
NOVÁ ŠKODA 

OCTAVIA
PŘÍSLUŠENSTVÍ



AŤ ŽIJE  
OCTAVIA!
OCTAVIA je již dlouhou dobu nejúspěšnějším modelem 

značky ŠKODA. Udržení tohoto výsostného postavení  

i do budoucna však vyžaduje neustálý vývoj a inovace 

ve všech oblastech včetně designu, komfortu, ovládání, 

bezpečnosti posádky a šetrnosti k životnímu prostředí. 

Proto máme velkou radost a těší nás, že nová OCTAVIA 

doslova oplývá novými funkcemi, a jsme si jistí, že bude 

dělat čest svému jménu.
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NABÍJENÍ Kabel pro veřejné nabíjení
k dispozici jako náhradní díl
Kabel MODE 3 je určen pro síť veřejných nabíječek.  
Používá se u nabíjecích stanic, které nemají nabíjecí kabel  
nebo jsou vybaveny nevhodným kabelem. Délka kabelu je 6 m.

Vak pro nabíjecí kabely
000 087 317BQ
Praktické příslušenství pro elektrický 
vůz, používané k uložení a přenášení 
nabíjecího kabelu.

Čistič nabíjecích kabelů
000 096 150F
Čistič nabíjecího kabelu se používá k čištění  
a/nebo sušení kabelu před jeho uložením  
do interiéru vozu nebo vaku.

Kabel pro domácí nabíjení
k dispozici jako náhradní díl
Kabel MODE 2 je skvělé řešení pro zákazníky,  
kteří potřebují nabíjet svůj vůz z běžné domácí zásuvky. 
Délka kabelu je 6 m.

ŠKODA iV Charger
Powered by Elli 
ŠKODA iV Charger, neboli „wallbox“, 
je nabíječka pro osobní vozy ŠKODA, 
montovaná na zeď. Poskytuje elektřinu  
pro vozidlo, když je nabíjeno kabelem.  
Nabízí se v různých variantách.  
Všechny čerpají střídavý proud  
až do 11 kW k nabíjení vozu.
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SPORT A DESIGN



Dekorativní prahové fólie 3D
5E3 071 310 | černá lesk
5E3 071 310A | karbonový vzhled

Dekorativní prahové lišty z ušlechtilé oceli
5E3 071 303

Dekorativní prahové lišty s vložkou z ušlechtilé oceli
5E3 071 303A

LED projektor loga OCTAVIA*
5E3 052 133E

Spoiler 5. dveří*
5E6 071 641  F9R

Ochranná lišta nákladové hrany – černá 
5E6 061 195 | Liftback, 5E7 061 195 | Combi

Ochranná lišta nákladové hrany – z ušlechtilé oceli 
5E7 061 195A | CombiDEKORATIVNÍ PRAHOVÉ LIŠTY

Sada čtyř dekorativních prahových lišt s nápisem OCTAVIA a dvou 
osvětlených prahových lišt, které dokonale kopírují křivky vozidla,  
je originálním prvkem s estetickou i praktickou funkcí.  
Chrání lak kolem prahů před nečistotami.

Osvětlené prahové lišty
5E3 071 300

* bude k dispozici později* bude k dispozici později
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Zrcátko spolujezdce s automatickým zatmavením*
5E4 072 538 | pro levostranné řízení
5E4 072 538A | pro levostranné řízení s asistentem pro změnu jízdního pruhu
5E4 072 538C | s elektrickým sklápěním pro levostranné řízení s asistentem pro změnu jízdního pruhu
* bude k dispozici později

Kryty vnějších zpětných zrcátek
5E3 072 530B F9R | v černé metalické barvě
5E3 072 530C F9R | v černé metalické barvě s asistentem pro změnu jízdního pruhu

Dodejte svému vozu OCTAVIA sportovní 
charakter s těmito stylovými černými kryty 
vnějších zpětných zrcátek.

