
ŠKODA Serwis Oferta obowiązuje do końca sierpnia 2016 r.

Poczuj się bezpiecznie i komfortowo podczas 
wakacyjnych podróży. Zobacz bogatą ofertę
oryginalnych akcesoriów ŠKODY i skorzystaj
z wyjątkowych okazji.

O szczegóły zapytaj Doradcę serwisowego.

JAKIE AKCESORIA,
TAKI WYPOCZYNEK
JAKIE AKCESORIA,
TAKI WYPOCZYNEK

Lodówka samochodowa termoelektryczna

pojemność 15 l (5L0065400) .........................................................506 zł

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 
Kodeksu Cywilnego.

Ceny sugerowane brutto zawierają podatek VAT 23%. 
Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego 
asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY. Szczegółowe 
informacje na temat asortymentu ŠKODA Oryginalne 
akcesoria, a także aktualnych cen, warunków i terminów 
dostawy uzyskać można u Autoryzowanych Dealerów
i Autoryzowanych Partnerów Serwisowych ŠKODA AUTO. 
Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje 
dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu 
były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. 
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych 
lub wyposażenia poszczególnych modeli). skoda-auto.pl

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY:

sklep.skoda.pl

Oryginalne akcesoria ŠKODY

  Twój Autoryzowany Partner Serwisowy



Bagażniki dachowe

Citigo 3D (1ST071126) .........................................................................688 zł

Citigo 5D (1ST071126A) ....................................................................... 757 zł

Fabia II Hatchback (LAS710001B) ................................................ 560 zł

Fabia III Hatchback (6V6071126) ...................................................570 zł

Rapid Liftback (5JA071126) ...............................................................552 zł

Rapid Spaceback (5JJ071126) ...........................................................592 zł

Octavia (5E5071126) ........................................................................... 568 zł

Superb II Limuzyna (LAS800001) ................................................. 779 zł

Superb III Limuzyna (3V5071126).................................................. 862 zł

Belki poprzeczne relingów dachowych

Fabia III Combi (6V9071151) ..............................................................472 zł

Roomster, Fabia II Combi,

Octavia II Combi (LAS620002A) ................................................... 444 zł

Octavia III Combi (5E9071151) ...........................................................471 zł

Yeti  (5L0071151) ................................................................................... 430 zł

Superb II Combi (3T0071151) ............................................................445 zł

Superb III Combi (3V9071151) ..........................................................623 zł

Uchwyty rowerowe na dach

Klasyczny (000071128D) ....................................................................................250 zł

Aluminiowy (000071128E) .................................................................................. 417 zł

Uchwyt na hak holowniczy

Na 2 rowery (000071105F) .............................................................................. 1298 zł

Fotelik samochodowy

Isofix Duo plus Top Tether od 9 do 18 kg

(DDA000006) ......................................................................................................... 1772 zł

Letnie kosmetyki samochodowe

Koncentrat (1:100) płynu letniego

do spryskiwaczy 40 ml (000096311E) .............................................7 zł

Środek do usuwania owadów i czyszczenia

powierzchni szklanych 300 ml (000096300C) ...................... 30 zł

Środek do polerowania powierzchni

szklanych 250 ml (000096329A) .................................................. 30 zł

Środek do konserwacji powierzchni

gumowych 250 ml (000096310D) ................................................ 30 zł

Uniwersalny środek do czyszczenia

wnętrza 500 ml (000096301C) ...................................................... 30 zł

Środek czyszczący do deski rozdzielczej

250 ml (000096307D) ........................................................................ 30 zł

Emulsja do czyszczenia skóry 250 ml (000096323G) ......... 30 zł

Emulsja do konserwacji i pielęgnacji skóry

250 ml (000096323H) ........................................................................ 30 zł

Szampon myjąco-woskujący 500 ml (000096315C) ........... 30 zł

Wosk ochronno-nabłyszczający 250 ml (000096317D) ....... 30 zł

Żel do czyszczenia obręczy kół 500 ml (000096304C) ........37 zł

Zestaw letnich kosmetyków: żel do czyszczenia obręczy 

kół 500 ml, środek do usuwania owadów i czyszczenia 

powierzchni szklanych 300 ml, letni płyn do spryskiwaczy

– koncentrat 1:100 40 ml + gąbka (000096356B) ....................65 zł
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