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Produktene som er presentert i denne brosjyren utgjør bare en del av det brede spekteret av ŠKODA originalt tilbehør. Noen av modellene i
denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr som ikke er en del av standardutstyret. Opplysningene om tekniske spesifikasjoner, design,
utstyr, materialer, garantier og utseende var korrekte på tidspunktet for trykking. ŠKODA forbeholder seg retten til endringer, inklusive
endringer i tekniske data eller utstyr for enkelte modeller. Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer deg gjerne om standard- og
ekstrautstyr, aktuelle priser, leveringsbetingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt bleket papir og er 100 % resirkulerbar.
Vi tar forbehold om trykkfeil.

Utgave: Mai 2015 Miljølogoen er et uttrykk for at ŠKODA engasjerer seg i en bærekraftig
samfunnsutvikling og har en ressursbesparende holdning til liv og miljø.

Velkommen til din ŠKODA-forhandler:

SIMPLY CLEVER

DEN NYE
ŠKODA FABIA
TILBEHØR

ŠKODA Service App
Alltid på din side.



Nye ŠKODA Fabia er konstruert
for å gi deg maksimal glede og
komfort hver eneste dag.

Praktiske funksjoner og høyt

sikkerhetsnivå er derfor en selv-

følge. Likevel ønsker du kanskje å

sette et helt personlig preg på din

ŠKODA Fabia. Vårt utvalg av

ŠKODA originalt tilbehør vil

garantert tilfredsstille dine

individuelle behov og krav. Enten

du ønsker flere oppbevarings-

muligheter, eller vil fremheve

bilens spesielle design, vil du helt

sikkert finne det tilbehøret du

trenger.

ŠKODA Originalt tilbehør leveres

som standard- eller ekstrautstyr

og kan også leveres til andre

ŠKODA-modeller. Velger du våre

produkter, får du en rekke fordeler

med på kjøpet, som lang levetid,

høy sikkerhet, egne tekniske

løsninger, perfekt passform og

3 års garanti.

Alle autoriserte ŠKODA-
forhandlere tilbyr originalt
tilbehør fra ŠKODA, høyt
kvalifiserte kontaktpersoner
og førsteklasses reparasjons-
service.

DIN BIL, DIN STIL,
DIN SIGNATUR



Savio lettmetallfelg 7.0J x 17"
for 215/40 R17 dekk

Høyglans rød
(5JA 071 497E MN4)

Savio lettmetallfelg 7.0J x 17"
for 215/40 R17 dekk

Sort metallic
(5JA 071 497B FL8)

Savio lettmetallfelg 7.0J x 17"
for 215/40 R17 dekk

Matt sort
(5JA 071 497C ZG6)

Clubber lettmetallfelg 7.0J x 17"
for 215/40 R17 dekk

Sølv
(6V0 071 497 8Z8)

Rock lettmetallfelg 7.0J x 16"
for 215/45 R16 dekk

Sølv
(6V0 071 496C 8Z8)

Italia lettmetallfelg 7.0J x 16"
for 215/45 R16 dekk

Hvit
(6V0 071 496A FM9)

Italia lettmetallfelg 7.0J x 16"
for 215/45 R16 dekk

Sølv
(6V0 071 496B 8Z8)

Italia lettmetallfelg 7.0J x 16"
for 215/45 R16 dekk

Sort metallic
(6V0 071 496 FL8)

Propeller lettmetallfelg
6.0J x 15"

for 185/60 R15 dekk
Sølv

(5JA 071 495A 8Z8)

Mato lettmetallfelg 6.0J x 15"
for 185/60 R15 dekk

Sølv
(6V0 071 495 8Z8)

ALUMINIUMSFELGER

Renseprodukter til aluminiumsfelger
Clean Wheels 500 ml. (601 005)
Gummifornyer 500 ml. (601 012)
Custom Wheel Cleaner 500 ml. (601 035)
Felgbørste (601 014)

Originale låsebolter
Sikrer dine aluminiumsfelger mot tyveri.
(000 071 597C)

Viktig å vite om aluminiumsfelger og dekk

Passform: Våre aluminiumsfelger har original størrelse på senterhull slik at det ikke er nødvendig med tilpasningsringer.
Til våre felger behøver du bare ett sett hjulbolter.

Dekktrykk: Kontrollér dekktrykket jevnlig. Korrekt dekktrykk er viktig av hensyn til kjøreegenskaper og dekkslitasje.
Dekktrykket må også tilpasses hvor mye last du har i bilen.

Dekktype: Vi tilbyr dekk som er tilpasset ulike behov. Vinterdekk med eller uten pigg. Sommerdekk med sportslige eller komfortable kjøreegenskaper
Garanti: Felger i vårt felgprogram har 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil og har minimum 3 års suppleringsgaranti fra kjøpsdato.

