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UROBTE SI  JEDNODUCHO 
Z VOZIDLA ŠKODA SUPERB 
SVOJ SUPERB

Vaše vozidlo nie je len auto. Je to vaša vizitka. Či už 

idete do práce, beriete deti zo školy alebo mierite 

za zábavou, všade zanechá silný dojem. Lenže 

tak, ako si stále dopĺňate svoj štýlový šatník, 

rovnako môžete rozšíriť výbavu vášho vozidla. 

So ŠKODA Originálnym príslušenstvom ho presne 

prispôsobíte svojmu štýlu, potrebám a želaniam.











TO MUSÍTE MAŤ
Na individualizáciu vášho nového vozidla Superb vám prinášame päť horúcich tipov, 

ktoré predstavujú kľúčové vlastnosti ŠKODA Originálneho príslušenstva – kompatibilitu, 

spoľahlivosť a bezpečnosť.

Spríjemnite cestovanie pasažierom na zadných sedadlách. Vybavte svoje vozidlo držiakom na 
multimédiá, ktorý vám umožní bezpečne upevniť napríklad tablet na hlavovú opierku predného 
sedadla alebo na zadnú lakťovú opierku.

Ak máte radi kombináciu elegancie a športového 
štýlu, potom sa vám určite budú páčiť brúsené 19" 
zliatinové disky Supernova.



Je cyklistika vaším obľúbeným športom a ŠKODA vašou 
obľúbenou značkou? Potom je bicykel ŠKODA určený práve 
pre vás.

Všetky lyže a snoubordy, bez 
k tor ých nemôžete odísť na 
rodinnú dovolenku, naložíte do 
priestranného strešného boxu.

Chráňte prahy svojho vozidla pred poškrabaním 
pomocou dekoratívnych a pritom praktických prahových 
líšt s nápisom Superb a s podsvietením.





Kryštalický dizajnový jazyk dodáva modelu 

Superb výnimočný vzhľad, ktorý je dynamický 

práve tak ako elegantný. Výberom vhodných 

kolies či interiérových doplnkov umocníte 

individualitu svojho vozidla a dodáte mu športové 

emócie.

A

 DIZAJN
  ŠPORT







DISKY
Zliatinové disky z ponuky ŠKODA Originálneho príslušenstva 

sú názorným príkladom spojenia kvality, funkčnosti a estetiky.

Prechádzajú všetkými skúškami ako disky pre sériovú produkciu 

a tým je zaistená ich vysoká kvalita a bezpečnosť v prevádzke.

Zliatinový disk Supernova 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19 

V čiernej lesklej farbe, brúsené (3V0 071 499 JX2)
Cena: 290,84€

Zliatinový disk Supernova 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19 

V antracitovej farbe, brúsené  (3V0 071 499A HA7)
Cena: 290,84€

Zliatinový disk Sirius 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19 

V antracitovej farbe, brúsené  (3V0 071 499B HA7)
Cena: 290,84€

Zliatinový disk Sirius 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19

V striebornej farbe, brúsené (3V0 071 499D 8Z8)
Cena: 277,30€

Zliatinový disk Phoenix 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19

V antracitovej farbe, brúsené (3V0 071 499F HA7)
Cena: 290,84€

Zliatinový disk Phoenix 8,0J x 19"
na pneumatiky 235/40 R19

V striebornej farbe (3V0 071 499E 8Z8)
Cena: 277,30€



Zliatinový disk Zenith 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18

V striebornej farbe (3V0 071 498E 8Z8)
Cena: 208,27€

V rámci vývoja a skúšok sú zohľadnené všetky situácie, ktoré môžu nastať pri 
prevádzke vozidla. Použitím metódy konečných prvkov (FEM – Finite Element 

Method), ako ukazuje obrázok počítačovej simulácie z testovania zliatinových 
diskov, možno odhaliť chyby pevnosti dávno predtým, ako sa začne sériová 

produkcia. Táto metóda tak prispieva k dosiahnutiu maximálnej kvality 
produktov zo sortimentu ŠKODA Originálneho príslušenstva.

