najjednoduchšie, vytvára ŠKODA AUTO produkty v duchu vlastnej 
filozofie „Simply Clever“. Pomocou geniálne jednoduchých, a pritom 
v praxi neoceniteľných riešení formuje svet vozidiel ŠKODA podľa 
každodenných potrieb ich používateľov. Škrabka na ľad, po ktorú 
už nemusíte do interiéru zasneženého vozidla, alebo obojstranný 
koberec v batožinovom priestore sú len malou ukážkou známej českej 
vynachádzavosti, ktorá víťazí aj vo vozidle Rapid Spaceback.

Prvky „Simply Clever” sú obľúbené nielen pre svoju praktickosť, ale aj 
vzhľadom na fakt, že ide o jednoduché, a teda nenákladné riešenia. 
Vozidlá ŠKODA tak môžu ponúknuť nadštandardnú používateľskú 
prívetivosť pri zachovaní rovnako prívetivej nadobúdacej ceny.

Základný strešný nosič 
Otvorte si cestu k ešte väčšej prepravnej kapacite vozidla 
ŠKODA Rapid Spaceback. Na základný strešný nosič môžete 
upevniť rad strešných systémov zo ŠKODA Originálneho 
príslušenstva a previezť tak bicykle, lyže, ale aj ďalšiu 
batožinu, na ktorú už v interiéri nezostalo miesto.

Stratégia SIMPLY CLEVER 



Obal na kompletné kolesá 
Komfortné obaly na súpravu 
kompletných kolies veľkosti 14"  
až 18" spríjemnia sezónne prezúvanie 
a umožnia bezpečne uložiť práve 
nepotrebné kolesá. Obaly vo farbách 
ŠKODA sú vyrobené z pevného materiálu 
a opatrené robustnými držadlami, 
zásluhou čoho sú odolné a ľahko 
sa prenášajú. Praktickosť obalov 
podčiarkujú detaily ako kapsa na skrutky 
a piktogram s označením umiestnenia 
kolesa na vozidle.

Skladacia lopata na sneh
Voziť v aute lopatu na sneh? Prečo nie, 
keď je skladná a takmer nič neváži! Lopata 
ŠKODA je vyrobená z hliníkovej zliatiny, 
takže je ľahká a ovládateľná. A keďže 
ju možno rozložiť na tri časti, zaberá 
v batožinovom priestore minimum miesta. 
Vzhľadom na plastovú rukoväť vám navyše 
ani v zime nebude chladiť ruky.

Kôš na odpadky
Vyberateľný kôš na odpadky je ideálny 
zástupca skupiny produktov ŠKODA 
Simply Clever. Určite ste už za volantom 
mnohokrát premýšľali, kam odložiť 
prázdny obal od žuvačiek, pokrčený 
bloček alebo použitú vreckovku. 
S vyberateľným košom ŠKODA možno 
tieto drobné odpadky pohodlne odložiť 
na jednom mieste a následne ich 
jednoducho vyhodiť. Interiér vášho 
vozidla tak môže byť stále čistý.





História

ŠKODA AUTO – NA POČIATKU BOL BICYKEL

Spoločnosť ŠKODA AUTO patrí k najvýznamnejším automobilkám súčasnosti. 
Je prítomná na viac ako 100 trhoch celého sveta a každoročným zvyšovaním 
predaja sa významnou mierou podieľa na úspechu koncernu Volkswagen. 
Sama je oceňovaná za dlhodobú kvalitu svojich výrobkov, praktickosť 
a schopnosť ponúknuť vozidlá s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

História značky ŠKODA siaha až do roku 1895, keď tradíciu výroby dopravných 
prostriedkov v Mladej Boleslavi začali Václav Laurin a Václav Klement. Najprv 
sa zaoberali výrobou bicyklov, čoskoro pridali motocykle a v roku 1905 sa už 
objavil ich prvý automobil Voiturette A.

Významným medzníkom v živote značky ŠKODA sa stal rok 1991, keď Škoda 
vstúpila do nemeckého koncernu Volkswagen, za pomoci ktorého 
sa rýchlo vyhupla medzi silných svetových výrobcov vozidiel.



CYKLISTICKÁ KOLEKCIA USPOKOJÍ KAŽDÉHO

Bicykle stáli na začiatku histórie značky ŠKODA a dodnes zostávajú 
jej súčasťou. Mladoboleslavská automobilka je hrdým partnerom 
takých podujatí, akými sú majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, 
etapové preteky Giro d’Italia či slávna Tour de France. Úzke spojenie 
s cyklistikou sa prejavuje aj v sortimente ŠKODA Originálneho 
príslušenstva.

Cyklisti v ňom nájdu všetko potrebné, pričom na svoje si prídu 
zástupcovia všetkých vekových aj výkonnostných kategórií. Zatiaľ  
čo pre najmenších športovcov sú pripravené detské bicykle, takzvaní 
koničkári si vyberú bicykle strednej triedy a nároční cyklisti môžu 
siahnuť po špičkových bicykloch z karbónu. Po prvý raz v novodobej 
histórii značky ŠKODA sa v ponuke objavuje aj elektrobicykel. Bicykle 
dopĺňa bohatá ponuka cyklistického oblečenia v dizajne ŠKODA 
AUTO a cyklistického príslušenstva každého druhu.



ŠKODA AUTO odporúča Castrol EDGE Professionalwww.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky predstavujú len časť zo širokej ponuky príslušenstva. Ďalšie podrobné informácie o sortimente príslušenstva, 
o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám na želanie 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 na zmenu (vrátane zmeny technických parametrov so zmenami jednotlivých modelov).  
Tento katalóg bol vytlačený na papieri vyrobenom 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.  
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