ŠKODA aluminiumsfelger kjennetegnes ved:

Kvalitet: Produsert av Europas største og mest anerkjente felgprodusenter.
Lakk og overflatebehandling av ypperste kvalitet sikrer at felgene holder seg pene år etter år.

Design: Spesifikk formgivning til de forskjellige modellene.
Optimal passform: Ingen “løse” senterringer som forsvinner ved hjulskift, eller som påvirker kjøreopplevelsen.

ŠKODA dekkbager
For optimal lagring av dekkene. Passer 14” - 18”.

ŠKODA original dekkbager (000 073 900 B)

Dekkbager (810 004 SK)



Ønsker du et sportsligere utseende eller en mer individuell bil?
Da vil du garantert finne noe som paser deg og dine ønsker på disse

sidene. Den nye ŠKODA Fabia´s enkle og presise designlinje danner

en perfekt basis for produkter fra vår sport og design range.

SPORT OG DESIGN

Red & Grey Sportspakke
Pakken inkluderer 17" Savio aluminiumsfelger i rødt, røde speildeksler, samt et selvklebendedekorsett

i rødt og grått. Dekorsettet dekker panser, tak og bagasjeromsluke. Pakken kan også bestilles i såkalt

Black Pack versjon med sorte aluminiumsfelger og speildeksler, men samme dekorsett. Sportspakken

kan bare bestilles ved kjøp av ny bil og ŠKODA fabrikken besørger derfor monteringen.



Speildeksler i rødt
(6V0 072 530)

Speildeksler i sort
(6V0 072 530A)

Innstigningslister med
aluminiumsinnlegg
(6V0 071 303)

Innstigningslister i aluminium
(6V0 071 303A)

Sportspedaler i rustfritt stål
For biler med manuell girkasse (5E1 064 200)

For biler med automat (5E1 064 205)

Liten skinnpakke i rødt
Interiør med detaljer i rødt skinn gjør din Fabia individuell og sportslig. 3-eikers sportsratt i skinnmed innlegg i rødt skinn (5E0 064 241 CXQ), leveres også

i utgave for multifunksjonsknapper (5E0 064 241A CXR), håndbrekk i rødt skinn (6V0 064 300), girspakkule i rødt skinn 5-trinns girkasse 1.2 TSI og 1.4 TDI

(6V0 064 230 DYT), 1.0 MPI (6V0 064 230A DYT); 6-trinns girkasse (6V0 064 230B DYT); automat girkasse (6V1 064 220); DSG girkasse (6V1 064 220A)



Å kjøre ŠKODA Fabia er uten tvil en opplevelse i seg selv,

men med topp moderne bilteknologi kan opplevelsen bli

enda bedre. Originale radiomottakere fra ŠKODA skaper en

god atmosfære inne i kupeen. Informasjon fra Climatronic

klimaanlegg, ryggesensor og handsfree bluetooth overføres

til Maxi DOT-displayet. Her vises også tid og utetemperatur.

USB tilkoblingskabler
Mini USB (5JA 051 446H)

Apple 5 (5E0 051 510E)

Micro USB (5JA 051 446J) * For informasjon, betingelser for bruk, Fabia SmartGate kompatibilitet, etc.
gå til www.skoda-auto.com.

Drive G-MeterMFA Pro Performance ServiceMotorSound

SmartGate
SmartGate gir deg muligheten til å koble din smarttelefon

eller tablet-PC via bilens operativsystem, og dermed hente

interessant informasjon på f.eks. hvor økonomisk eller

dynamisk du kjører, service informasjon, etc.*

(6V0 063 218)

KOMMUNIKASJON
OG BILUNDERHOLDNING



Når det gjelder biltilbehør, er komfort og praktiske

egenskaper to sider av samme sak. Et eksempel er

nettingsystemet og bagasjeromsgulvmatter. Gulv-

mattene gjør det lett å holde bilen ren og ryddig. Du

kan også få en kjølebag i ønsket størrelse og komfor-

tabelt tilbehør som kleshenger eller paraply. Men dette

er ikke alt. Vi har også tenkt på hvordan du kan holde

bilen ren og pen utvendig med blant annet skvettlapper.

KOMFORT OG
BESKYTTELSE

Skvettlapper foran
(6V0 075 111)

Skvettlapper bak
(6V6 075 101)

Lastekant-
beskytter
(6V6 061 197)



Gulvmatter
Prestige stoffmatter (6V1 061 404) sett á 4 matter

Prestige stoffmatter med rød trimkant

(6V1 061 404B) sett á 4 matter

Gummimatter (6V1 061 551) foran

Gummimatter (6V0 061 551) bak

Multimediaholder
For plassering i midtkonsoll.

(5JA 051 435A)

Uttagbar søppelbøtte
For plassering i dørlommene.

Kommer i to farger.