KRYTY VNĚJŠÍCH  
ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
5E1 064 200 |  pro manuální převodovku
5E1 064 205 |  pro automatickou převodovku

Opěrka nohy
5E1 064 209

OPĚRKA NOHY A KRYTY PEDÁLŮ 
Z UŠLECHTILÉ OCELI
S těmito kryty pedálů a sportovní opěrkou získá prostor  
pro nohy řidiče elegantnější vzhled. Jejich stříbrná barva  
ladí s chromovanými prvky v interiéru.

1312



ORIGINÁLNÍ KOLA



NOVÉ VELORUM
Kolo z lehké slitiny 6,5J × 16“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 60 R16

5E3 071 496 FL8 | v černé metalické barvě… všechna kola z lehké slitiny splnila přísné 
homologační testy společnosti ŠKODA 
AUTO, které zkoušely jejich odolnost proti 
korozi, klimatickým  
vlivům a opotřebení?

Zároveň jsou kola chráněna vrstvou 
extrémně tvrdé barvy, která odolá 
vysokým teplotám.

Věděli jste, že…

Na kola lze nasadit sněhové řetězy.

Nabízeným produktem je samostatné kolo 
z lehké slitiny dodávané včetně středové 
krytky s logem ŠKODA. 
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ALTAIR
Kolo z lehké slitiny 7,5J × 19“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 40 R19

5E3 071 499A HA7 |  v antracitové barvě, 
broušené

VEGA
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498F FL8 | v černé metalické barvě, broušené

CRATER
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 19“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 40 R19

5E3 071 499H HA7 |  v antracitové barvě, 
broušené

Bude k dispozici později

BRAGA
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498L 8Z8 | ve stříbrné barvě, broušené

Bude k dispozici později

BRAGA
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498M HA7 |  v antracitové barvě, 
broušené

Bude k dispozici později

COMET
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45  R18

5E3 071 498 FL8 | v černé metalické barvě, 
broušené

ALTAIR
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 19“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 40 R19

5E3 071 499B FL8 | v černé metalické barvě, 
broušené

PERSEUS
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498G 8Z8 | ve stříbrné barvě, 
broušené

ALTAIR
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 19“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 40 R19

5E3 071 499 8Z8 | ve stříbrné barvě, broušené

PERSEUS
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498H HA7 |  v antracitové barvě, 
broušené

COMET
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498A HA7 |  v antracitové barvě, 
broušené

 

COMET
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498C 8Z8 | ve stříbrné barvě, broušené

COMET
Kolo z lehké slitiny 7.5J × 18“ ET48  
pro pneumatiku s rozměry 225 / 45 R18

5E3 071 498K FL8 | v černé metalické barvě

19“

18“

18“

KOLA
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Sada obalů na kola*
000 073 900B

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

Pro kola s bezpečnostními 
šrouby:
1Z0 071 215A Z37 | šedá mat  
1Z0 071 215A 01C | černá mat

Kryty šroubů

Ozdobné krytky ventilků kol
000 071 215C

BALÍČEK PÉČE  
O KOLA 
000 073 900F 

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.

Bezpečnostní šrouby
000 071 597C

* s logem ŠKODA bude k dispozici později

ROTARE
Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 55 R17

5E3 071 497C 8Z8 | ve stříbrné barvě,

TWISTER AERO
Kolo z lehké slitiny 7.0J × 16“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 60 R16

5E3 071 496A 8Z8 | ve stříbrné barvě,

NEW VELORUM
Kolo z lehké slitiny 6.5J × 16“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 60 R16

5E0 071 496L 8Z8 | ve stříbrné barvě,

TEKTON
plastové kryty pro 16“ ocelová kola (4 kusy)

5E0 071 456C

PULSAR
Kolo z lehké slitiny 7.0J × 17“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 55 R17

5E3 071 497D FL8 | v černé metalické barvě, 
broušené

LYRA 
Kolo z lehké slitiny 6.5J × 17“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 55 R17

5E3 071 497E 8Z8 | ve stříbrné barvě

Bude k dispozici později

LYRA 
Kolo z lehké slitiny 6.5J × 17“ ET46  
pro pneumatiku s rozměry 205 / 55 R17

