ŠKODA

KODIAQ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OPRAVDOVÝ
VÍTĚZ
ŠKODA dále rozvinula emotivní design modelu KODIAQ,
který může být objednán i jako sedmimístný, a zlepšila
jeho aerodynamiku.
Přepracovaná příď se zvýšenou kapotou a svislejší maskou
podtrhují výrazný vzhled modelu KODIAQ. Nová kola
z lehkých slitin v rozměru až 20 palců dále zdůrazňují
působivě dynamický styl. Díky vytříbenější podobě
designového jazyka ŠKODA působí nový KODIAQ
ještě emotivnějším a sebevědomějším dojmem.
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DESIGNOVÉ
PRVKY

PŘEDVEĎTE SVŮJ STYL
Dotvořte KODIAQ podle svých přání. Zdánlivě malé detaily, jako jsou
sportovní a designové prvky, utvářejí příjemně jedinečný styl.
LED logo projektor ŠKODA

Dekorativní prahové lišty s hliníkovou vložkou

5E3 052 133H

565 071 303

Dekorativní rámeček kolem
manžety řazení
566 072 390

Kožená hlavice řadicí páky a manžeta
566 064 220A YDK | pro automatickou převodovku
566 064 220 YDK | pro automatickou převodovku 4×4

Dekorativní prahové lišty – hliníkové
565 071 303B
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Kryty pedálů z ušlechtilé oceli

Opěrka nohy z ušlechtilé oceli

Osvětlení prostoru pro nohy

5E1 064 200 | pro vozy s manuální převodovkou
5E1 064 205 | pro vozy s automatickou převodovkou

5E1 064 209

565 052 133
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STUPAČKY

Kožený kryt klíčku
3V0 087 012B I černé prošívání
3V0 087 012A I béžové prošívání

Užijte si výraznějšího
sportovně-terénního
charakteru i praktičnosti díky
těmto stylovým a zároveň
odolným stupačkám.
Stupačka
565 071 691 | levá strana
565 071 691A | pravá strana

KRYTY VNĚJŠÍCH
ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Užijte si výraznější sportovní charakter
modelu KODIAQ s těmito stylovými kryty zrcátek.
Kryty vnějších
zpětných zrcátek
57A 072 530 | černá
57A 072 530A | stříbrná
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ORIGINÁLNÍ
KOLA

Nabízeným produktem je samostatné kolo z lehké slitiny dodávané včetně středové krytky s logem ŠKODA.

FORNAX

FORNAX

ARCTOS

ARCTOS

CURSA

CURSA

Exluzivní kolo z lehké slitiny 8J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490M 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě, broušené
k dispozici později

Exluzivní kolo z lehké slitiny 8J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490L HA7 | v antracitové metalické barvě, broušené
k dispozici později

Exluzivní kolo z lehké slitiny 8J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490K 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě, broušené
k dispozici později

Exluzivní kolo z lehké slitiny 8J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490J FL8 | v černé metalické barvě, broušené
k dispozici později

Exluzivní kolo z lehké slitiny 7,5J × 19“ ET40
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499AA HA7 | v antracitové barvě, broušené

Exluzivní kolo z lehké slitiny 7,5J × 19“ ET40
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499AB JX2 | v černé lesklé barvě, broušené

20“

19“
KOLA
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IGNITE

IGNITE

IGNITE

XTREME

VEGA

PROCYON

PROCYON

Kolo z lehké slitiny 8,5J × 20“ ET38
pro pneumatiky s rozměry 255 / 40 R20
565 071 490H JX2 | v černé lesklé barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 8,5J × 20“ ET38
pro pneumatiky s rozměry 255 / 40 R20
565 071 490F HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 8,5J × 20“ ET38
pro pneumatiky s rozměry 255 / 40 R20
565 071 490G 8Z8 | silver metallic brushed

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490C HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490 HZ9 | v platinové matné barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499Q FL8 | v černé metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499P HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

XTREME

XTREME

VEGA

VEGA

ARONIA

BRAGA

SIRIUS

SIRIUS

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490E QXJ | v červeno-černé barvě

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490D 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490A FL8 | v černé metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 8,0J × 20“ ET41
pro pneumatiky s rozměry 235 / 45 R20
565 071 490B HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499M HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499L HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499K HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499J 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě,
broušené
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19“