Sort (5JA 061 107 9B9),

Grå (5JA 061 107 WC4)

Cruise Control
Kontakt din ŠKODA-forhandler for nærmere

informasjon og pris ferdig montert.
Observeringsspeil for barn i baksetet
Sort (000 072 549B 9B9), beige (000 072 549B WC4),

grå (000 072 549B Y20

Kjøleboks
Kapasitet 15 liter.

(5L0 065 400)

Universalt festesystem
(6V0 061 104)

Bagasjeromstrau
(6V6 061 162)

Bagasjeromsmatte
(6V6 061 160)

Nettingsystem
Sett av tre nett, dobble vertikale nett.

Grå (6V6 017 700A), Sort (6V6 017 700)

Midtarmlene foran
Inkludert et oppbevaringsrom.

(6V0 061 123)



Ryggesensor bak
(6V0 054 630)

Mekanisk
girsperre

Manuell girkasse:

1.0 MPI (6V0 071 775B),

1.2 TSI, 1.6 MPI

og 1.4 TDI (6V0 071 775);

automat (6V0 071 775A)

Varseltrekant
(GGA 700 001A)

Fellbar snøskuffe
3-delt snøskuffe produsert

i aluminium - vekt kun

750gr. En praktisk

oppbevaringspose er

også inkludert.

(5L0 099 320)

Ekstra lyspæresett
For biler uten tåkelys:

H4 (6V0 052 000), H7 (6V0 052 000A);

For biler med tåkelys:

H4 (6V0 052 000B), H7 (6V0 052 000C)

Slepetau
For tauing av bil med vekt inntil 2.500kg.

(GAA 500 001)

Kjettinger
For 14" hjul (CEP 700 001)

For 15" hjul (5JA 091 387)

Låsbare hjulbolter
(000 071 597C)

Refleksvest
100% polyester.

(000 093 056F)

Reservehjulsett
(6V0 093 860)



Beskyttelsestrekk for baksete
(DMA 009 001)

Ha full kontroll på bilvarmesystemet ditt. Hvor som helst, når som helst.WarmUp Link er et

brukervennlig system som revolusjonerer måten du kommuniserer med DEFA bilvarme produk-

tene dine. Lett tilgjengelig på din mobiltelefon har du full kontroll på bilvarmesystemet ditt –

uansett hvor du befinner deg. Du vil motta meldinger ved lav batterispenning eller hvis ikke

230V er tilkoblet. Last ned appen til din mobiltelefon og kontakt en forhandler for installasjon

av Link-enhet i bilen.

Vi tilbyr nå fire forskjellige bilvarmeløsninger tilpasset din Škoda.

Uansett valg har du sikret deg en varm og startklar bil året rundt.

1. DEFA motorvarmer. Løsningen består av motorvarmerelement.

2. DEFA motorvarmer + kupévarmer. Løsningen består av motorvarmerelement

og Termini™ kupévarmer.

3. DEFA Warm-Up komplett pakke med trådløs styringsenhet og kupevarmer.

Pakke bestående av motorvarmer, batterilader, Termini™ kupévarmer og

SmartStart styringsenhet.

4. DEFA Warm-Up komplett pakke med Link.

Pakke bestående av motorvarmer, batterilader, Termini™ kupévarmer og WarmUp Link.

* DEFA WarmUp Link krever ett abonnement.

Midtre gummimatte for baksete
(6V0 061 580)

DEFA bilalarm
et naturlig, trygt og smart valg for deg som vil være føre var. Gjelder kun biler med CAN-BUS.

For biler uten fjernbetjent sentrallås kommer fjernkontroll i tillegg.

(600 900 D)

Førstehjelpspute
Praktisk førstehjelpspute som

inneholder alt du måtte trenge

hvis uhellet er ute.

(000 093 108H)

Lifehammer Evolution
Redder liv etter ulykker hvor vinduer og dører

ikke lar seg åpne. LifeHammer har en fjær-

belastet keramisk spiss som effektivt knuser

ruten. Med den innebygde kniven kutter man

bilbeltet med en enkel bevegelse.

(100 801)

ER DU KLAR TIL Å MØTE VINTEREN?
MED DEFA WARMUP LINK BLIR DET LITT LETTERE.





Tilhengerfeste
Avtagbar versjon

(6V6 092 155),

Fastmontert versjon

(6V6 092 101)

Lasteholder
(6V6 071 126)

TRANSPORT Låsbar sykkelholder
i aluminiumsprofil

Egenvekt 3.2kg, maksimum lastekapasitet

opp til 20kg. City Crash testet.

(3T0 071 128A)

Ikke avbildet:

Låsbar sykkelholder i stål.

(3T0 071 128)

Låsbar ski- og snowboard-
holder i aluminiumsprofil
Tar inntil 4 par ski eller 2 snowboard.