Zliatinový disk Cassiopeia 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18

V čiernej lesklej farbe, brúsené (3V0 071 498 JX2)
Cena: 218,14€

Zliatinový disk Cassiopeia 8,0J x 18" 
na pneumatiky 235/45 R18 

V platinovej farbe, brúsené (3V0 071 498A HZ9)
Cena: 218,14€

Zliatinový disk Cassiopeia 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18 

V striebornej farbe, brúsené (3V0 071 498B 8Z8)
Cena: 208,27€

Zliatinový disk Zenith w8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18 

V platinovej farbe (3V0 071 498D HZ9)
Cena: 218,14€

Zliatinový disk Zenith 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18 

V antracitovej farbe (3V0 071 498C HA7)
Cena: 218,14€



Zliatinový disk Pegasus 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18

V antracitovej farbe, brúsené (3V0 071 498H HA7)
Cena: 218,14€

Zliatinový disk Pegasus 8,0J x 18" 
na pneumatiky 235/45 R18

V striebornej farbe, brúsené (3V0 071 498G 8Z8)
Cena: 208,27€

Zliatinový disk Modus 8,0J x 18"
na pneumatiky 235/45 R18

V striebornej farbe (3V0 071 498F 8Z8)
Cena: 208,27€

Zliatinový disk Zeus 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/55 R17

V striebornej farbe (3V0 071 497C 8Z8)
Cena: 179,93€

Zliatinový disk Stratos 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/55 R17

V striebornej farbe (3V0 071 497D 8Z8)
Cena: 179,93€

Zliatinový disk Zeus 7,0J x 17"
na pneumatiky 215/55 R17 

V antracitovej farbe (3V0 071 497A HA7)
Cena: 188,56€



Zliatinový disk Orion 6,5J x 16"
na pneumatiky 215/60 R16

V striebornej farbe (3V0 071 496 8Z8)
Cena: 166,38€

Zliatinový disk Helios 6,5J x 17"
na pneumatiky 215/55 R17 (pre snehové reťaze)

V striebornej farbe (3V0 071 497 8Z8)
Cena: 179,93€

Zliatinový disk Helios 6,5J x 17"
na pneumatiky 215/55 R17 (pre snehové reťaze)

V čiernej farbe (3V0 071 497B FL8)
Cena: 188,56€

Veľkoplošné kryty Hermes
na ocelové kolesá 6,5J x 16"

(3V0 071 456)
Cena: 72,22€



Obal na kompletné kolesá
(000 073 900B)
Cena: 24,12€

Ozdobné krytky ventilčekov kolies
(000 071 215C)
Cena: 17,28€

Súprava krytiek skrutiek kolies:
pre štandardné skrutky 
1Z0 071 215  Z37 – striebornošedá matná 
cena: 5,94€ 
1Z0 071 215  01C – čierna matná 
cena: 5,94€ 
1Z0 071 215  UZ7 – striebornošedá lesklá 
cena: 5,58€ 
1Z0 071 215  9B9 – čierna lesklá 
cena: 10,92€ 
1Z0 071 215  7ZS – strieborná metalická 
cena: 10,92€

- pre bezp. skrutky 000 071 597C 
cena: 21,24€ 

  1Z0 071 215A Z37 – striebornošedá  
matná, cena: 5,94€ 

  1Z0 071 215A 01C – čierna matná,  
 cena: 5,94€

DIZAJN 
A ŠPORT
Atraktívne zliatinové disky si zaslúžia starostlivosť. Prinášame vám súpravu 

obalov, ktoré chránia disky pri prevážaní alebo pri skladovaní a uľahčujú 

manipuláciu. Nezabudli sme ani na interiér vozidla. Športový nádych mu dodajú 

oceľové kryty pedálov, ktoré sa skvele dopĺňajú s originálnymi prahovými lištami.



