
AKCESORIA 
POLECAJĄ SIĘ 
NA ZIMĘ!

Sprawdź bogatą i wyjątkowo atrakcyjną ofertę 
oryginalnych akcesoriów ŠKODY – wysokiej jakości, 
spełniających normy bezpieczeństwa i idealnie  
dopasowanych do Twojego samochodu.

O szczegóły zapytaj Doradcę serwisowego.  
 
ŠKODA Serwis od 15.11.2017 r. do 28.02.2018 r.



Bagażniki dachowe

Citigo 3D (1ST071126) .......................................................................... 840 zł 

Citigo 5D (1ST071126A) ....................................................................... 840 zł 

Fabia III (6V6071126) ............................................................................. 580 zł 

Rapid Liftback (5JA071126) ...............................................................  600 zł 

Rapid Spaceback (5JJ071126) ..........................................................  600 zł 

Octavia III (5E5071126) ......................................................................... 640 zł 

Superb III Limuzyna (3V5071126) ..................................................... 940 zł 

Belki poprzeczne relingów dachowych

Fabia III Combi (6V9071151) ............................................................... 480 zł 

Octavia III Combi (5E9071151) .........................................................  500 zł 

Yeti (5L0071151) .....................................................................................  400 zł 

Kodiaq (565071151) ................................................................................ 630 zł 

Superb III Combi (3V9071151) ........................................................... 630 zł 



Pokrowiec na narty

Yeti – 2 pary nart 
(DMA630004) .......................................................................................... 380 zł 

Octavia III, Superb III, Rapid – 4 pary nart 
(DMA600004A) ...................................................................................... 420 zł 

Kufer na 5 par nart lub 4 deski snowboardowe 
Pojemność 380 l, nośność do 75 kg

Srebrny (5L6071175) .......................................................................... 1 600 zł 

Czarny (5L6071175A) ......................................................................... 1 600 zł 

Biały (5L6071175B) ............................................................................. 1 600 zł 

Uchwyt na 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe

Aluminiowy (000071129H) ..................................................................320 zł 



Gumowa wykładzina podłogi bagażnika

Fabia III HB (6V6061160), Fabia III Combi (6V9061160),  
Rapid Liftback (5JA061190), Rapid Spaceback (5JJ061190),  
Octavia III (5E5061160), Octavia III Combi (5E9061160),  
Yeti (bez koła zapasowego lub dodatkowej podłogi  
bagażnika) (5L6061160B) ..................................................................... 140 zł 

Gumowo-tekstylna dwustronna wykładzina bagażnika

Fabia III HB (6V6061163) ...................................................................... 190 zł 

Fabia III Combi (6V9061163) ...............................................................220 zł 

Rapid Liftback (5JH061163) ................................................................230 zł 

Rapid Spaceback (5JJ061163A) ........................................................230 zł 

Octavia III (5E5061163A) ......................................................................250 zł 

Octavia III Combi (5E9061163A) ....................................................... 270 zł 

Kodiaq (565061163) ................................................................................260 zł 

Kodiaq (z kołem zapasowym) (565061163A) ...............................280 zł 

Superb III Limuzyna (3V5061163) .....................................................260 zł 

Superb III Combi (3V9061163) ...........................................................280 zł 

Łańcuchy śniegowe

Do opon 165/70 R14 (CEP400002A) ..............................................290 zł 

Do opon 175/70 R14, 185/65 R14, 185/55 R15

(CEP700001) ..............................................................................................200 zł 

Do opon 185/60 R15, 195/55 R15 (000091387AN) ..................320 zł 

Do opon 195/65 R15 (000091387AQ) .............................................310 zł 

Do opon 205/55 R16, 205/50 R17 (000091387AJ) ..................290 zł 

Do opon 205/60 R16, 205/55 R17 (000091387AK) .................280 zł 

Do opon 215/65 R17 (000091387AS) .............................................360 zł 

Do opon 215/60 R16, 215/55 R17, 225/50 R17 
(000091387AP) ........................................................................................360 zł 



Kamizelka odblaskowa 
(000093056F) .....................10 zł 

Czapka zimowa zielona  
rozm. M (RSK84303K) ..... 70 zł  
rozm. L (RSK84303L) ....... 70 zł

Składana łopata ze stopów 
lekkich, 3-częściowa 
(5L0099320) ......................140 zł 

Pokrowce na koła (4 sztuki) 
(000073900B) ....................90 zł 

Torba na elementy bagażnika (000071156) ...................................120 zł 

Zestaw zimowych 
kosmetyków – zimowy płyn 
do spryskiwaczy 500 ml, 
odmrażacz do szyb 500 ml, 
środek do polerowania szyb 
50 ml, skrobaczka do szyb, 
szmatka 30×35 cm 
(000096352H) ....................80 zł 

Odmrażacz do szyb (500 ml) 
(000096322D) ....................30 zł 

Płyn zimowy do spryskiwacza 
– koncentrat (1000 ml) 
(000096311F) ......................20 zł 

Zimowe kosmetyki i inne niezbędne przedmioty



Twój Autoryzowany Partner Serwisowy

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 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

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Dostępność i warunki oferty mogą ulec zmianie. Warunki oferty określa 
umowa.

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl


