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Якщо ви бажаєте подорожувати першим класом, займайте місця 
в розкішному ŠKODA Superb та насолоджуйтесь незрівнянним 
комфортом, стилем та  інформаційно-розважальними системами. 

Оригінальні Аксесуари ŠKODA запропонують вам широкий 
спектр продуктів, які збільшать вантажопідйомність, комфорт, 
цінність та покращать зовнішний вигляд вашого автомобіля.  
Що б ви не обрали, чи власний дизайн, чи легкість 
транспортування багажу, чи, можливо, на першому місці для вас 
безпека і комфорт для дітей, у будь-якому випадку Оригінальні 
Аксесуари ŠKODA завжди запропонують вам оптимальне 
рішення. Всі продукти характеризуються високою якістю, яка 
підтверджена ретельними тестами, та повністю сумісні зі ŠKODA 
Superb.

ПЕРЕТВОРІТЬ 
ŠKODA SUPERB 
НА СВІЙ ШЕДЕВР.
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Завдяки дизайну з виразними гранями, Superb є одночасно 
динамічним та елегантним. А якщо вам кортить додати також 
спортивних рис до цього міксу, вірний вибір колес та аксесуарів 
зроблять свою справу.

СПОРТ  
   & ДИЗАЙН



Накладка на підставку для ноги - ALU 
(5E1 064 209)

Накладки на педалі, нержавіюча сталь
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для автоматичної КПП (5E1 064 205), 
для механічної КПП (5E1 064 200)

СПОРТ & ДИЗАЙН
Ваші яскраві легкосплавні диски мають бути доглянутими навіть тоді, коли не використовуються. Наш комплект чохлів зробить простішим 

як їх перевезення, так і зберігання. Не забудьте також про інтер'єр, накладки на педалі з нержавіючої сталі нададуть спортивного вигляду, а 

чудовим доповненням стануть декоративні накладки на пороги. 

Трьохспицеве спортивне кермо
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
багатофункціональне - Alcantara (565 064 241 GCW)
багатофункціональне, DSG - Alcantara (565 064 241A GCW)
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Декоративні накладки на пороги з нержавіючої сталі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 071 303)

Спойлер на багажник
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V5 071 646)

Накладки на пороги з підсвічуванням
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 071 300)

Без фото:
Декоративні накладки на пороги 
зі вставками з нержавіючої сталі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 071 303A)
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Декоративний ковпачок вентиля шини
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 071 215C)

Ковпачки для болтів
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
чорний матовий (1Z0 071 215  01C)
срібний металік (1Z0 071 215  7ZS)
чорний глянцевий (1Z0 071 215  9B9)
сірий глянцевий (1Z0 071 215  UZ7)
сірий матовий (1Z0 071 215  Z37)

для коліс з захисними болтами 
чорний матовий (1Z0 071 215A 01C)
сірий матовий (1Z0 071 215A Z37)

Чохли для комплекту коліс 
(000 073 900B)

ПІКЛУВАННЯ ПРО
КОЛЕСА ТА ПАКЕТ 
СТИЛЬ
(000 073 900F)

Колеса, як взуття. Не має значення “взуття” вашої 
ŠKODA стильне, спортивне або функціональне, ми 
пропонуємо вам численні варіанти, завдяки яким ваші 
колеса стануть ще більш привабливими...саме вашими.

• Комплект захисних болтів
• Чохли для коліс
• Декоративні ковпачки клапанів
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Хромована смужка на передньому бампері 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 071 004)

Хромована смужка на задньому бампері 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 071 004A)
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КОЛЕСА



КОЛЕСА



Можуть бути використані з 
ланцюгами проти ковзання

ELEGANCE

SPORT

OUTDOOR

БІЗНЕС-КЛАС З ДОТИКОМ 
ДОСКОНАЛОСТІ.
Як взуття розповідає про свого 
власника, так диски розповідають 
про ваш автомобіль. Ви хочете 
підкреслити елегантність або 
спортивний характер ŠKODA 
SUPERB, оригінальні колеса 
стануть чудовим вибором. 
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Trinity 3V0 071 499E 8Z8
легкосплавні диски 8.0J x 19"  
для шин 235/40 R19, срібний металік 
ŠKODAОригінальні Аксесуари