5E3 071 497F FL8 | v černé metalické barvě

Bude k dispozici později

17“

16“
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KONEKTIVITA



Propojovací kabel pro USB
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E

USB-C na USB-A  |  565 051 510 

MyŠKODA AppŠKODA Connect App

Nabíjecí a datový kabel 3 v 1 pro USB-A 
000 051 445J

Adaptér USB-C na USB-A 3.0 
000 051 443H

CONNECT App

ŠKODA CONNECT
Důležitá je cesta, nikoli cíl – a s vozem ŠKODA OCTAVIA si může 
cestu užít skutečně každý. Propojený multimediální systém usnadňuje 
komunikaci s přáteli a rodinou, umožňuje získávání potřebných  
informací a zajišťuje zábavu pro Vás i Vaše spolucestující tak,  
aby byli všichni během jízdy spokojení.

S aplikací ŠKODA Connect App můžete pomocí mobilního zařízení  
na dálku zkontrolovat stav vozidla, zamknout či odemknout jej, zobrazit 
místo, kde jste vozidlo zaparkovali, nebo využít celé řady dalších funkcí, 
které čekají na prozkoumání. Získejte statistické informace o své poslední 
cestě a použijte je příště k naplánování efektivnější trasy. 

Díky aplikaci ŠKODA Connect App budete mít své vozidlo pod kontrolou 
nepřetržitě. Přístup ke všem potřebným vlastnostem a funkcím svého 
vozu budete mít odkudkoli a kdykoli ze smartphonu nebo smartwatch. 
Dostupné funkce jsou závislé na objednaném balíčku ŠKODA Connect: 
Infotainment Online nebo Care Connect.
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KOMFORT 
A UŽITEK



Termoelektrický chladicí box (15 l)
5L0 065 400

Termoelektrický chladicí box (20 l)
000 065 400G

TERMOELEKTRICKÝ 
CHLADICÍ BOX 
Dopřejte si osvěžení během horkých letních dnů. 
Díky chladicímu boxu ze ŠKODA Originálního 
příslušenství můžete mít ve voze vždy připravené 
studené nápoje, ovoce, svačinu či cokoliv, co Vás 
osvěží. Termoelektrický chladicí box patří, vzhledem 
k možnostem jeho využití, ke komfortním doplňkům 
každého vozu ŠKODA. Je ideálním pomocníkem nejen 
při dlouhých cestách a výletech, ale i při každodenních 
nákupech potravin, které je třeba uchovávat v chladu. 
Je k dispozici s vnitřním objemem 15 l nebo 20 l.

LED lampička (12 V)
000 069 690L

LED LAMPIČKA
Interiérová LED lampička 
z nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství zvyšuje komfort 
při dlouhých cestách. 

Deštník
000 087 600G 9B9

DEŠTNÍK
Tento praktický deštník  
se pohodlně vejde do dveří 
řidiče i spolujezdce.
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Přenosný kávovar 
000 069 641C

PŘENOSNÝ KÁVOVAR
Máte rádi dobrou kávu? Pak na svých cestách určitě 
uvítáte jednoduchý, lehký, elegantní,  
ale hlavně kompaktní cestovní kávovar  
z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství.  
S tímto kávovarem si můžete dopřát své oblíbené 
espresso, kdekoliv budete chtít.

Vyjímatelný koš na odpadky
5JA 061 107 9B9 | černý
5JA 061 107 WC4 | béžový

Popelník pro vsazení  
do středového panelu
000 061 142B

VYJÍMATELNÝ KOŠ NA ODPADKY
Stylový odpadkový koš, který dokonale padne do vozů 
ŠKODA, je elegantním řešením, jak si poradit s odpadky 
ve voze. Díky hornímu víčku zabrání případnému zápachu 
nebo vypadnutí odpadků z koše během jízdy. Jeho použití 
je velmi jednoduché.
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Škrabka na led 
000 096 010E