18“

17“

CRATER

CRATER

CRATER

TRIGLAV

TRINITY

TRINITY

TRINITY

RATIKON

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499 ZG6 | v černé matné barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499A HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499H 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499B FL8 | v černé metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 18“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 55 R18
565 071 498 FL8 | v černé metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 18“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 55 R18
565 071 498A HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 18“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 55 R18
565 071 498D 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 17“ ET40
pro pneumatiky s rozměry 215 / 65 R17
565 071 497A 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě

18“

18

TRIGLAV

TRIGLAV

ELBRUS

TRITON

MITYKAS

NANUQ

NANUQ

BORNEO

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499C HA7 | v antracitové metalické
barvě, broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 19“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 50 R19
565 071 499D 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě,
broušené

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 18“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 55 R18
565 071 498C 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 18“ ET43
pro pneumatiky s rozměry 235 / 55 R18
565 071 498B 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě

Kolo z lehké slitiny 7,0J × 17“ ET40
pro pneumatiky s rozměry 215 / 65 R17
565 071 497B 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě

Kolo z lehké slitiny 6,5J × 17“ ET38
pro pneumatiky s rozměry 215 / 65 R17
565 071 497D FL8 | ve černé metalické barvě

Kolo z lehké slitiny 6,5J × 17“ ET38
pro pneumatiky s rozměry 215 / 65 R17
565 071 497 8Z8 | ve stříbrné metalické barvě

Kryty pro 17“ kola
s rozměry 6,5J × 17“ – čtyřdílná sada
565 071 457 Z31

Na kola lze nasadit sněhové řetězy.
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BALÍČEK PÉČE
O KOLA

Bezpečnostní šrouby
000 071 597C

Ozdobné krytky ventilků kol *
s logem ŠKODA
000 071 215C

Kola jsou pro vůz totéž co pro Vás boty. Ať už je
Váš vůz ŠKODA „obutý“ stylově, sportovně nebo
funkčně, náš BALÍČEK PÉČE O KOLA (obaly na
kola, krytky ventilků, bezpečnostní šrouby) nabízí
celou řadu produktů, díky kterým budou Vaše
kola ještě atraktivnější a zcela jedinečná.
Obaly na kompletní sadu kol
000 073 900N

Ozdobné krytky ventilků kol *
Červený emblém RS

Ozdobné krytky ventilků kol *
Zelený emblém ŠKODA Motorsport

000 071 215G (dostupné v Q3 / 2021)

000 071 215H (dostupné v Q3 / 2021)

Kryty šroubů
Pro kola s bezpečnostními šrouby:
1Z0 071 215A Z37 | šedá mat
1Z0 071 215A 01C | černá mat
Pro kola bez bezpečnostních šroubů:
1Z0 071 215 7ZS | stříbrná metal
1Z0 071 215 UZ7 | šedá lesk
1Z0 071 215 9B9 | černá lesk
1Z0 071 215 Z37 | šedá mat
1Z0 071 215 01C | černá mat

* Nelze použít u vozidel s RDKS.
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KONEKTIVITA

MyŠKODA
ŠKODA CONNECT A DALŠÍ DIGITÁLNÍ SLUŽBY VE VAŠÍ KAPSE

Propojovací kabel pro USB
Micro
Mini
Apple
USB C na USB A

|
|
|
|

5JA 051 446J
5JA 051 446H
5E0 051 510E
565 051 510

Důležitý není jen cíl, ale i cesta samotná – a s novým modelem ŠKODA KODIAQ
si může cestu užít každý na palubě. Propojený multimediální systém usnadňuje
komunikaci s přáteli a s rodinou, přinese vám informace, které potřebujete,
a zajistí vám spokojenost a zábavu po dobu jízdy.
S aplikací MyŠKODA můžete jít v interakci s vozidlem ještě dál. Využijte ji k tomu,
abyste na dálku ověřili stav vozidla, zamkli ho nebo odemkli či zobrazili místo,
kde parkujete. Podívejte se na statistiky vaší poslední jízdy a využijte je k tomu,
abyste si příště naplánovali efektivnější trasu. Můžete se také podívat
do manuálu, získat tipy pro používání vozidla a jeho příslušenství
nebo komunikovat s vybraným servisním partnerem. A stále na vás
čeká řada dalších funkcí.
S aplikací MyŠKODA máte svoje vozidlo vždy pod kontrolou. Aplikaci můžete
stáhnout na App Store (iOS) nebo Google Play (Android). Funkce ŠKODA
Connect jsou k dispozici v závislosti na objednaném balíčku: Infotainment Online
nebo Vzdálený přístup.

