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ŠKODA Yeti je dokonalým spoločníkom, ktorý vás bude 

sprevádzať pri vašich cestovných dobrodružstvách. 

Výbavu vozidla Yeti môžete ďalej upravovať 

a prispôsobovať vašim potrebám pomocou balíkov 

a ďalších produktov z bohatej ponuky ŠKODA 
Originálneho príslušenstva. S balíkom športových 

dizajnových prvkov ho môžete premeniť na štýlový 

klenot v mestskej premávke, kým balík Outdoor Plus 

z neho urobí neohrozeného a spoľahlivého spojenca  

v každej situácii.

ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka široký 

sortiment produktov, ktoré jednoduchým spôsobom 

zvýšia vašu bezpečnosť, rozšíria prepravnú kapacitu, 

umocnia pohodlie a zvýšia úžitkovosť a príťažlivosť 

vášho vozidla.

Bez ohľadu na to, či si vyberiete úpravy dizajnu 

vozidla, lebo je pre vás dôležitá jednoduchá preprava 

športových potrieb, alebo sa rozhodnete pre zvýšenie 

bezpečnosti a ochrany vašich detí na sedadlách vozidla, 

ŠKODA Originálne príslušenstvo vám vždy ponúkne 

optimálne riešenia. Všetko príslušenstvo prešlo prísnymi 

skúškami na preukázanie kvality a je 100 % kompatibilné 

s vozidlami ŠKODA Yeti.





ŠKODA Originálne príslušenstvo poskytuje širokú škálu možností na prispôsobenie vášho vozidla Yeti zvonka aj zvnútra. Napríklad v interiéri k zvýšeniu atmosféry 
športovej jazdy prispievajú športové kryty pedálov a dekoratívne prahové lišty, kým spojlery a prvky výbavy s hliníkovým dekorom zvýrazňujú dynamiku vozidla. Okrem 
funkcií dizajnu plní príslušenstvo aj ochrannú úlohu a tiež pomáha udržiavať vozidlo v čo najlepšom stave. To značí, že zlepšovaním vzhľadu vášho vozidla Yeti sa 
zároveň staráte aj o samotný automobil. Možnosti individualizácie vášho vozidla sú naozaj rozsiahle. Ak si pri výbere výbavy vášho budúceho vozidla zvolíte kolesá 
zo ŠKODA Originálneho príslušenstva, namontujeme vám ich už na montážnej linke. Vozidlo teda dostanete už s kolesami, ktoré ste si vybrali, bez pôvodnej sériovo 
dodávanej sady kolies.

ŠPOrT & DIZAJnŠPOrT & DIZAJn



Dizajnový balík Plus sme pripravili pre modely ŠKODA Yeti Outdoor. Pozostáva 
z ochranných prahov a líšt s prvkami v dekore hliníka, ktoré dodávajú vášmu vozidlu 
štýl osobitosti. Všetky tri komponenty tohto balíka si môžete kúpiť aj jednotlivo,  
ale najsilnejší účinok dosiahnete práve ich vzájomným spojením.

Bočné kryty prahov – dekor hliníka
Pôsobivé bočné kryty prahov z plastu v dekore hliníka chránia bočnú 
stranu podvozka pred poškrabaním. Spolu s dekoratívnym krytom 
predného nárazníka modelu tvoria základné výrazové prvky robustného 
vzhľadu modelu Outdoor (5L0 071 685) 
Cena: 567,00€

Bočné ochranné lišty s vložkou v dekore hliníka
Bočné ochranné lišty chránia vozidlo na preplnených parkoviskách pred drobným 
poškodením v podobe oškretia a preliačenia karosérie. Hliníkové vložky líšt zlepšujú 
vzhľad vozidla obzvlášť vtedy, ak sú prítomné v kombinácii s inými doplnkami v dekore 
hliníka. Lišty tiež zabraňujú znečisteniu vozidla v priestore nad nimi (5L0 071 329A) 
Cena: 15,62€

Ochranná lišta zadného nárazníka –  dekor hliníka
Lišta chráni nárazník pred mechanickým poškodením 

pri nakladaní a vykladaní vecí z batožinového priestoru. 
Je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu farbeného 

v mase s povrchovou úpravou strieborného laku, ktorý 
vytvára dojem hliníka. Pre model Yeti Outdoor

 (5L6 061 195) 
Cena: 49,02€

Bez zobrazenia:
Ochranná lišta zadného nárazníka – dekor hliníka

pre model Yeti (5L0 061 195)

Balík Plus*



Športovým balíkom môžete vozidlu ŠKODA Yeti dodať športovejší a dynamickejší vzhľad. Priebojnejší výraz dodáva vozidlu najmä spojler predného a zadného nárazníka, ktorý 
zvýrazňuje bočné obrysy vozidla. Bočné kryty prahov, ktoré chránia karosériu pred odletujúcimi kamienkami, a dekoratívna lišta predného nárazníka predstavujú síce len drobné 
doplnky, ale majú veľký význam pre dotvorenie celkového dojmu z vozidla. Produkty zo športového balíka pre model Yeti je možno kúpiť aj jednotlivo.