Smetáček
000 096 011

ŠKRABKA NA LED  
A SMETÁČEK
Nedovolte, aby Vás počasí překvapilo. Buďte připraveni  
s naší škrabkou na led a smetáčkem, které Vám 
pomohou snadno si poradit s námrazou a sněhem  
na voze. Rovněž se pohodlně vejdou do dveří řidiče  
i spolujezdce.
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Textilní koberce Prestige
5E4 061 270
5E4 061 270B | e-TEC

Gumové koberce – šedé
5E4 061 500
5E4 061 500A | e-TEC

Gumový koberec přes tunel
5E3 061 580

Opěrka pro chodidla
000 061 141A | sada 2 kusů

Zadní lapače nečistot
5E3 075 101

Přední lapače nečistot
5E3 075 111

Textilní koberce Standard
5E4 061 404
5E4 061 404A | e-TEC

Gumové koberce – červené
5E4 061 500B
k dispozici později

Textilní koberce Prestige s šedým prošíváním
5E4 061 270A
5E4 061 270C | e-TEC

VIDEO  
O KOBERCÍCH

TEXTILNÍ KOBERCE
Tyto koberce přidávají interiéru vozu na útulnosti. 
Kromě toho také přispívají ke snížení hluku  
v interiéru vozu, a tím ke zvýšení komfortu  
během jízdy. 

GUMOVÉ KOBERCE
Díky svému praktickému a chytrému designu 
a materiálu dokonale zakrývají a chrání podlahu 
prostoru pro nohy před blátem, nečistotami  
a vodou. Případnou projížďku v terénu si tak 
budete moci užít s naprosto klidným svědomím.
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Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
5E6 061 163 | Liftback, 5E7 061 163 | Combi, 5E7 061 163A | dvojitá podlaha

Rozkládací oboustranný koberec do zavazadlového prostoru
5E6 061 210 | Liftback, 5E7 061 210A | Combi 
5E7 061 210 | dvojitá podlaha

Plastová vana  
do zavazadlového prostoru
5E6 061 162 | Liftback 
5E7 061 162 | Combi 
5E7 061 162B | Combi iV*
*k dispozici později

Gumový koberec do zavazadlového prostoru
5E6 061 162A | Liftback, 5E7 061 162A | Combi

Síťový program
5E7 065 110A |  šedý 
5E7 065 110 |  černý 
5E7 065 110B |  černý (pro dvojitou podlahu) iV, G-TEC 
5E7 065 110C |  červený RS 
5E7 065 110D |  červený (pro dvojitou podlahu) RS

Univerzální fixační element
6V0 061 104

Brašna do zavazadlového prostoru
DMK 770 003

Přepravujte veškeré 
předměty jednodušším  
a pohodlnějším způsobem  

pomocí celé řady produktů, jako jsou síťový 

program, fixační elementy nebo brašna  

do zavazadlového prostoru. Bezpochyby také 

oceníte různá řešení pro ochranu podlahy 

zavazadlového prostoru, jako jsou koberce  

do zavazadlového prostoru a vana  

do zavazadlového prostoru.

Posuvný dělicí prvek
000 017 254A

Hliníková přepážka 
pro plastovou vanu 
565 017 254

VIDEO O SÍŤOVÉM 
PROGRAMU
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Smart holder – háček
3V0 061 126

Smart holder – držák multimédií
3V0 061 129

Smart holder – ramínko
3V0 061 127

Podélná mříž do 
zavazadlového prostoru 
5E7 017 222 | Combi

Ochranná fólie nákladové hrany
5E6 061 197A | Liftback, 5E7 061 197A | Combi

SMART HOLDER - COMFORT PACK

Je spousta důvodů, proč řidiči milují vozy ŠKODA. Někteří dávají přednost 
praktičnosti, jiní oceňují rodinnou přátelskost, další jsou ohromeni nadčasovým 
designem a pohodlím. Všem určitě přijdou vhod naše cenově výhodné balíčky, 
které podtrhnou přesně tu stránku osobnosti vozu, které si cení nejvíc.
Užijte si svou komfortní zónu, ať jedete kamkoliv. COMFORT PACK nabízí spoustu 
šikovných řešení, která Vám zpříjemní obchodní cesty i rodinné výlety.