Súprava krytiek skrutiek kolies:
pre štandardné skrutky 
1Z0 071 215  Z37 – striebornošedá matná 
cena: 5,94€ 
1Z0 071 215  01C – čierna matná 
cena: 5,94€ 
1Z0 071 215  UZ7 – striebornošedá lesklá 
cena: 5,58€ 
1Z0 071 215  9B9 – čierna lesklá 
cena: 10,92€ 
1Z0 071 215  7ZS – strieborná metalická 
cena: 10,92€

- pre bezp. skrutky 000 071 597C 
cena: 21,24€ 

  1Z0 071 215A Z37 – striebornošedá  
matná, cena: 5,94€ 

  1Z0 071 215A 01C – čierna matná,  
 cena: 5,94€

Dekoratívne prahové lišty z ušľachtilej ocele
(3V0 071 303)
cena: 62,38€

Bez zobrazenia:
Dekoratívne prahové lišty s ALU vložkou
(3V0 071 303A) 
Cena: 72,58€

Dekoratívne prahové lišty s podsvietením*
(3V0 071 300)

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele
Na vozidlá s automatickou
prevodovkou (5E1 064 205), 
cena: 68,42€
s manuálnou prevodovkou (5E1 064 200) 
cena: 57,46€





Vaše externé prístroje nemusia cestou zaháľať. So 

ŠKODA Originálnym príslušenstvom znásobíte možnosti 

vášho vozidla v oblasti konektivity, a tak si celá posádka 

bude užívať jazdu aj prestávky ešte viac.

TECHNO
 LÓGIA



AKTUALIZÁCIA MÁP
Cestná sieť sa stále mení, a preto treba pamäť 
navigačného systému aktualizovať. Len tak 
môžete vždy ísť naisto, najkratšou cestou 
a užívať si jazdu. Aktualizácia máp teda šetrí váš 
čas aj peniaze.

INfOTAINMENT

AKTUALIZUJTE SI MAPY A SOfTVÉR

Prepájací kábel na USB
Mini USB (5JA 051 446H)  
cena: 16,88€
Apple 5 (5E0 051 510E) 
cena: 31,75€
Micro USB (5JA 051 446J)
cena: 16,88€

Váš nový Superb si s vyspelými technológiami rozumie. Tak to využite. 

Samozrejme, platí tu, že s vyšším stupňom systému Infotainment 

prichádzajú aj tie najzaujímavejšie funkcie. Používate smartfón? Potom 

vo vašom aute nemôže chýbať SmartGate. Jazdíte na dlhé trasy? Asistent 

na rozpoznanie únavy bude skvelým spolujazdcom.

Naším cieľom je zjednodušiť vám život a spríjemniť cestovanie. Preto sme 

pre vás za využitia moderných technológií pripravili portál Infotainment.

Navštívte http://infotainment.skoda-auto.com, zadajte VIN kód svojho 

vozidla a uvidíte, aké je to jednoduché. Náš systém rozpozná, aké 

aktualizácie potrebujete, a ponúkne vám ich na stiahnutie pohodlne z domova. 

S kúpou nového vozidla, respektíve navigačného systému ŠKODA, získate 

s navigačnou databázou Európa na tri roky update navigačných máp zadarmo.

MY DESTINATIONS
Pomocou aplikácie My Destination máte možnosť 
zostaviť si zoznam cieľov svojej budúcej cesty 
z pohodlia domova. Zoznam potom jednoducho 
importujete do navigačného prístroja. Pri 
príprave svojej trasy tak nemusíte sedieť v aute. 
Ovládanie navigačného prístroja je s touto 
aplikáciou jednoduchšie a komfortné.

COMPATIBILITY LIST
Táto aplikácia vám zobrazí kompatibilitu vášho 
externého zariadenia (smartfón, tablet) so 
softvérovými funkciami systému Infotainment 
(Bluetooth, SmartLink™ a iné).

AKTUALIZÁCIA SOfTVÉRU
Nezabudnite, že okrem máp potrebuje update aj 
ďalší softvér pre systém Infotainment.



Drive MFA Pro 

Asistent na rozpoznanie únavy
Systém vyhodnocuje, od rýchlosti 65 km/h do 200 km/h, údaje zo senzorov posil-
ňovača riadenia. Keď zaznamená správanie, ktoré môže indikovať únavu (napr. 
intenzívnejšia korekcia smeru volantom), upozorní vodiča akustickým signálom 
a odporučí prestávku.
(5E0 054 801)
Cena: 48,97€

* Informácie o podmienkach využívania a o kompatibilite SmartGate 
s modelom Superb, rovnako ako zoznam aplikácií ŠKODA a informá-
cie o ich dostupnosti nájdete na www.skoda-auto.sk.