Športový balík*





Bočné kryty prahov
Masívne kryty prahov pre ešte dynamickejší 
vzhľad vášho vozidla Yeti 
(5L0 071 685A) 
Cena: 231,84€

Zadný spojler
V kombinácii s predným spojlerom pomáha vozidlu značky Yeti spĺňať 
jeho športové ambície 
5L6 071 610 pre vozidlá bez prípravy na ťažné zariadenie 
Cena: 176,40€ 
5L6 071 610A pre vozidlá s prípravou na ťažné zariadenie

Spojler predného nárazníka pre športovejší vzhľad  
prednej časti vozidla (5L0 071 609) 
Cena: 173,88€

Dekoratívna lišta predného nárazníka
Lišta s povrchovým náterom vo farbe vozidla pre 
štýlové doplnenie jeho vzhľadu 
(5L0 071 004A) 
Cena: 15,50€

Súčasti športového balíka* 



Koncovka výfuku z ušľachtilej ocele
Vďaka tomuto výbavovému prvku 
sa bude zadná časť vášho vozidla 
značky Yeti jagať ako diamant. Materiál 
vysokej kvality navyše koncovke 
výfuku dodáva prvotriedne vlastnosti 
protikoróznej ochrany. Pre motorizáciu 
1,2 TSI (5L0 071 911A) 
Cena: 21,65€

Koncovka výfuku z ušľachtilej ocele
Pre motorizácie 1,4 TSI a 2,0 TDI CR 81 
kW/103 kW (5L0 071 910A) 
Cena: 21,65€

Kryty bočných zrkadiel v čiernom zhotovení
Kryty bočných zrkadiel v čiernej metalickej farbe 
(5L0 072 530) 
Cena: 64,39€

Kryty bočných zrkadiel – dekor hliníka
Pri kúpe vozidla Yeti si môžete vybrať jeden 
z troch dizajnových variantov krytov bočných 
zrkadiel. Základný čierny variant sa dá nahradiť 
krytmi zhotovenými vo farbe karosérie alebo 
v striebornej farbe so vzhľadom hliníka. Pre 
model Yeti Outdoor sú štandardným vybavením 
strieborné zrkadlá (5L0 071 719) 
Cena: 35,28€

Strešné lišty
Plastické strešné lišty ochránia 
strechu vozidla pred poškodením 
predmetmi prepravovanými 
na strešnom nosiči. Štvordielna 
súprava čiernych líšt vyrobených 
z odolného plastu ABS/ASA sa 
upevňuje na strechu vozidla 
pomocou špeciálneho lepidla. 
(5L0 071 326) 
Cena: 110,51€

Bez zobrazenia:
Dekoratívna lišta 
nad tabuľkou s EČV
 (5L6 071 360) 
Cena: 46,37€



Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Tieto nekĺzavé športové násadce na pedále 
z kartáčovanej ušľachtilej ocele sú skutočná výhra. 
Zatiaľ čo decentný dizajn vás nadchne na prvý pohľad, 
nekĺzavý poťah na povrchu zvyšuje priľnavosť obuvi.
Trojdielna súprava pre manuálnu prevodovku 
(5L1 064 200) 
Cena: 55,69€ 
Dvojdielna súprava pre automatickú prevodovku 
(5L1 064 205) 
Cena: 55,69€

Dekoratívne prahové lišty s hliníkovou vložkou chránia karosériu vozidla pri nastupovaní 
a vystupovaní a zároveň výrazným spôsobom zvyšujú príťažlivosť interiéru 
(5L0 071 303) 
Cena: 67,16€

Čierne prahové lišty*
Elegantná ochrana pre vaše vozidlo Yeti; prahové lišty so štýlovým logom Yeti chránia 
povrch prahov a súčasne individualizujú vzhľad vášho vozidla 
(5L0 071 303A)
Cena: 26,21€ 



Kvalita, bezpečnosť a dizajn
Kolesá z ľahkej zliatiny zo ŠKODA Originálneho príslušenstva sú názorným 
príkladom spojenia kvality, funkčnosti a estetickosti. Kolesá z ponuky 
ŠKODA Originálneho príslušenstva prechádzajú všetkými skúškami 
ako kolesá pre sériovú výbavu, čím je zaistená ich vysoká kvalita 
a bezpečnosť v prevádzke. Systém skúšok je v súčasnosti taký 
prepracovaný, že sa odskúša prakticky každá časť kolesa  
z hľadiska namáhania.

Všetky kolesá musia vyhovieť prísnym požiadavkám, ktoré 
sa kladú na tento tzv. životne dôležitý dielec. Kvalitu kolies 
vyrábaných z ľahkých zliatin a dodržanie stanovených 
parametrov potom zaručujú certifikovaní dodávatelia. 
Vzhľadom na širokú ponuku dizajnov a farebných variantov 
zliatinových kolies si môžete vaše vozidlo Yeti individuálne 
prispôsobiť presne podľa svojich predstáv.

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

aj počítačová technológia, ako to možno vidieť na tomto obrázku 
pochádzajúceho zo simulácie záťaže kolies z ľahkej zliatiny.

Kolesá z ľahkej zliatiny



Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Annapurna na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497C 7ZS) 
Cena: 176,23€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Spitzberg na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497F 7ZS) 
Cena: 176,23€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Blossom na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497A 8Z8) 
Cena: 176,23€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Blossom na pneumatiky 
225/50 R17 v čiernej lesklej farbe 
(5L0 071 497A JX2) 
Cena: 184,86€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Annapurna na pneumatiky 
225/50 R17 v čiernej lesklej farbe 
(5L0 071 497D JX2) 
Cena: 184,86€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Annapurna na pneumatiky 
225/50 R17 vo farbe antracit sivá 
(5L0 071 497E HA7) 
Cena: 184,86€



Disk z ľahkej zliatiny 6,0J x 17" Flash na pneumatiky 
205/50 R17 v striebornej farbe 
(5E0 071 497B 7ZS) 
Cena: 173,77€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 16" Moon na pneumatiky 
205/55 R16 v striebornej farbe 
(3T0 071 496A 7ZS) 
Cena: 158,98€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 16" Nevis na pneumatiky 205/55 
R16 v striebornej farbe 
(5L0 071 496A 8Z8) 
Cena: 163,91€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Matterhorn na pneumatiky 
225/50 R17 v čiernej lesklej farbe 
(5L0 071 497H FL8) 
Cena: 184,86€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Dolomite na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497G 7ZS) 
Cena: 165,14€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Erebus na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497J 8Z8) 
Cena: 176,23€



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

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 16" Spectrum
na pneumatiky 205/55 R16 v striebornej farbe 
(3T0 071 496 7ZS) 
Cena: 165,60€

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

Krytky bezpečnostných skrutiek 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€;
striebrosivá lesklá farba (1Z0 071 215 U27), cena: 5,58€



Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Scudo na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe  
(5L0 071 497M 8Z8) 
Cena: 171,30€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Origami na pneumatiky 
225/50 R17 v čiernej lesklej farbe  
(5L0 071 497K FL8) 
Cena: 184,86€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 17" Origami na pneumatiky 
225/50 R17 v striebornej farbe 
(5L0 071 497L 8Z8) 
Cena: 176,23€

Disk z ľahkej zliatiny 7,0J x 16" Forrest na pneumatiky 
205/55 R16 v striebornej farbe 
(5L0 071 496B 8Z8) 
Cena: 161,45€



Navigačný systém Amundsen+: rádio s CD navigačným systémom vrátane 
mapových podkladov pre západnú alebo východnú Európu, integrovaná súprava 
Bluetooth hands-free a čítačka pamäťových kariet SD, SDHC a MMC, možnosť 
prehrávania hudobných CD a zvukových súborov vo formáte MP3, WMA, OGG 
a AAC. Možnosť pripojenia na CD menič alebo MDI, podpora TMC správ o do-
pravnej situácii, možnosť ovládania pomocou 5" farebného dotykového displeja 
TFT (5J0 051 230B – verzia s mapami západnej Európy, 5J0 051 230C – verzia s 
mapami východnej Európy). 
Cena: 990,36€

Navigačný systém Columbus: rádio s DVD navigačným systémom, integrovaná 
čítačka pamäťových kariet SD a MMC, možnosť prehrávania hudobných CD 
a zvukových súborov vo formáte MP3 a WMA. DVD mechanika podporuje 
navigačné DVD, ako aj audio CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, 
DVD Audio a DVD Video. Navigačný systém obsahuje digitálny signálový procesor 
s ekvalizérom, integrovaný pevný disk s kapacitou 30 GB (10 GB na navigačné 
dáta, zvyšných 20 GB možno využiť na uloženie zvukových súborov vo formáte 
MP3 a WMA) a podporu TMC správ o dopravnej situácii. Možnosť ovládania 
pomocou 6,5" farebného dotykového displeja TFT (AAN 800 001A). 
Cena: 2.670,00€

Najmodernejšie multimediálne zariadenia vo vnútri vozidla značky Yeti pomáhajú vytvárať ideálne podmienky na pohodlnú 
a bezpečnú jazdu. K nim patria prehrávače populárnych formátov multimediálnych súborov, inteligentné navigačné systémy, 
zariadenie na bezpečné telefonovanie počas jazdy hands-free, ako aj možnosť pripojenia vlastných elektronických zariadení. 
Teraz nie je nič jednoduchšie ako pri vedení vozidla počúvať svoju obľúbenú hudbu, vybavovať telefonáty, na ktoré ste pred 
odchodom nemali čas, alebo sa dôverne dať navigovať na miestach, kde by ste bez mapy boli inak určite stratení. Displej 
multimediálnych zariadení sa tiež využíva na zobrazovanie užitočných informácií z palubného počítača a záberov zo zadnej 
parkovacej kamery.

HuDbA A KOmunIKácIAHuDbA A KOmunIKácIA



Prípojný kábel pre MDI (multimediálne 
rozhranie Mobile Device Interface)
pre iPod/iPhone (AZO 800 001) 
Cena: 28,98€
pre USB MDI (AZO 800 002) 
Cena: 16,26€
pre miniUSB MDI (AZO 800 003) 
Cena: 18,28€
pre 3,5 mm konektor MDI (AZO 800 004) 
Cena: 15,62€
Bez zobrazenia Súprava na dodatočnú 
montáž MDI (5L0 051 592) 
Cena: 283,50€

Súprava na dodatočnú montáž neoriginálneho rádia
pre vozidlá bez prípravy na neoriginálne rádio  
(AZO 630 001) 
Cena: 64,64€  
pre vozidlá s prípravou na neoriginálne rádio  
(AZO 700 001) 
Cena: 47,00€

Rádio Bolero: model s integrovaným 
meničom na 6 CD diskov, čítačka pamäťových 
kariet SD a MMC, možnosť prehrávania 
hudobných CD a zvukových súborov 
vo formáte MP3 a WMA, výstupný výkon 
4x 20 W, digitálny signálový procesor 
s ekvalizérom, pamäť na dopravné hlásenia 
(TIM), možnosť ovládania pomocou 6,5" 
farebného dotykového displeja TFT, displej 
zobrazuje údaje z klimatizačného systému 
Climatronic a z parkovacích senzorov
(1Z0 035 156N)
Cena: 696,00€

Rádio Blues: rádioprijímač AM/FM so 
systémom RDS, výstupný výkon 4x 20 W 
(1Z0 057 156) 
Cena: 336,00€