Příčná mříž do zavazadlového  
prostoru 
5E7 017 221 | Combi

Smart holder – adaptér pro hlavovou opěrku 
3V0 061 128

Comfort pack
000 061 122E

Comfort pack Lite
000 061 122N | bez koše ve výplni dveří

Multifunkční kapsa
5E6 061 103 | Liftback, 5E7 061 103 | Combi

Smart holder – adaptér pro hlavovou opěrku 
Smart holder – háček
Smart holder – držák multimédií
Smart holder - ramínko
Bin for door panel (black) 
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VIDEO O DRŽÁKU 
SMART HOLDER

Držák multimédií
000 051 435AK

DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Držák multimédií je jedním z nových doplňků v rámci 
pestré nabídky ŠKODA Originálního příslušenství, 
který oceníte v případě, že budete chtít využít svůj 
držák nápojů novým originálním způsobem.  
Tento praktický držák Vám zajistí rychlou dostupnost 
a pohodlnou manipulaci s Vaším mobilním telefonem, 
hudebním přehrávačem nebo jiným multimediálním 
zařízením.
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PŘEPRAVA



Nosič jízdních kol na tažné zařízení – pro 3 jízdní kola
000 071 105P

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

Odnímatelné tažné zařízení
5E3 092 155 + 5E3 055 202    | pro vozy s přípravou pro tažné zařízení
5E3 092 155 + 5E3 055 202 + 5E3 055 204B | pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení

Odnímatelné tažné zařízení pro Octavia RS
5E3 092 155A + 5E3 055 202 | pro vozy s přípravou pro tažné zařízení
5E3 092 155A + 5E3 055 202 + 5E3 055 204B   | pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení

Nosič jízdních kol na tažné 
zařízení – pro 2 jízdní kola
000 071 105F

SKLOPNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Toto tažné zařízení vyrobené z vysoce kvalitních materiálů 
prošlo zátěžovými testy a náročnými zkouškami pevnosti  
a odolnosti proti korozi.

Sklopné tažné zařízení
5E3 092 160    | pro vozy s přípravou pro tažné zařízení
5E3 092 160 + 5E3 055 204B + 5E3 055 204A    | pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL ŠKODA  
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Nosič jízdních kol na tažné zařízení představuje ideální řešení  
pro vozidla vybavená tažným zařízením a umožňuje bezproblémovou 
a pohodlnou přepravu bicyklů. Elegantní design a masivní vzhled 
nosiče vytváří spolu s vozy ŠKODA dokonalou kombinaci.  
Nosič je k dispozici pro dvě nebo tři jízdní kola. 
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Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů 
5E6 071 126 | Liftback, 5E7 071 151 | Combi

Uzamykatelný nosič jízdního kola
000 071 128P  |  S hliníkovým profilem, 000 071 128D  |  S ocelovým profilem

Střešní nosič
5E6 071 126 | Liftback, 5E7 071 151 | Combi

UZAMYKATELNÝ NOSIČ JÍZDNÍHO KOLA  
A UZAMYKATELNÝ NOSIČ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ
K základnímu střešnímu nosiči můžete bezpečně připevnit uzamykatelný nosič jízdního kola  
s karbonovým / hliníkovým rámem. Uzamykatelný nosič lyží a snowboardů je bezpečným  
a praktickým řešením pro přepravu lyží nebo snowboardů na střeše Vašeho vozu.

Nové střešní nosiče ŠKODA s aerodynamicky optimalizovanými 
tyčemi byly vyvinuty specielně pro nový model OCTAVIA.  
Nízký profil tyčí snižuje aerodynamický odpor a minimalizuje  
hladinu hluku, což přispívá k příjemnému pocitu pří řízení nového 
vozu ŠKODA OCTAVIA.