Adaptér USB-C na USB-A 3.0
000 051 443J
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KOMFORT
A UŽITEK

TEXTILNÍ KOBEREČKY

CELOROČNÍ KOBEREČKY

Koberečky s protiskluzovým povrchem
zachytí vlhkost i nečistoty.

S těmito koberečky si můžete užít jízdu i v terénu – perfektně
ochrání podlahu před blátem, špínou a vodou.

VIDEO
O KOBERCÍCH

Gumový koberec přes tunel

Lapače nečistot – přední

565 061 580

565 075 111A

PŘEDNÍ A ZADNÍ LAPAČE
NEČISTOT
Přední a zadní lapače nečistot chrání spodní části
karoserie před znečištěním a poškozením způsobeným
odletujícími kamínky a jinými nečistotami.
V zimě, kdy se na silnicích vyskytuje korozivní sůl,
ulpívá na lapačích a nikoliv na karoserii.
Textilní koberečky Prestige – dvojitý
nubuk
566 061 270B | levostranné
565 061 450A | pro třetí řadu sedadel
566 061 270A | s nápisem, levostranné

Textilní koberce Prestige

Textilní koberce Standard

Celoroční koberečky (dvoudílné)

566 061 270 | levostranné

566 061 404 | levostranné
565 061 450 | pro třetí řadu sedadel

566 061 502A | pro první řadu
565 061 512A | pro druhou řadu
565 061 580A | pro třetí řadu

Lapače nečistot – zadní
565 075 101

28

29

Smart holder – ramínko

Smart holder – háček

Smart holder – držák multimédií

3V0 061 127

3V0 061 126

3V0 061 129

Popelník do držáku nápojů

Vyjímatelný koš na odpadky

000 061 142B

5JA 061 107 WC4 | béžová
5JA 061 107 9B9 | černá

CHYTRÉ DRŽÁKY COMFORT PACK

DEŠTNÍK

Připravili jsme balíčky, které vám pomohou využít prostor ve voze podle vašich
potřeb. Comfort Pack nabízí řadu chytrých řešení, které vám zpříjemní rodinné
i služební cesty.

Tento praktický deštník se pohodlně
vejde do dveří řidiče i spolujezdce.
Deštník
000 087 600G 9B9

Comfort Pack

Comfort Pack Lite

000 061 122E
Smart holder – adaptér
Smart holder – háček
Smart holder – držák multimédií
Smart holder – ramínko
Koš do kapsy ve dveřích (černý)

000 061 122N

Smart holder – adaptér
Smart holder – háček
Smart holder – držák multimédií
Smart holder – ramínko

Smart holder - adaptér
3V0 061 128

30

31

TERMOELEKTRICKÉ
CHLADICÍ BOXY
S chladicím boxem budete mít vždy po ruce chlazenou svačinu
nebo občerstvení.
Termoelektrický chladicí box
5L0 065 400 | 15 L, chladicí / ohřívací
000 065 400G | 20 L, chladicí

Sluneční clony – zadní boční okna
565 064 363A

PŘENOSNÝ
KÁVOVAR
Na cestách určitě oceníte tento jednoduchý,
lehký, elegantní a především kompaktní kávovar,
který je kompatibilní s hliníkovými kapslemi
Nespresso.
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Přenosný kávovar

Sluneční clony – páté dveře a boční okna zavazadlového prostoru

000 069 641D

565 064 361A
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SNADNÁ
A POHODLNÁ
PŘEPRAVA
Prozkoumejte všechny
možnosti.
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Plastová vana do zavazadlového prostoru
se zvýšenými okraji

Plastová vana do zavazadlového prostoru
565 061 162

565 061 162A I pro 7místnou verzi, 15 cm okraj
565 061 162B I pro 5místnou verzi, 20 cm okraj