Rádio Swing: model s CD mechanikou 
umožňujúcou prehrávanie hudobných CD 
a zvukových súborov vo formáte MP3 a WMA, 
výstupný výkon 4x 20 W, digitálny signálový 
procesor s ekvalizérom (1Z0 035 035)

Navigačné SD karty pre navigačný 
systém Amundsen+
 (3T0 051 255H – západná Európa;
 (3T0 051 255J – východná Európa) 
Cena: 186,00€

Navigačné DVD pre navigačný 
systém Columbus
(3T0 051 859AC – západná Európa;
(3T0 051 859AD – východná Európa;
3T0 051 859S – Austrália) 
Cena: 160,80€



Bez ohľadu na to, či šoférujete len zopár kilometrov do práce alebo ste sa 
vydali na dlhú jazdu na hory, nemusíte obetovať nič zo svojho pohodlia, 
na ktoré ste zvyknutí. ŠKODA Originálne príslušenstvo vám totiž umožní 
prispôsobiť interiér vozidla tak, aby zostal pohodlný, upravený a praktický, 
nech už veziete kohokoľvek alebo čokoľvek. S praktickými prvkami výbavy, 
napríklad s medzipodlahou batožinového priestoru, so slnečnými clonami 
zadných okien a s praktickým termoelektrickým chladiacim boxom sa cesta 
vo vozidle Yeti stáva príjemnou každodennou činnosťou.

Automobil je tak trochu druhým domovom. Aby jeho interiér zostal útulný 
a čistý, môžete ho ochrániť pomocou textilných a gumových autokobercov. 
Zachytávajú nečistoty aj vlhkosť, ich povrch nekĺže a svojím tvarom dokonale 
vypĺňajú priestor pod nohami pasažierov. Kým textilné koberce dávajú nohám 
pocit pohodlia a prispievajú k oddialeniu pocitu únavy u vodiča, gumové 
koberce sú optimálne na použitie za nepriaznivého počasia, keď sa na 
podrážkach topánok pasažierov môže do vozidla dostať viac špiny. Koberce sa 
dajú kedykoľvek vybrať, ľahko vyčistiť a podľa potreby vymeniť za nové.

Drží a vydrží
Vedeli ste, že textilné koberce zo ŠKODA Originálneho príslušenstva 
prechádzajú aj takzvaným podpätkovým testom? Pri teste sa simuluje 
práca nohy vodiča na plynovom pedáli zaborením podpätku pod uhlom 45° 
do hĺbky 5 mm od povrchu koberca za sucha aj za mokra.
Koberce okrem toho prejdú aj záťažovým testom na odolnosť pri 
ekvivalentnom najazdení 60 000 km a skúškou úchytiek, ktoré slúžia 
na upevnenie kobercov na podlahu vozidla. Táto skúška je určená 
na overenie správnej pevnosti úchytiek, ktoré umožňujú pohodlnú 
manipuláciu z pohľadu zákazníka a zároveň držia koberec na jeho mieste 
aj pri občasných trhnutiach počas jazdy.

Tieto upevňovacie prvky predstavujú overené riešenie, ktoré nájdeme  
vo všetkých vozidlách vyrábaných v skupine Volkswagen.

Kvalitné textilné koberce s logom Yeti sú zhotovené z husto tkaného velúru a ponúkajú 
vysoký komfort a odolnosť proti opotrebovaniu. Optimálne zapĺňajú priestor pod nohami 
pasažierov a vzhľadom na svoje nekĺzavé podlahové úchytky zostanú za každej situácie 
na svojom mieste.  
Štvordielna súprava Prestige pre vozidlá s ľavostranným riadením (5L1 061 404) 
Cena: 44,09€ 
Standard - pre vozidlá s ľavostranným riadením (5L1 061 404A)
Cena: 37,62€
Gumové koberce predstavujú ideálnu ochranu vnútrajška vozidla pri nepriaznivom 
počasí. Zadržiavajú špinu a vlhkosť a ľahko sa čistia. K dispozícii sú štvordielne súpravy 
pre vozidlá s ľavostranným riadením (5L1 061 550B)
Cena: 32,88€
Bez zobrazenia: Gumové koberce s vyvýšeným okrajom, štvordielna súprava; pre voz-
idlá s ľavostranným riadením (5L1 061 550A) 
Cena: 35,16€

Zariadenie na vykonávanie podpätkového testu.
Skúšanie pevnosti upevňovacích prvkov.

Koberce

KOMFORT & ÚŽITOKKOMFORT & ÚŽITOK



Tempomat je ideálnym pomocníkom na dlhé 
cesty. Udržiava rýchlosť nastavenú vodičom 
a umožňuje meniť ju pomocou páčky umiestnenej 
pod volantom. Pravá noha vodiča tak môže pokojne 
odpočívať mimo plynového pedála. Tempomat 
možno použiť pre všetky motorizácie, ako aj pre 
vozidlá s palubným počítačom (3T0 035 623) 
či bez neho (3T0 035 623A) 
Cena: 249,48€

Termoelektrický chladiaci 
box s kapacitou 20 litrov 
zaistí počas ciest pohodlné 
občerstvenie pri tej správnej 
teplote. Potraviny podľa 
potreby ochladí a možno 
v ňom bez problémov 
prepravovať aj dvojlitrové 
fľaše vo zvislej polohe  
(000 065 400E) 
Cena: 204,00€

Termoelektrický chladiaci 
box, objem 15 l
Slúži na dlhšie uchovanie 
vychladených nápojov 
a ovocia v čerstvom stave. 
V prípade potreby môžete 
box prepnúť do ohrieva-
cieho režimu, aby vám 
občerstvenie, prípadne obed 
pre vaše dieťa nevychladli. 
(5L0 065 400) 
Cena: 117,60€