SmartGate umožňuje prepojiť smartfón alebo tablet cez aplikácie ŠKODA so systé-
mami vozidla a získať tak zaujímavé prevádzkové údaje, napríklad aká ekonomická 
je jazda, ale aj servisné informácie a pod.*
(5E0 063 218)
Cena: 141,60€

G-Meter Performance ServiceMotorSound 

Ďalšou z aplikácií, 
ktorú môžete vy- 
užívať vďaka funkcii 
SmartGate, je MFA 
Pro. Na displej vášho 

smartfónu prináša v reálnom čase 
informácie o vašom vozidle – od akce-
lerácie cez otáčky až po stav svetiel. 
Aplikácia dokáže zaznamenať údaje, 
je teda aj „čiernou skrinkou“.

 S aplikáciou ŠKODA 
Drive získate informácie 
o tom, aká úsporná bola 
vaša jazda na konkrétnej 
trase. Ďalšie možnosti 

prináša portál ŠKODA Drive, kde môžete 
spravovať účty viacerých vozidiel vyba-
vených SmartGate a sledovať efektivi-
tu vedenia vozidla aj výšku cestovných 
nákladov.



Vaše vozidlo bude vaším najlepším priateľom a pomocníkom 

v každej situácii. Stačí vybaviť ho príslušenstvom, ktoré vyžaduje 

váš životný štýl. Napríklad rodiny s deťmi uvítajú praktické 

doplnky do batožinového priestoru. A vyberať si môžete aj 

z množstva detailov Simply Clever, ktoré urobia radosť nielen 

vodičom.

KOMfORT
 ÚŽITOKA



KOMfORT
 ÚŽITOK



BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
Vo vozidle Superb máte k dispozícii ohromný batožinový priestor. 

S doplnkami z našej ponuky zvýšite jeho využiteľnosť a navyše 

ochránite čalúnenie vozidla pred znečistením.

Sieťový program 
Súprava troch sietí, vertikálne siete sú dvojité. 
V sivej farbe (3V5 065 110A), cena: 32,41€ 
pre model Combi (3V9 065 110A), cena: 32,41€



Plastová vaňa  
do batožinového priestoru 
(3V5 061 162) 
cena: 191,52€; 

pre Superb Combi  
(3V9 061 162) 
cena: 191,52€

môže byť doplnená 
ALU prepážkou (3T0 017 254) 
cena: 32,41€

Ochranná vložka do batožinového priestoru 
(3V5 061 170), cena: 70,06€ 
pre Superb Combi (3V9 061 170), cena: 70,06€

Mreža do batožinového priestoru pre Superb Combi 
pozdľžna (3V9 017 222), cena: 168,84€ 
príečna (3V9 017 221), cena: 160,21€



Univerzálny fixačný element 
(6V0 061 104) 
cena: 8,95€

Dizajnová taška do batožinového priestoru
(000 061 108) 
Cena: 43,63€

Ochranná fólia zadného nárazníka
(3V5 061 197) 
Cena: 34,40€

Ochranná lišta nakladacej 
hrany pre Superb Combi

(3V9 061 195) 
Cena: 56,70€



Obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru 
(3V5 061 163) 
Cena: 68,52€

Rozkladací obojstranný gumotextilný koberec do batožinového priestoru 
(3V5 061 210) 
Cena: 88,45€







O tom, ako sa cítime, často rozhodujú detaily. Preto 

v našej ponuke nájdete množstvo dômyselných doplnkov, 

ktoré vám dokážu spríjemniť cestovanie. Niektoré sú skôr 

praktické, iné komfortné. Ale všetky Simply Clever.