Hliníková přepážka
pro plastovou vanu

Rozdělovací prvek
pro ALU přepážku

565 017 254

000 017 254A

Rozkládací oboustranný gumotextilní koberec do zavazadlového prostoru

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru

565 061 210 | pro 5místnou verzi

565 061 163
565 061 163A | s rezervou
565 061 210A | pro 7místnou verzi
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SÍŤOVÝ PROGRAM

Síťový program – stříbrný (3dílná sada)
565 065 110 | pro 5místnou variantu
565 065 110A | pro 5místnou variantu s rezervním kolem
565 065 110B | pro 5místnou variantu s mezipodlahou
565 065 110C | pro 7místnou variantu

Síťový program – černý (3dílná sada)
565 065 110D | pro 5místnou variantu
565 065 110E | pro 5místnou variantu s rezervním kolem
565 065 110F | pro 5místnou variantu s mezipodlahou
565 065 110G | pro 7místnou variantu

Univerzální fixační element
6V0 061 104
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Rozkládací ochrana zavazadlového prostoru

Příčná mříž do zavazadlového prostoru

Síť s kapsou umístěná pod krytem zavazadlového prostoru

565061164

565 017 221

565 065 110H | pro 5místnou variantu
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LED LAMPIČKA

ŠKRABKA A SMETÁČEK

Vnitřní LED lampička z nabídky
ŠKODA Originálního příslušenství
zvýší váš komfort v mnoha
různých situacích.

Nenechte se překvapit počasím. S naší škrabkou
a smetáčkem budete vždy připraveni poradit
si se sněhem a ledem. Smetáček se snadno
vejde do dveří řidiče a spolujezdce.

Lampička (12 V)
000 069 690L

Vak do zavazadelníku
DMK 770 003

Škrabka na led
000 096 010E

Smetáček
000 096 011D
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VAK NA LYŽE
Vak na lyže je vyrobený z voděodolného, snadno omyvatelného
materiálu a navržený pro 2 páry lyží o celkové hmotnosti
až 10 kg. Ochrání vaše lyže i hůlky před oděrkami a zabrání
také proniknutí vhkosti na zadní sedadla nebo ostatní věci
v zavazadlovém prostoru.
Vak na lyže
565 050 515
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PŘEPRAVA

SKLOPNÉ TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ

NOSIČ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Nosič kol na tažné zařízení je ideálním řešením pro vozy vybavené tažným zařízením.
Přináší snadné a pohodlné zacházení s bicykly. Jeho elegantní styl a robustní design
se perfektně hodí ke vzhledu vozů ŠKODA.

Toto tažné zařízení je vyrobeno z vysoce kvalitních
materiálů a prošlo náročnými zátěžovými testy
i zkouškami pevnosti a odolnosti vůči korozi.

Adaptér (z 13pólové zásuvky na 7pólovou)
EAZ 000 001A
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Tažné zařízení

Nosič kol na tažné zařízení – pro 2 jízdní kola

Nosič kol na tažné zařízení – pro 3 jízdní kola

565 092 160K

000 071 105F

000 071 105P
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Příčný střešní nosič

Uzamykatelný nosič jízdního kola

565 071 151

000 071 128P | s hliníkovým profilem
000 071 128D | s ocelovým profilem

Vak na střešní nosiče

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů

000 071 156

000 071 129AA
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Střešní box 400 l

Střešní box 380 l

000 071 175D | černý

5L6 071 175 | stříbrný
5L6 071 175A | černý
5L6 071 175B | bílý

STŘEŠNÍ BOX

STŘEŠNÍ BOX 400 L
Jeho pokročilý aerodynamický tvar
omezuje jak spotřebu, tak i aerodynamický
hluk, zatímco jeho vzhled perfektně ladí
s designovým jazykem ŠKODA. Díky UV
ochraně bude vždy vypadat jako nový.