Držiak multimediálnych zariadení v stredovej kon-
zole zaistí rýchlu dostupnosť a pohodlnú manipuláciu 
s hudobným prehrávačom, mobilným telefónom či s 
ďalšími multimediálnymi zariadeniami (5JA 051 435A) 
Cena: 6,18€

Drevený vešiak na šaty udrží váš 
kabát, košeľu alebo šaty v stave, že 
budú vyzerať ako čerstvo vyžehlené, 
a to bez ohľadu na to, ako dlho 
pocestujete (3T0 061 127)
Cena: 22,06€

Vo vozidle značky Yeti má všetko 
svoje miesto vrátane nepotrebného 
papiera, lístkov a obalov zo sladkostí. 
Vyberateľný kôš na odpadky 
v schránke predných dverí pomôže 
elegantne sa ich zbaviť. Dodáva sa 
v dvoch farebných úpravách 
(5JA 061 107 9B9 – čierna;  
5JA 061 107 WC4 –  béžová) 
Cena: 11,34€



Praktický vak na lyže na prepravu až štyroch párov lyží s palicami, 
s priebežným zipsom a s pohodlnými držadlami. Všitý popruh slúži na 
zaistenie vaku v poistnom uzávere vo vnútri vozidla (DMA 630 004) 
Cena: 100,20€

Slnečné clony zadných okien
Pasažierom na zadných sedadlách zabezpečujú väčší pocit súkromia 
a ochranu pred páliacim slnkom, zatiaľ čo vodičovi poskytujú dostatočnú 
viditeľnosť cez okno (5L0 064 361)
Cena: 106,98€
 
Bez zobrazenia:
Slnečné clony bočných okien batožinového priestoru (5L0 064 363) 
Cena: 101,81€
Slnečná clona okna piatych dverí (5L0 019 120) 
Cena: 76,36€

Deliaca mreža pevne oddeľuje posádku od batožinového 
priestoru, čím zvyšuje jej bezpečnosť pre prípad, že pri 
núdzovom manévrovaní dôjde v batožinovom priestore 
k pohybom nákladu. Nijako však nezmenšuje objem 
interiéru, ani neobmedzuje výhľad vodiča a je vhodná aj 
pri preprave zvierat (DMM 630 001)
Cena: 130,63€

Kryt batožinového priestoru
Slúži na zakrytie otvoreného priestoru medzi zadnými 
sedadlami a zadným plató batožinového priestoru, pričom 
využíva systém VarioFlex. Pomáha udržiavať vzhľad 
interiéru vozidla a zároveň bráni pred neželanými pohľadmi 
okoloidúcich dovnútra (DMK 630 001) 
Cena: 25,75€



Zadné lapače nečistôt chránia zadnú časť 
vozidla, zadný nárazník a vozidlá idúce za 
vami pred odletujúcimi kamienkami  
a rozstrekovaním vody (5L0 075 101 pre model 
Yeti; 5L0 075 101A pre model Yeti Outdoor) 
Cena: 13,20€

Odolné predné lapače nečistôt chránia 
spodnú časť vozidla, nárazníky a prahy pred 
nečistotami a nebezpečnými odletujúcimi 
kamienkami (KEA 630 001) 
Cena: 15,58€

Priehľadná ochranná fólia chráni zadný 
nárazník pred poškodením pri nakladaní pred-
metov do batožinového priestoru. Veľkostne 
zodpovedá rozmerom nárazníka a vzhľadom na 
svoju priehľadnosť nenarúša vzhľad karosérie 
(5L6 071 363 pre model Yeti;  
5L6 071 363A pre model Yeti Outdoor) 
Cena: 36,04€

Krycia fólia zadného nárazníka poskytuje 
maximálnu ochranu karosérie vozidla v oblasti 
nakladacej hrany pred poškrabaním spôsobeným 
nakladaním predmetov 
(KDX 630 001) 
Cena: 8,63€



Medzipodlaha batožinového priestoru. Praktická medzipodlaha 
vodorovne predeľuje batožinový priestor a zároveň zarovnáva 
úložný priestor na jednu úroveň so sklopenými zadnými 
sedadlami. K dispozícii sú dve verzie: jedna pre vozidlá s rezervnou 
pneumatikou a druhá pre vozidlá bez nej  
(DAA 630 001) 
Cena: 182,40€

Odkladacia taška do batožinového priestoru
Umývateľná taška predstavuje v batožinovom priestore ideálne 
miesto na odkladanie náradia a iných predmetov. Pomocou 
háčikov ju možno uchytiť na bočnú stenu 
(DMK 770 003) 
Cena:40,30€ 

Ochranný poťah zadných sedadiel upevnený 
na hlavových opierkach predných a zadných 

sedadiel chráni sedadlá pred znečistením 
spôsobeným predmetmi a zvieratami. Je zhotovený 

z trvanlivého, ľahko umývateľného materiálu 
odolného proti vode, takže ho možno použiť na 

ochranu aj v prípadoch, keď môže dôjsť  
aj k väčšiemu znečisteniu (DMA 009 001) 

Cena: 25,51€

Bez zobrazenia:
Taška na prenos zadnej krajnej sedačky

 (DMK 770 004) 
Cena: 40,79€

Taška na prenos zadnej stredovej sedačky
(DMK 770 006) 
Cena: 36,72€



Plastová vaňa do batožinového priestoru posky-
tuje maximálnu ochranu batožinového priestoru 
pred znečistením akéhokoľvek druhu vrátane 
kyseliny. Má vysoký okraj, je mimoriadne pevná 
a ľahko sa čistí (5L6 061 162) 
Cena: 132,30€

Sieťový program udržiava batožinu na jej mieste 
a pomáha tiež pri udržiavaní čistoty v batožinovom 
priestore. Zároveň zvyšuje bezpečnosť posádky tým, 
že v prípade nehody bráni pohybu predmetov.
Päťdielna súprava v striebornej farbe (DMA 630 003 
pre batožinový priestor bez rezervnej pneumatiky; 
DMA 630 002 pre medzipodlahu batožinového 
priestoru) 
Cena: 42,77€ 
Štvordielna súprava (DMA 630 001 pre batožinový 
priestor s rezervnou pneumatikou) 
Cena: 32,66€

Protišmyková sieť na plastovú vaňu 
do batožinového priestoru
Protišmyková sieť dôkladne vypĺňa dno 
plastovej vane, vďaka čomu prepravovaným 
predmetom zabraňuje v pohybe (5L0 061 210) 
Cena: 13,44€

Sieť pod plató batožinového priestoru
Umývateľná horná kapsa na zips a spodná sieť 
dopĺňajú interiér vozidla o ďalšie dva úložné 
priestory. Možno použiť aj na uloženie dlhších 
predmetov s hmotnosťou menšou ako 1,5 kg 
(DMK 630 002) 
Cena: 37,09€



Obojstranný koberec predstavuje univerzálne riešenie dna 
batožinového priestoru. Velúrová strana poskytuje štandardnú 
ochranu pred znečistením, kým nekĺzavý plast na rubovej strane 
slúži na prepravu špinavých či vlhkých predmetov (5L6 061 163A 
pre vozidlá s medzipodlahou alebo s rezervnou pneumatikou) 
Cena: 58,60€

Bez zobrazenia:
Obojstranný koberec do batožinového priestoru pre vozidlá bez 
medzipodlahy alebo bez rezervnej pneumatiky (5L6 061 163) 
Cena: 61,12€

Gumový koberec do batožinového 
priestoru vás pripraví na všetko. Či už 
prevážate špinavé športové potreby, 

stavebné materiály, farby alebo 
dokonca kyselinu, spoľahlivo ochráni váš 

batožinový priestor. Koberec je zhotovený 
z umývateľného a protišmykového 

materiálu (5L6 061 160A pre batožinový 
priestor s medzipodlahou, cena: 33,06€; 

5L6 061 160B pre batožinový priestor bez 
medzipodlahy, cena: 33,40€) 

Textilný koberec
Kvalitný koberec z polypropylénu s protišmykovou povrchovou 
úpravou svojím tvarom presne zapadá do dna batožinového 
priestoru, vďaka čomu batožinový priestor udržiava v čistote 
a poriadku (5L6 061 163B pre vozidlá bez medzipodlahy v 
batožinovom priestore, cena: 17,39€; 5L6 061 163C pre vozidlá 
s medzipodlahou, cena: 17,39€)



Uzamykateľný nosič bicykla s hliníkovým profilom; s nosnosťou až 20 kg 
Nosič bicykla je to pravé pre všetkých ambicióznych cyklistov. Skladá sa 
z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu a z držiaka z pochrómovanej 
ocele. Jednoduchá montáž na priečniky umožňuje ľahkú manipuláciu. Vlastná 
váha je približne 3,2 kg. Nosič bicykla overený nárazovou skúškou City Crash je 
uzamykateľný (3T0 071 128B) 
Cena: 100,32€

Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič bicykla s kovovým profilom (3T0 071 128) 
Cena: 59,77€

Batožinový kôš; vrátane upevňovacej siete a popruhov (LBT 009 006) 
Cena: 325,20€

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
Na streche vozidla dokáže pohodlne a bezpečne prepraviť až štyri páry lyží 
alebo dva snoubordy. Nosič lyží a snoubordov sa nielen ľahko montuje na 
priečniky, ale dá sa aj zamykať. Vďaka širokým tlačidlám na otváranie možno 
držiak lyží obsluhovať aj v hrubých rukaviciach. Nakladanie a vykladanie 
uľahčuje funkcia vysúvania. Je vhodný aj na prepravu wakeboardu;
kapacita až 4 páry lyží alebo 2 snoubordy (LBB 000 001) 
Cena: 110,88€

Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s kovovým profilom
(LBT 071 071)

Uzamykateľný box na lyže a snoubordy; kapacita až 5 párov lyží alebo 
4 snoubordy; objem 380 litrov, úspešne prešiel nárazovou skúškou City Crash 
(5L6 071 175) 
Cena: 372,00€

ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka široké možnosti na prepravu 
športových potrieb a rozmerných predmetov. Vďaka jedinečnému 
systému Varioflex, ktorý slúži na sklopenie a vybratie zadných 
sedadiel, má vozidlo značky Yeti k dispozícii mimoriadne veľký 
prepravný priestor. Je na vás, či sa rozhodnete prepravovať bicykle na 
streche, pomocou ťažného zariadenia alebo dokonca priamo vo vnútri 
vozidla. Produkty ŠKODA Originálneho príslušenstva vám pomôžu 
maximálne využiť prepravné kapacity vozidla. Svojou dlhodobou 
kvalitou, preverenou bezpečnosťou a používateľským komfortom 
predstavujú to najlepšie prepravné riešenie pre vozidlá ŠKODA Yeti.