(LBB 000 001)

Ikke avbildet:

Låsbar ski- og snowboardholder i stål.

(LBT 071 027)

Takbokser
Vi fører takbokser i en rekke utførelser ogprisklasser. Kontakt din

ŠKODA-forhandler for tilbud på takboks tilpasset ditt behov.

Skiguard 850

Takboks i glassfiber med integrert, uttagbar skiholder. Egne tunneler for

lasteholderen gir lavtliggende montering og et elegant utseende.

Packline FX-S

Ny, elegant takboks i glassfiber med skjulte hengsler, gummilist,

dobbel lås og kraftige gassfjærer. Kontakt din ŠKODA-

forhandler for nærmere informasjon og priser.

Lastekurv i aluminium
Inkludert nett og festestropper.

(LBT 009 006)

Noen ganger vil du ha med deg gjenstander som det rett og

slett ikke er plass til i bagasjerommet. Derfor tilbyr ŠKODA

mange forskjellige løsninger for transport av bagasje på taket, som

for eksempel ski-, sykkel- og surfebrettholdere, samt bokser som

kan monteres på basisversjonen av takstativet. Dersom du velger

avtagbart tilhengerfeste, kan du blant annet frakte sykler (se sykkel-

stativ for tilhengerfeste) eller kjøre med tilhenger.



Wavo 1-2-3 barnesete
9-36 kg

(000 019 903D)

Underlagstrekk
(000 019 819A)

Baby Plus barnesete
0-13 kg

(000 019 900E)

Wavo Kind barnesete
15-36 kg

(000 019 904D)

Det er vel neppe noen tvil om hva som er barnesetets viktigste funksjon - å beskytte barnet mot farer. For at

barnesetet skal fylle denne funksjonen, må det være tilpasset barnets størrelse og vekt. Vi tilbyr ŠKODA barneseter

for alle aldersgrupper inntil 12 år (eller 36 kg). Fabia har ISOFIX-fester for to barneseter som standard. Med dette

systemet festes barnesetene direkte til karosseriet. Dette er dagens beste sikkerhetssystem for barn i bilen.

FAMILIE

HTS BeSafe iZi Combi
Isofix X3
Stol for barn 0-18 kg.
Monteres bakovervendt med
Isofix-fester eller forover-
vendt med bilens belter.
(537 125) Sort/sort Uni Color

HTS BeSafe iZi
Combi X3
Stol for barn 0-18 kg. Kan
monteres bakovervendt eller
forovervendt med bilens
belter.
(535 125) Sort/sort Uni Color

HTS BeSafe iZi Up
X3 Fix
Barnestol som enkelt
justeres i høyden mens
barnet sitter i stolen. For barn
15-36 kg og opptil 135 cm.
(515 125) Sort/sort Uni Color

HTS BeSafe iZi Go Isofix
Bakovervendt barnestol for
de minste. Kan enkelt
løftes inn og ut av bilen eller
festes på vognunderstell.
(553 025) Sort/sort Uni Color
(555 001) Isofix base

Recaro Monza Nova 2 seatfix
15-36 kg. Monteres forover-
vendt i isofix-fester og barnet
sikres med bilens integrerte
belte. Leveres med integrerte
høyttalere.
(521 120) Sort
(521 121) Grå
(521 122) Blå (bestillingsvare)

Recaro Polaric Isofix
9-18 kg. Monteres bakover-
vendt i isofix-fester og
barnet sikres med bilens
integrerte belte. Avtagbart
og vaskbart trekk.
(521 110) Sort

Se hvordan vi tester våre ŠKODA
barneseter ved å scanne QR-koden.



Den nye ŠKODA Edition.
Markerer 120 år med fremtidsrettet
bilproduksjon.

Vi presenterer her et utvalg av biler for å feire vårt 120-års
jubileum. Når man er en av de eldste bilmerkene i verden,
er det fristende å se tilbake på en begivenhetsrik historie.
Men vi har alltid foretrukket å se fremover. Forpliktelsen
til smarte løsninger og kjøreglede er like sterk som den
var i 1895. Og du finner den i hver eneste ŠKODA Edition
modell.

Med en rekke ekstra detaljer og utstyr som standard,
gir utvalget deg også mange grunner til å feire. Og
siden de er uttrykket Simply Clever på fire hjul,
uansett hvilkenmodell du velger, får du like mye glede
av å kjøre den i fremtiden som du vil få av å kjøre den
ut hos din ŠKODA-forhandler i dag.

Det er Simply Clever. Det er ŠKODA.

Laurin og Klement Voiturette Type A, circa 1905.
Denne to-seters bilen hadde en 1-liters motor som
gav 7 hestekrefter. 20 år senere ble selskapet kjøpt
opp av ŠKODA Works og ŠKODA AUTO ble født.