VIDEO O NOSIČI 
JÍZDNÍHO KOLA
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NOVÝ střešní box – černý
000 071 175D 

K dispozici později

NOVÝ STŘEŠNÍ BOX 
400 LITRŮ*
Uzamykatelný box s exkluzivním designem 
ŠKODA nabízí dostatečnou kapacitu 
pro uložení až pěti párů lyží nebo čtyř 
snowboardů. Vyznačuje se aerodynamicky 
optimalizovaným tvarem s nižší spodní částí, 
což pozitivně přispívá k větší stabilitě při jízdě, 
nižší spotřebě paliva a menším vibracím.  
Díky objemu 400 litrů můžete do střešního 
boxu pohodlně uložit nejen zimní výbavu. 

NOVÝ střešní box – stříbrný
000 071 175C

K dispozici později

Aby bylo zajištěno pohodlné 
nakládání a vykládání přepravovaných 
předmětů, je tento nový střešní box 
přístupný z obou stran.

Střešní box 380 litrů
5L6 071 175 |  stříbrný
5L6 071 175A |  černý
5L6 071 175B |  bílý

VIDEO O STŘEŠNÍM 
BOXU
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Vak na střešní nosiče
000 071 156

Vak na lyže
000 050 515D

VAK NA LYŽE
Tento vak na lyže z voděodolného a lehce omyvatelného 
materiálu určený pro dva páry lyží o celkové hmotnosti  
10 kg ochrání Vaše lyže a hůlky před poškrábáním.  
Rovněž Vám pomůže zabránit navlhnutí zadních sedadel  
a ostatních převážených předmětů v zavazadlovém  
prostoru vozu.
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BEZPEČNOST



Ochranný potah  
zadních sedadel
3V0 061 680

Bezpečnostní pás  
pro psy 
velikost S | 000 019 409A 
velikost M | 000 019 409B  
velikost L | 000 019 409C  
velikost XL | 000 019 409D 

OCHRANA ZADNÍCH  
SEDADEL
Praktický potah zadních sedadel brání 
poškození nebo znečištění interiéru Vašeho 
vozu. Jeho velikost lze změnit tak,  
aby zakrýval pouze polovinu zadních sedadel.

VIDEO O VYBAVENÍ 
PRO PSY

VIDEO  
O BEZPEČNOSTI 

DĚTÍ

Dětská autosedačka Kidfix XP  
(tříbodový bezpečnostní pás)
000 019 906K

Dětská autosedačka Kidfix II XP  
(čtyřbodový bezpečnostní pás)
000 019 906L

15 – 36 kg15 – 36 kg

Dětská autosedačka BABY-SAFE Plus
1ST 019 907

Dětská autosedačka ISOFIX Duo Plus
DDA 000 006

0 – 13 kg 9 – 18 kg

Podložka pod dětskou 
autosedačku
000 019 819A
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Mechanické zabezpečení řazení*
5E3 071 775 |  manuální převodovka 

Sněhové řetězy pro 16“ / 17“ kola 
000 091 387AK

Rezervní kolo
5E3 601 011B

Sada pro rezervní kolo 
5E7 093 860 

Zadní parkovací senzory**
5E6 054 630 | Liftback, 5E7 054 630 | Combi

** budou k dispozici později* pro automatickou převodovku bude k dispozici později
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Tažné lano
Atestováno, umožňuje táhnout vozidla  
o celkové hmotnosti až 2 500 kg. 
(GAA 500 001)

Autolékárnička
Obsah odpovídá novelizované vyhlášce č. 341 / 2014 Sb. 
(3T0 093 108B)

Reflexní výstražná vesta
000 093 056L  |  žlutá
000 093 056K  |  oranžová

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

Trojúhelník v plastovém pouzdře
450 × 90 × 38 mm, vylepšená stabilita ve větru. 
GGA 093 001A

Skládací lopata na sníh
5L0 099 320

Sada náhradních pojistek
5E3 052 000

Podložka pod držák RZ
KEA 075 004

Autokosmetika
Více informací o sortimentu autokosmetiky Vám poskytne Váš autorizovaný partner ŠKODA.

Sada autokosmetiky
000 096 356F

Brzy dostupná

Plnicí balíček 2 v 1
000 096 311AA 

Tato praktická sada zahrnuje čisticí prostředek  
a vysoce kvalitní utěrku v moderním minimalistickém 
designu 2 v 1. Důkladně čistí obrazovku a udržuje ji  
v perfektní kondici. Čisticí kapalina a látka  
z mikrovlákna zajistí, že veškeré nečistoty  
a otisky prstů budou kompletně odstraněny.

200 ml plnicí kapaliny pro čistič displeje 
a čistič kokpitu (bude k dispozici později).

Plnicí láhev má nálevku, která usnadňuje 
použití.

Čistič displeje 2 v 1
000 096 311T

KATALOG
AUTOKOSMETIKY
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KVALITA
A TESTOVÁNÍ



TESTOVÁNÍ BEZPEČNOSTI
DĚTSKÝCH AUTOSEDAČEK

Chcete dětem ve voze zajistit maximální bezpečí? 
Dětské autosedačky z nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství s možností upevnění po i proti směru 
jízdy představují komfortem a variabilitou nejlepší 
řešení pro přepravu nejmenších pasažérů.

Praktické a variabilní 
Inteligentní konstrukce autosedaček umožňuje posadit 
dítě nejen dozadu, ale také na sedadlo spolujezdce,  
kam na něj vidíte. Autosedačky se vyznačují variabilitou 
a mnoha možnostmi nastavení, kterými je lze 
přizpůsobit růstu dítěte.

Dokonale prověřené 
Všechny autosedačky z nabídky ŠKODA Originálního 
příslušenství splňují evropský bezpečnostní 
homologační předpis (EHK 44.04) a prošly řadou 
dalších prověrek. Vysokou kvalitu a bezpečnost 
autosedaček potvrzují vynikající výsledky v nárazovém 
testu Euro NCAP společně s úspěšnými testy 
nehořlavosti, míry škodlivých látek a kvality potahu.

KVALITA A ODOLNOST  
PO DLOUHOU DOBU
Věděli jste, že textilní koberce z nabídky ŠKODA 
Originálního příslušenství procházejí také „podpatkovým 
testem“? Při něm je simulována práce nohy řidiče 
na plynovém pedálu zabořením podpatku do hloubky 
5 mm od povrchu koberce za sucha i mokra a pod 
úhlem 45°. 

Kromě toho koberce podstupují také zátěžový test 
odolnosti v podobě dlouhodobé jízdní zkoušky.  
Dále je prováděn test úchytů, kterými jsou k čalounění 
vozu připevněny přední koberce. Test je určen k ověření 
správné míry pevnosti klipů, které musejí umožňovat 
komfortní manipulaci z pohledu zákazníka a zároveň 
koberec držet na jeho místě i přes občasná  
škubnutí za jízdy.

Testování pevnosti fixačních elementů PODÍVEJTE SE NA 
VIDEO Z TESTOVÁNÍ 

DĚTSKÝCH 
AUTOSEDAČEK.
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ŠKODA
CYCLING



ROAD ELITE
HMOTNOST 7,5 kg
Rám Karbonový, Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Vidlice Full Carbon UD
Kliky a převodníky Shimano Ultegra 8000, 52 / 36 zubů
Přední / zadní náboj DT Swiss PR1600 Spline Disc
Přesmykač Shimano Ultegra 8000, pájený typ
Přehazovačka Shimano Ultegra 8000 SS
Převody 2 × 11
Přední / zadní brzdy Brzdové kotouče CL 140 / 140 mm
Pláště Schwalbe Pro One 700 × 28C
Sedlo Fizik Antares R5
Velikost rámu S (520 mm), M (540 mm), L (560 mm),  

XL (580 mm)

Kolo je dodáváno bez pedálů.

MTB 29 FULL
HMOTNOST 11,8 kg
Rám Karbon / hliníková slitina 6061 Ultralite
Vidlice DT Swiss OPM ODL Tapered,

15mm osa, zamykání vidlice na řídítkách, 
zdvih 100 mm

Hlavové složení Acros AZX-220 R4 Block-Lock
Kliky a převodník SramStylo7K Eagle Boost, 34 zubů
Přední / zadní náboj DT Swiss X1900 15 / 100 

DT Swiss X1900 12 / 148 Boost
Řazení SramGX Eagle, 12rychlostní
Přehazovačka SramGX Eagle, 12rychlostní
Převody 1 × 12
Přední / zadní brzdy CL 180 / 160 mm, hydraulické kotoučové 

brzdy Shimano BR-M6000
Pláště Schwalbe Racing Ray / Racing Ralph 

Performance 29 × 2,25“
Sedlo Fizik Antares R5
Velikost rámu S (15,5“), M (17,5“), L (19“)

Kolo je dodáváno bez pedálů.
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KID 24
HMOTNOST 11,7 kg
Rám Hliníková slitina 6061.T6
Vidlice SR Suntour XCT-JR
Kliky a převodník WheelTop M32, 28 zubů
Přední náboj ONE KT QR
Zadní náboj ONE KT QR, kazetový
Přehazovačka Shimano RD-TX800
Převody 1 × 8
Přední / zadní brzdy V-brzdy Tektro BR-855
Pláště Impac SmartPac 24 × 2,10“
Sedlo Justek Junior
Velikost rámu 11“

CITY
HMOTNOST 16 kg
Rám Ocelový, pájené spoje
Vidlice Ocelová, pevná
Hlavové složení Neco 1“
Kliky a převodník Hliníkové, M-Wave, 38 zubů
Řazení Shimano Nexus Inter 7
Přední / zadní náboj Hliníkové, 36 děr / Shimano Nexus Inter 7
Převody 1 × 7
Přední / zadní brzdy V-brzda Shimano / protišlapná brzda 

Shimano Nexus
Ráfky Remerx Dragon, dvojité hliníkové
Pláště Schwalbe Road Cruiser, béžové s reflexním 

proužkem, ochrana proti defektu
Sedlo Selle Royal Seta Performa
Velikost rámu L (530 mm)

SKLÁDACÍ KOLOBĚŽKA
HMOTNOST 4,8 kg
Rám Hliníková slitina
Kola Polyuretan
Rozměry ve složeném 
stavu 

49 cm × 42 cm × 11 cm

Rozměry  
v rozloženém stavu 

100 cm × 82 cm × 92 cm

Uložení Do boxu na nářadí v modelu OCTAVIA
Údržba Běžně dostupné čisticí prostředky
Max. nosnost 100 kg

STRETCH GO
HMOTNOST 12,5 kg
Rám Hliníková slitina 6061, skládací
Vidlice Hliníková slitina 6061
Kliky a převodník Hliníkové, M-Wave, 38 zubů
Přední / zadní náboj Černý eloxovaný hliník, rychloupínací 

mechanismus / Shimano Nexus Inter 7, 
černá eloxovaná volnoběžka, 7rychlostní 
převodník v náboji

Řazení Shimano Nexus Inter 7
Převody 1 × 7
Přední / zadní brzdy V-brzda Shimano / V-brzda Shimano
Ráfky Dvojité hliníkové, černé eloxované
Pláště Schwalbe Road Cruiser, černé s reflexním 

proužkem, ochrana proti defektu
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ŠKODA
EXPERIENCE







MyŠKODA AppŠKODA Connect App
ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Connect App, která Vám umožní 
získat kdykoli přístup k informacím týkajícím 
se, mimo jiné, jízdních dat Vašeho vozu, 
čerpacích stanic, dopravy nebo poslední 
parkovací pozice.

Prohlášení týkající se obrázků: Obrázky použité v tomto katalogu mají pouze 
ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky na uzavření smlouvy. 

Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení, kontaktujte, 
prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

Další informace naleznete na www.skoda-auto.cz

SP0OC0920C