Střešní box 400 l
000 071 175C | stříbrný

Střešní box je přístupný
z obou stran pro pohodlné
nakládání a vykládání
zavazadel.
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STŘEŠNÍ BOX 400 L

STŘEŠNÍ BOX 380 L

Objem

Objem

400 l
6 párů lyží nebo
5 snowboardů
Hmotnost
24,9 kg
Užitečné zatížení 75 kg
Rozměry
215 x 95 x 35 cm
Barva
černá | stříbrná
Úchytný systém T-drážky

380 l
5 párů lyží nebo
4 snowboardy
Hmotnost
18 kg
Užitečné zatížení 75 kg
Rozměry
215 x 80 x 35 cm
Barva
stříbrná | černá | bílá
Úchytný systém T-drážky, U-šrouby
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BEZPEČNOST

BEZPEČNOST
NA PRVNÍM MÍSTĚ

DĚTSKÉ
ZRCÁTKO

Záleží nám na vás i vašich blízkých. Vyberte
si z široké nabídky bezpečnostních prvků
pro celou rodinu. Každý typ dětských
sedaček z nabídky ŠKODA Originálního
příslušenství prošel sérií náročných testů
včetně EuroNCAP crash testů a testů
požární odolnosti, obsahu škodlivých látek,
odolnosti vůči opotřebení a kvality nátěru.

S dětským zrcátkem budete mít
vždy přehled o tom, co dělají
vaše děti na zadních sedadlech.
Při řízení ho však využívejte
jen tak, abyste měli stále plnou
kontrolu nad vozidlem.

Dětská autosedačka BABY-SAFE Plus
(0 – 13kg)

Dětská autosedačka ISOFIX Duo Plus Top Tether
(9 – 18kg)

1ST 019 907

DDA 000 006

Podložka pod dětskou autosedačku

Dětská autosedačka Kidfix XP (15 – 36kg)

Dětská autosedačka Kidfix II XP (15 – 36kg)

000 019 819A

000 019 906K

000 019 906L

BEZPEČNOST DĚTÍ
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Dětské zrcátko
000 072 549F | šedé
000 072 549D | černé
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OCHRANA
ZADNÍCH SEDADEL
Praktické kryty zadních sedadel ochrání interiér
vašeho vozu před poškozením nebo znečištěním.
Jejich rozměr se dá přizpůsobit tak, aby pokryly
jen jednu polovinu zadních sedadel.
Ochranný potah zadních sedadel
3V0 061 680

Bezpečnostní pás pro psy

VYBAVENÍ
PRO PSY
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000 019 409A | velikost S
000 019 409B | velikost M
000 019 409C | velikost L
000 019 409D | velikost XL
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Ochranný kryt motoru

Držák registrační značky

Sněhové řetězy

Rezervní kolo

Podložka pod držák RZ

565 071 608A I pro TDI
565 071 608 I pro TSI

000 071 800M
000 071 800N I ŠKODA Motorsport

000 091 387AS | pro 17“ kola 215 / 65 R17

565 601 011C | 145 / 85 R18

KEA 075 004

Parkovací kamera

Mechanické zabezpečení řazení

Sada pro rezervní kolo

Bezpečnostní šrouby kol

566 054 634A

57A 071 775 | pro vozy s manuální převodovkou
565 071 775A | pro vozy s automatickou převodovkou

565 093 860 | 5místná verze
565 093 860B | 7místná verze

000 071 597C
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Sada autokosmetiky
000 096 356F
Víceúčelová sada autokosmetiky
zahrnuje: Univerzální čistič vše
v jednom, Čisticí prostředek na palubní
desku, Gel na čištění ráfků kol,
Lešticí vosk.
S kartáčkem na kola a čisticím
hadříkem udržíte váš vůz lesklý
a uchováte původní vzhled jeho laku.
Všechny součásti sady jsou dodávány
v praktické textilní tašce, aby byly
na cestách vždy po ruce.

Náhradní náplň 2v1

Čistič displeje 2v1

000 096 311AA

000 096 311T

200 ml náhradní náplně
pro čistič displeje a interiéru
(bude k dispozici později).

Tato praktická sada zahrnuje čisticí
prostředek a vysoce kvalitní čisticí
utěrku v moderním minimalistickém
designu 2v1 pro důkladné vyčištění
displeje tak, aby byl vždy bez čmouh.
Čisticí prostředek a utěrka vás snadno
zbaví jakýchkoliv nečistot nebo
nevzhledných otisků prstů.

Tato náhradní náplň má
nástavec pro snadné
doplňování.

Reflexní výstražná vesta

Výstražný trojúhelník

Autolékárnička

000 093 056K | oranžová
000 093 056L | žlutá
Vyrobena ze 100% polyesteru, dodávána
v textilním pouzdře.

GGA 700 001A
Skladný, ale stabilní a dobře viditelný, se sklopnými
kovovými nožkami pro případy nouzového stání
na silnici.

3T0 093 108

Obaly na kompletní sadu kol

Skládací lopata na sníh

Tažné lano

000 073 900N

5L0 099 320

GAA 500 001

Autokosmetika
Detaily naleznete v našem katalogu autokosmetiky.

AUTOKOSMETIKA
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KVALITA
A TESTOVÁNÍ

KVALITA,
KTERÁ VYDRŽÍ
Věděli jste, že textilní koberečky ze ŠKODA Originálního
příslušenství procházejí i takzvaným "podpatkovým
testem"? Ten simuluje pohyb řidičovy nohy na pedálu
plynu, kdy se pata zaboří 5 mm do koberečku v úhlu 45°,
a to za suchých i mokrých podmínek.
Koberečky také procházejí dalším zátěžovým testem
v podobě dlouhé jízdní zkoušky a speciální pozornost
je věnována úchytkám, kterými jsou přední koberečky
přichyceny k čalounění podlahy. Testy jsou koncipovány
tak, aby prověřily pevnost úchytek. Cílem je najít
kompromis mezi snadným ovládáním vozu a jistotou,
že se kobereček udrží na svém místě i přes občasnou
aplikaci síly při jízdě.

BEZPEČNOSTNÍ
TESTOVÁNÍ
DĚTSKÝCH SEDAČEK
Chcete zajistit maximální bezpečnost dětí ve voze?
Dětské sedačky ze ŠKODA Originálního příslušenství
s možností upevnění proti směru jízdy jsou komfortní
a všestranné. Představují tak nejlepší možnost přepravy
nejmenších cestujících.

Praktické a variabilní
Inteligentní design těchto dětských sedaček umožňuje
posadit dítě nejen na zadní sedadla, ale i na přední
sedadlo spolujezdce, kde na něj můžete vidět.
Dětské sedačky jsou variabilní a nabízejí řadu
nastavení, díky kterým je lze adaptovat na měnící
se tělesné rozměry vašich dětí.

Perfektně prověřeno
Všechny dětské sedačky ze ŠKODA Originálního
příslušenství splňují evropské bezpečnostní normy
(EHK 44.04) a prošly řadou dalších testů. Vysokou
kvalitu a bezpečnost těchto dětských sedaček
potvrzují i excelentní výsledky v nárazových testech
EuroNCAP spolu s úspěšnými testy na nehořlavost,
obsah škodlivých chemikálií a kvalitu potahu.

Testování pevnosti fixačního elementu
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VIDEO KOL
Z LEHKÝCH SLITIN

PUSŤTE SI ONLINE
VIDEO Z TESTOVÁNÍ
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ŠKODA
EXPERIENCE

ŠKODA Originální příslušenství je společností ŠKODA AUTO nabízeno jako doplňková výbava za příplatek. Barvy, design
a materiály se mohou lišit od těch, které jsou zobrazeny na ilustracích. Údaje jako specifikace, vzhled, výkony, rozměry,
hmotnost, spotřeba paliva nebo provozní náklady vztahující se k zobrazeným vozidlům a produktům jsou založeny
na informacích dostupných v době tisku tohoto dokumentu a ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo tato data změnit.
Správné kombinace rozměrů kol a pneumatik najdete v technickém průkazu, nebo je zjistíte u vašeho prodejce. Při výběru
sněhových řetězů postupujte podle informací uvedených v technickém průkazu. Kola zobrazená na vozidlech nemusejí
být součástí dostupné nabídky. Pro více informací, jako například které příslušenství je dostupné a vhodné pro váš model,
jaká jsou platná omezení, doba instalace nebo ceny, kontaktuje vašeho autorizovaného prodejce ŠKODA. Informace
se mohou bez předchozího upozornění změnit. Parametry vozidla jako hmotnost, valivý odpor a aerodynamický odpor
se mohou změnit v závislosti na doplňkové výbavě a příslušenství (například rozměry kol) a mohou, spolu s počasím,
podmínkami v provozu a individuálním stylem jízdy, mít vliv na spotřebu paliva nebo elektrické energie, emise CO2
a další výkonnostní parametry. ŠKODA Originální příslušenství není používáno při měření spotřeby a emisí a může
být tedy nasazeno až po první registraci vozidla.
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Pro další informace nás navštivte na
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