SIMPLY 
CLEVER

Smart holder – držiak na multimédiá 
Upevňuje sa na hlavovú alebo lakťovú opierku.
 (3V0 061 129) 
Cena: 19,79€ 

Na upevnenie na hlavovú opierku treba použiť:
Adaptér držiaka na hlavovú opierku

 (3V0 061 128) 
Cena: 7,56€



Háčik na hlavovú opierku
(3V0 061 126) 
Cena: 3,97€

Vešiak
(3V0 061 127) 
Cena: 19,79€



Autochladnička 20 l 
(000 065 400G) 
Cena: 204,00€

Dáždnik 
v čiernej farbe (000 087 600G 9B9) 
Cena: 16,63€



Škrabka na ľad 
(5JA 096 010) 
Cena: 2,33€

Kôš na odpadky do priehradky vo dverách
V čiernej farbe (5JA 061 107 9B9) 
cena: 11,34€
béžový (5JA 061 107 WC4) 
cena: 11,34€

Popolník
(000 061 142A) 
Cena: 10,02€







Predné/zadné lapače nečistôt 
predné (3V0 075 111) 
cena: 16,10€ 

zadné (3V0 075 101) 
cena: 16,10€

Vak na lyže
Kapacita až 4 páry lyží.
(DMA 600 004A) 
Cena: 110,54€

Prenosný kávovar 
(000 069 641C), cena: 204,00€

Automobil je tak trochu druhým domovom. Aby jeho interiér 

zostal útulný a čistý, môžete ho chrániť pomocou textilných 

a gumových vkladaných kobercov. A okrem iného ponúkame 

tiež riešenie ochrany podvozka pred blatom a kameňmi.

KOMfORT 
A ÚŽITOK



Gumové koberce so zvýšeným okrajom 
Dvojdielna predná súprava  (3V1 061551) 
cena: 21,84€
dvojdielna zadná súprava (3V0 061 551) 
cena: 21,84€

Gumový koberec cez tunel 
(3V0 061 580) 
cena: 9,32€

Textilné koberce Prestige 
Štvordielna súprava (3V1 061 404) 
Cena: 61,38€

Bez zobrazení: 
Textilné koberce Prestige s červeným okrajom
Štvordielna súprava (3V1 061 404A) 
Cena: 64,02€

Textilné koberce Standard
Štvordielna súprava (3V1 061 404B) 
Cena: 46,73€

Držia a vydržia

Vedeli ste, že textilné koberce z ponuky ŠKODA 

Originálneho príslušenstva prechádzajú tiež „podpätko-

vým testom“? Pri ňom 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 °. 

Okrem toho koberce absolvujú aj záťažový test na odolnosť 

v podobe dlhodobej jazdnej skúšky. Ďalej sa vykonáva 

test úchytiek, ktorými sú k čalúneniu vozidla pripevnené 

predné koberce. Test je určený na overenie správnej miery 

pevnosti klipsov, ktoré musia umožňovať komfortnú mani-

puláciu z pohľadu zákazníka a zároveň držať koberec na 

jeho mieste aj napriek občasným trhnutiam za jazdy.
Testovanie pevnosti fixačných prvkovPrístroj na vykonávanie podpätkového 

testu





PREPRAVA
Váš Superb vám umožní prepravovať aj veľký 

náklad. Žiadna batožina pritom nemusí byť 

v kabíne. Čo nenaložíte do kufra, to môžete dať 

na strechu. A nezabudnite na ťažné zariadenie. 

Vozidlá Superb sú so svojimi silnými motormi ako 

stvorené na ťahanie prívesov.



STREŠNÉ NOSIČE, 
DRŽIAKY A BOXY
Keď si zaobstaráte základný strešný nosič z ponuky ŠKODA Originálneho 

príslušenstva, vaše vozidlo odvezie takmer čokoľvek. Na základný 

strešný nosič možno totiž jednoducho namontovať ďalšie strešné 

systémy a nosiče, napríklad držiaky bicyklov, držiaky či box na lyže a na 

snoubordy, batožinový kôš a pod. Základný strešný nosič rozmerovo 

a tvarovo dokonale zodpovedá modelu Superb. Stopercentná kompatibilita 

produktu s vozidlom vylučuje problémy s inštaláciou alebo pri používaní. 

Vyhnete sa tiež prípadným bezpečnostným rizikám, ktoré môžu nastať pri 

používaní neoriginálneho príslušenstva.

Základný strešný nosič
(3V5 071 126)
Cena: 267,12€

Priečny strešný nosič pre Superb Combi
(3V9 071 151)
Cena: 198,42€

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

Bez zobrazenia:
Vak na strešné nosiče
(000 071 156)
Cena: 30,31€



Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy
K dispozícii v troch farebných variantoch (pozri nasledujúca strana).

Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s hliníkovým profilom
Kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snoubordy.
(LBB 000 001) 
cena: 110,88€

Bez zobrazenia:
Uzamykateľný nosič lyží alebo snoubordov s oceľovým profilom
(LBT 071 027)
cena: 97,62€

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

Uzamykateľný nosič bicykla 
s hliníkovým profilom
(3T0 071 128B)
Cena: 100,32€

Batožinový kôš
Dodáva sa vrátane upínacej siete a popruhov. (LBT 009 006) 
Cena: 325,20€



Strešný nosič v čiernej farbe, objem 460 litrov
(000 071 175B) 
 
K dispozícii počas roka 2016.

V čiernej farbe
(5L6 071 175A)
Cena: 372,00€

V bielej farbe
(5L6 071 175B)
Cena: 372,00€

V striebornej farbe
(5L6 071 175)
Cena: 372,00€

Uzamykateľný box na lyže a na snoubordy 

Kapacita až 5 párov lyží alebo 4 snoubordy, objem 380 litrov, 

k dispozícii v troch farebných variantoch.







Ťažné zariadenie s elektroinštaláciou 
Na vozidlá s prípravou na ťažné zariadenie (3V0 092 160)** 
Cena: 633,78€

Na vozidlá bez prípravy treba doplniť o:
Elektroinštaláciu na ťažné zariadenie 
(3V0 055 204)
Cena: 48,38€

Nosič bicyklov na ťažné zariadenie
Kapacita 2 bicykle.
(000 071 105B)
Cena: 321,66€

** K montáži je potrebné si doobjednať ďalšie komponenty podľa výbavy vozidla.
      Informujte sa prosím u autorizovaného servisného partnera ŠKODA.



BEZPEČ
NOSŤ

Aj v oblasti bezpečnosti hrá individualizácia dôležitú úlohu.

Máte malé deti? Cestuje s vami vo vozidle pes? Chcete svoje 

vozidlo zabezpečiť čo najlepšie? Potrebujete doplniť povinnú 

výbavu? Len vy poznáte odpoveď na podobné otázky, a tak si 

z našej širokej ponuky iste najlepšie vyberiete sami.



BEZPEČ
NOSŤ



9–18 kg
0–13 kg

0–18 kg

9–18 kg

15–36 kg

15–36 kg

Rám ISOFIX FWF
(DDF 701 002)
Cena: 107,36€

Detská autosedačka ISOFIX G 0/1
(1ST019907) s rámom RWF na upevnenie 
proti smeru jazdy s rámom FWF na 
upevnenie v smere jazdy 
Cena: 514,74€

Detská autosedačka Baby-Safe Plus
(000019909D)
Cena: 343,62€

Rám ISOFIX RWF
(DDF 000 003A)
Cena: 161,46€

Detská autosedačka ISOFIX DUO
plus Top Tether 
(DDA 000 006)
Cena: 470,40€

Detská autosedačka Wavo 1-2-3
(000 019 903D)
Cena: 169,74€

Detská autosedačka Wavo Kind
(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 mno-
hými možnosťami nastavenia, ktorými ich 
možno prispôsobiť meniacej sa veľkosti detí.

Dokonale preverené
Všetky autosedačky z ponuky ŠKODA
Originálneho príslušenstva spĺňajú európsky bez-
pečnostný 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 škodli-
vých látok a kvality poťahu.

Pozrite si video z priebehu testovania detských autosedačiek.

Rám ISOFIX FWF
(DDF 701 002)
Cena: 107,36€

Rám ISOFIX RWF
(DDF 000 003A)
Cena: 161,46€

Stráženie vnútorného priestoru **
(3V0 054 620)
Cena: 91,73€

Parkovacia kamera
kamera s predným káblovým zväzkom  
(3V0 054 634), cena: 283,50€; 

 k montáži potrebné doobjednať: 
zadný káblový zväzok (3V0 054 634B), 
cena: 15,37€  
alebo zadný káblový zväzok pre Superb 
Combi (3V0 054 634C) 
cena: 15,37€

Parkovacie senzory na dodatočnú montáž
3V0 054 630  - predné parkovacie senzory, cena: 254,52€
3V0 054 630A - zadné parkovacie senzory - limuzína, cena: 241,92€
3V0 054 630B - zadné parkovacie senzory - combi, cena: 241,92€

** K montáži je potrebné doobjednať ďalšie 
komponenty podľa výbavy vozidla. Informujte sa 
prosím v autorizovanom servise ŠKODA.



Bezpečnostný pás pre psy
veľkosť S (000 019 409), cena: 58,91€
veľkosť M (000019409B), cena: 74,69€
veľkosť L (000 019 409C), cena: 83,44€
veľkosť XL (000 019 409D), cena: 93,42€

Bezpečnostné skrutky kolies
Zamedzujú neoprávnenú demontáž 
kolesa. Pri manipulácii so skrutkami 
treba použiť špeciálny násadec.
(000 071 597C) 
Cena: 21,24€

Kozmetika
Informácie o kompletnej ponuke u vášho autorizovaného
partnera ŠKODA.

Mechanické zabezpečenie radenia
(3V0 071 775)
Cena: 272,16€



Súprava náhradných žiaroviek
Na vozidlá bez hmloviek (3V0 052 200),
s hmlovkami (3V0 052 200A),
so xenónovými svetlometmi (3V0 052 200B)

Autolekárnička
Obsah zodpovedá vyhláške 
MZ SR č. 143/2009 Z. z.
(000 093 108C) 
Cena: 10,18€

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

Snehové reťaze
Na 17" kolesá (5L0 091 355)
Cena: 101,56€

Výstražný trojuholník
Skladný, ale stabilný a dobre 
viditeľný, so sklopnými kovo-
vými nožičkami pre prípady 
núdzového státia na ceste.
(GGA 700 001A)
Cena: 10,96€

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

Reflexná výstražná vesta
Vyrobená zo 100 % polyesteru, 
dodávaná v textilnom puzdre.
Oranžová vesta (XXA 009 001
Cena: 3,52€) 

Žltá vesta (000 093 056F) 
Cena: 2,89€







ŠKODA Cross Superb

CYKLISTIKA
Na začiatku cesty jednej z najstarších 

automobilových značiek bol bicykel. 

Príbeh sa začína roku 1995, keď Václav 

Laurin a Václav Klement zakladajú 

v Mladej Boleslavi firmu, ktorá produkuje 

v svojich časoch vysoko kvalitné bicykle 

a ponúka aj ich servis.

Zatiaľ čo výroba postupne prechádza 

od bicyklov na motocykle a následne na 

automobily, vzťah k cyklistike zostáva. 

Či už ide o dlhodobý sponzoring Tour de 

France, alebo o ponuku príslušenstva pre 

cyklistiku, značka ŠKODA je so športom, 

k tor ým sa všetko vlastne začalo, 

nepretržite spojená.

PRÍSLUŠENSTVO VYRÁBAME
DLHŠIE NEŽ AUTÁ 



Objavte kolekciu originálnych bicyklov ŠKODA
v katalógu Cyklistika 2015

ŠKODA MTB 29+ Superb

CYKLISTIKA





Stiahnite si interaktívny 
katalóg do svojho mobilného 
zariadenia.

Katalog

Stiahnite si aplikáciu ŠKODA 
Servis na pomoc pri vašich 
cestách.

Stiahnite si aplikáciu ŠKODA 
Manual na prístup ku 
kompletnému manuálu vášho 
vozidla.



VAŠE jEDINEČNÉ VOzIDLO      VAŠA ŠKODA

Pre individuálny štýl  vášho vozidla navštívte http://cc-cloud.skoda-auto.com/SVK /SVK /sk-SK

Vás autorizovaný servisný partner ŠKODA
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