PrEPrAvAPrEPrAvA



„City Crash“ je metóda testovania produktov ŠKODA Originálneho 
príslušenstva, ktoré sa dajú upevniť na karosériu vozidla.
Postup: Časť karosérie sa upevní na špeciálne sklznice, ktoré sa 
pohybujú rýchlosťou 30 km/h. V okamihu simulovanej zrážky pôsobí na 
vozidlo sila s veľkosťou 9 až 12 g v trvaní 80 ms.
Výsledok: Na úspešné absolvovanie nárazovej skúšky „City Crash“ je 
nutné, aby nedošlo k oddeleniu žiadneho z prepravovaných predmetov z karosérie. To 
značí, že príslušný produkt pri reálnej premávke nebude ohrozovať bezpečnosť chodcov 
ani iných vozidiel.

Priečny strešný nosič má veľmi jednoduché 
ovládanie. Na montáž a upevnenie nosiča stačí len 
sklopiť excentrickú páčku do dolnej polohy
(5L0 071 151).
Cena: 136,80€



Odnímateľné ťažné zariadenie je ideálne 
na príležitostné pripojenie prívesného vozidla. 
Ťažný hák možno kedykoľvek odmontovať, čím 
sa skráti dĺžka vozidla a zároveň sa zvýši jeho 
bezpečnosť v prípade nehody
 (5L0 092 155A) 
Cena: 272,16€

Elektroinštalácia s 13-pólovou zásuvkou 
(EEA 630 001E4 pre vozidlá bez prípravy na 
ťažné zariadenie; EEA 630 002E4 pre vozidlá 
s prípravou na ťažné zariadenie) 
Cena: 162,67€

Adaptér na pripojenie prívesu so 7-pólovou 
zásuvkou (EAZ 000 001A) 
Cena: 16,70€

Bez zobrazenia:
Neodnímateľné ťažné zariadenie
(EEA 639 001) 
Cena: 124,74€

Interiérový držiak bicyklov
Tento držiak umožňuje jednoduchú a bezpečnú prepravu až 
dvoch bicyklov v interiéri vozidla Yeti. Tým sa nielen šetrí spotreba 
pohonných hmôt, ale zároveň sa aj zabraňuje znečisteniu bicykla 
v prípade nepriaznivého počasia (3T9 056 700)
Cena: 228,00€

Plyšový Yeti
70-centimetrová postavička Yetiho 
je dokonalým spoločníkom pre deti 
cestujúce na zadných sedadlách. 
Vzhľadom na jeho dlhú srsť ho pri 
maznaní neprekoná žiadna iná 
hračka (5L0 099 301) 
Cena: 35,62€



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



Bezpečnosť posádky aj samotného vozidla by mala patriť medzi prvoradé priority vodiča. Preto ŠKODA Originálne príslušenstvo obsahuje produkty, ktoré napomáhajú 
zvýšiť bezpečnosť v maximálne možnej miere. V rámci ŠKODA Originálneho príslušenstva nájdete certifikované detské autosedačky, zabezpečovacie systémy proti 
krádeži, bezpečnostné matice skrutiek kolies, prvky povinnej výbavy, úložné priestory na umiestnenie potenciálne nebezpečného tovaru a iné prvky, ktoré vám 
pomôžu cestovať bezpečne.

BEZPEČNOSŤBEZPEČNOSŤ



Chcete, aby vaše dieťa sedelo na tom najbezpečnejšom mieste? Detské autosedačky zo ŠKODA 
Originálneho príslušenstva so spoľahlivým ukotvením ISOFIX, uchytením Top Tether, možnosťou 
prepravy v smere alebo proti smeru jazdy, s komfortom a s variabilitou rešpektujúcou rast dieťaťa 
poskytujú to najlepšie riešenie prepravy našich najmenších pasažierov.

Praktické a variabilné
Inteligentná konštrukcia sedačiek umožňuje posadiť dieťa nielen dozadu, ale aj na sedadlo 
spolujazdca, kde naň lepšie dovidíte. Sedačky sa vyznačujú variabilitou a mnohými možnosťami 
nastavenia, ktorými ich možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti dieťaťa. Sedačky možno použiť 
aj mimo vozidla na prenášanie dieťaťa alebo ako praktické kresielko.

Dokonale preverené
Istotu maximálne možnej bezpečnosti a kvality možno dosiahnuť jedine pomocou náročných 
testov. Preto každá sedačka zo ŠKODA Originálneho príslušenstva spĺňa európsky bezpečnostný 
homologizačný predpis EHK 44.04 a okrem toho prešla tiež radom ďalších testov. Vynikajúce 
výsledky dosiahnuté v nárazovej skúške Euro NCAP spoločne s úspešnými výsledkami skúšok 
na nehorľavosť, neprítomnosť škodlivých látok a na akosť poťahu potvrdzujú vysokú kvalitu 
a bezpečnosť sedačiek.

Originálne autosedačky ŠKODA úspešne prešli 
skúškami Euro NCAP.

Detské sedačky – bezpečnosť a pohodlie pre našich najmenších



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



Snehové reťaze s diagonálnym usporiadaním 
a s nízkym profilom reťazových spojov 
zaisťujú vynikajúcu priľnavosť pri zrýchľovaní 
a brzdení, ako aj dobré vedenie vozidla. Dajú 
sa nainštalovať jednoduchým spôsobom bez 
potreby pohybovať vozidlom. Na pneumatiky 
225/50 R17 a 215/60 R16; súprava určená iba 
na montáž na zadnú nápravu vozidiel 4 x 4
(5L0 091 355) 
Cena: 101,56€

Kvalitné reťaze z titánovej zliatiny 
s lankovým systémom upevnenia sa 
dajú rýchlo namontovať na stojace 
vozidlo a poskytnú vám pevnejšiu oporu. 
Na pneumatiky 205/50 R16 a 205/50 R17 
(CEP 800 001) 
Cena: 81,40€

Mechanické zabezpečenie radenia
Zámka na svorke upevnenej k podvozku uzamyká 
voliacu páku manuálnej alebo automatickej 
prevodovky v zvolenom rýchlostnom stupni alebo 
v parkovacej polohe, čím chráni vaše vozidlo 
pred odcudzením (DVC 630 001 pre manuálnu 
prevodovku; DVC 630 002 pre automatickú 
prevodovku) 
Cena: 272,16€

Sada bezpečnostných skrutiek vďaka tomu, že 
vyžaduje použitie špeciálneho násadca, zabraňuje 
neoprávnenej demontáži kolesa (000 071 597C) 
Cena: 21,24€



Diaľkové ovládanie centrálneho 
zamykania
(BKA 600 003A) 
Cena: 127,26€

Autokozmetika šitá presne na mieru pre 
vaše vozidlo. Informácie o kompletnej ponuke 
dostanete u vášho autorizovaného partnera 
ŠKODA.

Súprava náhradných 
žiaroviek
pre vozidlá s hmlovými 
svetlami (5L0 052 000A) 
Cena: 21,17€
pre vozidlá bez hmlových 
svetiel (5L0 052 000) 
Cena 13,61€



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

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

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

Autolekárnička  
(000 093 108C) 

Cena: 10,18€



Zadné parkovacie senzory na monitorovanie 
vzdialenosti potenciálnych prekážok od vozidla. 
Ak sa vo vzdialenosti 140 cm od zadnej časti vozidla 
objaví prekážka, je signalizovaná krátkymi pípnutiami 
v intervale 1 sekundy. Tento interval sa s približovaním 
k prekážke plynule skracuje. Pri priblížení vozidla  
na 30 cm prejde pípanie do nepretržitého tónu  
(BEA 630 001) 
Cena:230,58€ 

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

Alarm so strážením vnútorného priestoru je vybavený zálohovým zdrojom, ktorý zaistí funkčnosť sys-
tému aj po odpojení batérie. Aktivuje sa automaticky po uzamknutí vozidla a monitoruje všetky dvere, 
kryt motora, spínač zapaľovania 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.  
Základná súprava pre vozidlá s diaľkovým ovládaním centrálneho zamykania (BKA 700 001) 
Cena: 147,42€ 
Základná súprava pre vozidlá bez diaľkového ovládania centrálneho zamykania (BKA 700 002) 
Cena: 228,06€ 
Montážna súprava na alarm (BKA 630 001)
Cena: 78,58€



Každý deň prináša motoristom nové výzvy. Aby ich mohli čo najlepšie 
zvládnuť, vytvára spoločnosť ŠKODA AUTO produkty v duchu vlastnej 
koncepcie „Simply Clever”. Pomocou dômyselne jednoduchých, a pritom 
v praxi neoceniteľných riešení spoločnosť ŠKODA formuje svet vozidiel 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 vozidlách značky Yeti.

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

Gumový koberec do batožinového priestoru
Gumový koberec, odolný proti vode, zo ŠKODA Originálneho 
príslušenstva poskytuje pohodlnú ochranu batožinového 
priestoru vozidla pri preprave znečistených predmetov. 
Dokonale zakryje každú medzeru či výčnelok, a keďže má 
tiež vysoké okraje, chráni aj boky batožinového priestoru. 
Dokáže ochrániť proti blatu z obuvi, špine zo športových 
potrieb, ako aj proti náhodnému rozliatiu tekutín.

sTrATégIA sImPlY clEvErsTrATégIA sImPlY clEvEr



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

Skladacia lopata na sneh
Chcete voziť v aute lopatu na sneh? 
Prečo nie, keď je skladná a takmer 
nič neváži! Lopata značky ŠKODA je 
vyrobená z hliníkovej zliatiny, takže je 
ľahká a šikovná na prácu. A keďže ju 
možno rozložiť na tri časti, v batožinovom 
priestore zaberá minimum miesta. Navyše 
vás vďaka plastovej rúčke nebudú pri jej 
použití v zime oziabať ruky.

Vyberateľný kôš na odpadky
Vyberateľný kôš na odpadky je ideálnym 
predstaviteľom skupiny produktov 
ŠKODA Simply Clever. Určite ste už 
za volantom mnohokrát premýšľali, 
kam odhodiť prázdny obal od žuvačiek, 
pokrčený bloček alebo použitú 
vreckovku. Vďaka vyberateľnému košu 
značky ŠKODA možno tieto drobné 
odpadky pohodlne uložiť na jednom 
mieste a následne ich jednoducho 
vyhodiť. Interiér vášho vozidla tak môže 
zostať stále čistý.
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ŠKODA AUTO odporúča Castrol EDGE Professional
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Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené produkty predstavujú len časť zo širokej ponuky príslušenstva. Ohľadom ďalších informácií o kompletnom sortimente 
príslušenstva, aktuálnych cenách a o dodacích podmienkach a lehotách sa obráťte na vášho autorizovaného partnera ŠKODA. Všetky 
technické údaje a údaje o konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a o vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadania tohto 
dokumentu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmien technických parametrov alebo vybavenia jednotlivých modelov). 
Tento katalóg je vytlačený na papieri z celulózy bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100 % recyklovateľný.

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