Sirius 3V0 071 499D 8Z8
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19"  
для шин 235/40 R19, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Sirius 3V0 071 499B HA7
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19" 
для шин 235/40 R19, антрацит металік 
брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Vega 3V0 071 499G HA7
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19" 
для шин 235/40 R19, антрацит металік 
брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Supernova 3V0 071 499 JX2 
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19"  
для шин  235/40 R19, чорний глянцевий  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Supernova 3V0 071 499A HA7 
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19" для 
шин 235/40 R19, антрацит металік брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trinity 3V0 071 499H 3AJ
легкосплавні диски 8.0J x 19"  
для шин 235/40 R19, глянцевий
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trinity 3V0 071 499F HA7
брашовані легкосплавні диски 8.0J x 19" для 
шин 235/40 R19, антрацит металік брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

W
he

el
s

15



Zenith 3V0 071 498D HZ9
легкосплавні диски 8.0J x 18"  
для шин 235/45 R18, платиновий матовий
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Zenith 3V0 071 498E 8Z8
легкосплавні диски 8.0J x 18"  
для шин 235/45 R18, срібний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Pegasus 3V0 071 498H HA7 
легкосплавні диски  8.0J x 18" для шин 
235/45 R18, антрацит металік брашовані 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Pegasus 3V0 071 498G 8Z8
легкосплавні диски 8.0J x 18" для шин 
235/45 R18 срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Cassiopeia 3V0 071 498 JX2
легкосплавні диски  8.0J x 18" для шин  
235/45 R18, чорний глянцевий брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Cassiopeia 3V0 071 498A HZ9
легкосплавні диски 8.0J x 18" для шин 
235/45 R18, платиновий матовий брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Cassiopeia 3V0 071 498B 8Z8
легкосплавні диски  8.0J x 18" для шин 
235/45 R18, срібний металік брашовані 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Zenith 3V0 071 498C HA7
легкосплавні диски 8.0J x 18"  
for 235/45 R18, антрацит металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Чи знаєте ви, що...
Всі легкосплавні диски проходять на ŠKODA AUTO вибагливі сертифікаційні випробування, щоб підтвердити стійкість до 
корозії, кліматичних коливань та експлуатаційних навантажень. Більш того, легкосплавні диски захищає фарба з дуже високими 
властивостями витривалості і жаростійкості.
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Zeus 3V0 071 497C 8Z8
легкосплавні диски .0J x 17"  
для шин 215/55 R17, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Stratos 3V0 071 497D 8Z8
легкосплавні диски 7.0J x 17"  
для шин 215/55 R17, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Orion 3V0 071 496 8Z8
легкосплавні диски 6.5J x 16"  
для шин 215/60 R16, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Hermes 3V0 071 456
колісні ковпаки для штампованих коліс                   
6.5J x 16"
Комплект з 4 од.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Modus 3V0 071 498F 8Z8
легкосплавні диски 8.0J x 18"  
для шин 235/45 R18, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Triton 3V0 071 497B FL8
легкосплавні диски 6.5J x 17"  
для шин 215/55 R17, чорний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Triton 3V0 071 497 8Z8
легкосплавні диски 6.5J x 17"  
для шин 215/55 R17, срібний металік 
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари

Zeus 3V0 071 497A HA7
легкосплавні диски 7.0J x 17"  
для шин 215/55 R17, антрацит металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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ТЕХНОЛОГІЇ   
  



ТЕХНОЛОГІЇ
Новий Superb оснащений новітніми технологічними пристроями. То ж скористайтеся ними на повну! Немає потреби казати про те, що чим 

вище рівень інформаційно-розважальних систем, тим цікавіші функції ви можете використовувати. Ви користуєтесь смартфоном? Тоді вас 

зацікавлять дані про автомобіль, які можна отримати через SmartLink+ . Чи подорожуєте ви на далекі відстані? Асистент виявлення втоми водія 

буде ідеальним штурманом для вас.

ОНОВЛЮЙТЕ ВАШІ КАРТИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ
Наша мета зробити ваше життя більш легким, а ваші подорожі задоволенням. Для цього ми підготували для вас новий  
нформаційно-розважальний портал, використовуючи найновітніші технології. Завітайте на http://infotainment.skoda-auto.
com, введіть VIN код вашого автомобіля і дізнайтесь наскільки це легко. Система розпізнає які оновлення вам потрібні і 
запропонує можливість завантаження їх у комфортних умовах вдома. Якщо ви придбаєте новий автомобіль ŠKODA або 
навігаційну систему, ви будете отримувати безкоштовні оновлення карт з вашої навігаційної Європейської бази даних 
протягом трьох років.

ОНОВЛЕННЯ МАПИ
Будь-яка сітка доріг час від часу змінюється, а це означає, що 
ви повинні оновлювати пам’ять навігаційної системи.
Це єдиний спосіб надійно подорожувати до місця 
призначення, знаходити найкоротший маршрут і  
насолоджуватись подорожжю. Оновлення мап допомагає 
економити ваш час і гроші.

ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ЗАПЕЗБЕЧЕННЯ
Не забувайте оновлювати інші програми вашої 
іформаційно-розважальної системи.

СУМІСНІСТЬ
Цей додаток покаже сумісність вашого зовнішнього 
пристрою (смартфону, планшету) з  функціями  
Інформаційно-розважальної системи (Bluetooth, SmartLink™  
та інше)..

МОЇ НАПРЯМКИ
Через додаток MyDestination App ви можете завантажувати 
заплановану поїздку навіть вдома. Потім просто імпортувати 
цей список у вашу систему  навігації. Вам більше не потрібно 
сидіти в машині протягом завантаження маршруту. 
Управління навігаційним  пристроєм стало більш легким і 
комфортним з цим додатком.

CARSTICK
CarStick використовується  для забезпечення Інтернет-підключення до 

мобільних онлайн-сервісів (ŠKODA Connect). Це означає, що ви можете 

використовувати сервіси без Інтернет-підключення від смартфону.  Ви 

можете навіть налаштувати Wi-Fi в вашому автомобілі всього за кілька 

секунд. Легке встановлення SIM-карти в CarStick, підключення до USB-

слоту перед важелем перемикання передач та налаштування на систему 

навігації Amundsen. Крім того, ви можете приєднати будь-які прилади з Wi-Fi-

підтримкою до вашої бортової мережі.  (000 051 409F)
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Голосова система контролю Аmundsen/Bolero
Активація програмного забезпечення необхідна для підтвердження ліцензії Голосової системи контролю і ї ї успішної інсталяції. Деякими функціями пристрою можна керувати за 
допомогою голосових команд, пристроєм можно скористатися швидше, а керування автомобілем стане більш комфортним. Голосова система контролю може бути використана у 
наступних меню: радіо, медіа, телефон, навігація. Додаткову важливу інформацію можна знайти в документації автомобіля, інсталяцію потрібно проводити у авторизованого партнера 
ŠKODA. (Amundsen – 000 054 802, Bolero – 000 054 802A).

Навігаційна SD карта
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
для системи навігації Amundsen
(Європа 1 – 5L0 051 236P
Європа 2 – 5L0 051 236Q
Світ 1 – 5L0 051 236R
Світ 2 – 5L0 051 236S
без мап – 5L0 051 236C)

 Кабель USB
Оригінальні аксесуари ŠKODA

Micro (5JA 051 446J)
Mini (5JA 051 446H)

Apple (5E0 051 510E)
USB C (565 051 510)

Асистент активності руху
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
На швидкості від 65 до 200 км на годину система оцінює дані з
приладів панелі управління. Коли вона визначає за показниками
втому (більш інтенсивне регулювання напрямку руху), відправляє
аудіо- і відеосигнал водію, рекомендуючи відпочити. (5E0 
054 801)

SmartLink+
(000 054 830A) 
доступно тільки для Amundsen, Swing
з SmartLink+ система (спеціальний додаток ŠKODA Connectivity з 
підтримкою MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) інформаційно-
-розважальна система дозволяє водію безпечно використовувати 
телефон під час поїздки. Всі встановлені додатки, сертифіковані як 
такі, які є безпечними для автомобілей, сумісні з MirrorLink®, Apple 
CarPlay або  Android Auto. SmartLink+ система також включає в себе 
функцію SmartGate. Дозволяє підключити смартфон до авто через 
кабель, щоб мати доступ до даних, важливих для водія, таких як 
економне управління, динаміка та сервісна інформація. (Відвідайте 
наш веб-сайт для отримання інформації про SmartLink+.)

ONE APP И CONNECT APP
OneApp - це зручний мобільний додаток, який забезпечує 
легкий доступ до широкого спектру послуг та асистентів.  
Ви можете швидко перевірити стан автомобіля, 
тривалість поїздки, спланувати поїздку, обираючі цікаві 
місця просто та зручно на вашому смартфоні вдома. 
З додатком ŠKODA Connect App, автомобіль завжди 
залишиться під вашим контролем в будь-який час і в будь-
-якому місці.  Доступ до всіх функцій автомобіля завжди 
та всюди з вашого смартфона або смартгодинника.  
Налаштування доступні на основі замовленого 
спеціального пакету ŠKODA Connect: Infotainment Online 
або Care Connect.
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КОМФОРТ
   & ЗРУЧНІСТЬ



КОМФОРТ
   & ЗРУЧНІСТЬ

Ваш автомобіль стане кращим другом та 
помічником у будь-якій ситуації. Просто 
додайте йому аксесуарів, що відповідають 
вашому стилю життя. Наприклад, сім'ї 
з дітьми оцінять допоміжне приладдя 
для багажника. Або ви можете обрати з 
асортименту аксесуарів Simply Clever, які 
задовольнять не тільки водія.



Додатковий гумовий килимок 
Оригінальні Аксесуари ŠKODA  
(3V0 061 580)

Сумка для транспортування лиж
Оригінальні Аксесуари ŠKODA 
Можливість перевезення до 4-х пар лиж 
(DMA 600 004A)

Портативна кавоварка 
(000 069 641C)

Без фото: Круїз-контроль 
Оригінальні Аксесуари ŠKODA 
(3V0 054 800) – без MFA
(3V0 054 800A) – з MFA

КОМФОРТ 
& ЗРУЧНІСТЬ
Автомобіль як другий дім. Підтримуйте його інтер'єр чистим і доглянутим 

за допомогою текстильних або гумових килимків. Також ми пропонуємо 

рішення для захисту шасі від бруду та каміння, в той самий час як інші 

пристрої зможуть захистити ваш одяг і ваш піджак не зімнеться.
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Міцні та витривалі

Чи знаєте ви про те, що текстильні килимки з асортименту 

Оригінальних Запчастин ŠKODA проходять так званий “каблук-тест”? 

Цей тест модулює рух ноги водія при натиску на педаль газу, каблук 

заглиблюється на 5 мм в килимок під кутом 45° за сухих та вологих 

умов. Крім цього, килимки проходять тест на витривалість, а також 

увага приділяється фіксації килимка до обшивки салону автомобіля. 

Тест розроблений для перевірки сили фіксації, яка необхідна для того, 

щоб водій міг комфортно зняти килимок, але під час руху автомобіля 

килимки залишалися на місці. 

Пристрій для «каблук-тесту» Тестування фіксуючого елемента

Килимки на всі сезони 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
передні, комплект 2 од. для ЛРК 
(3V1 061 551), для ПРК (3V2 061 551);  
задні, комплект 2 од. (3V0 061 551)

Передні/задні бризковики 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
передні (3V0 075 111), задні (3V0 075 101)

Текстильні килимки– Prestige  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
Комплект з 4-х килимків 
для ЛРК (3V1 061 404),
для ПРК (3V2 061 404)

Без фото: 
Текстильні килимки - Prestige - 
сіра стрічка
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
Комплект з 4-х килимків 
для ЛРК (3V1 061 404A),
для ПРК (3V2 061 404A)

Текстильні килимки – Standard 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
Комплект з 4-х килимків 
для ЛРК (3V1 061 404B),
для ПРК(3V2 061 404B)

ЛРК - лівостороннє 
розташування керма
ПРК - правостороннє 
розташування керма
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Вкладиш для багажного відділення 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
(3V5 061 170); для  Superb Combi (3V9 061 170)

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ
Новий Superb оснащений великим багажним відділенням. Асортимент нашої продукції 

може ще більше максимізувати практичність, а також захистити салон від вологи та бруду. 

Сітки 
Комплект з 3-х сіток, подвійні вертикальні 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
сірого кольору (3V5 065 110A);  
для Superb Combi (3V9 065 110A)

C
om

fo
rt

 &
 U

ti
lit

y
26



Пластиковий піддон у багажне відділення 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
(3V5 061 162); дляr Superb Combi  
(3V9 061 162); може бути додатково обладнаний 
алюмінієвою перегородкою (3T0 017 254)

Решітка у багажне 
відділення у Superb Combi 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
поздовжня (3V9 017 222); 
поперечна (3V9 017 221)
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Універсальний елемент кріплення 
Оригінальні Аксесуари ŠKODA 
(6V0 061 104)

Сумка для багажного відділення
Оригінальні Аксесуари ŠKODA  
(000 061 108)

Захисна плівка для зони завантаження
Оригінальні Аксесуари ŠKODA 
(3V5 061 197); для Superb Combi (3V9 061 197)

Захисна декоративна накладка для 
зони завантаження, з нержавіючої 
сталі
Оригінальні Аксесуари ŠKODA 
(3V9 061 195)
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Двосторонній килимок багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
(3V5 061 163); для Superb Combi (3V9 061 163)

Двосторонній килимок багажника, складаний 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
(3V5 061 210);  
для  Superb Combi  
без фальш-підлоги (3V9 061 210); 
з фальш-підлогою  (3V9 061 210A)
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РОЗУМНІ
    РІШЕННЯ





Розумний тримач – для мультимедійного пристрою 
Кріпиться до підголовника або підлокотника (3V0 061 129)
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

РОЗУМНІ РІШЕНННЯ
Найдрібніші деталі часто визначають наш настрій. Саме тому, в 

нашому асортименті ви знайдете безліч розумних аксесуарів, які 

можуть зробити подорож більш привабливою для кожного. Деякі 

більш практичні, інші налаштовані на комфорт, але всі, безумовно, 

відповідають слогану Simply Clever.

Для встановлення на підголовнику необхідно 
додатково поєднати з 
Розумний тримач – адаптер (3V0 061 128)
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

ПАКЕТ COMFORT L
(000 061 122D)

• Розумний тримач – адаптер
• Розумний тримач – гачок
• Розумний тримач – тримач мультимедії
• Контейнер на панель двері (чорний)
• Розумний тримач - вішалка
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Розумний тримач– гачок
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(3V0 061 126)

Розумний тримач - вішалка
                              ŠKODA Оригінальні Аксесуари

(3V0 061 127)
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Термоелектричний автохолодильник, 
об’єм 20 літрів з запобіжником  
(000 065 400G)

Термоелектричний автохолодильник, 
об’єм 15 літрів 
(5L0 065 400)

Контейнер на панель двері
ŠKODA Оригінальні Аксесуари   
чорний (5JA 061 107 9B9),  
бежевий (5JA 061 104 WC4)

Попільничка для підставки під чашки
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(000 061 142B)
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Скребок для льоду
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(5JA 096 010)

Захисне покриття заднього сидіння
(3V0 061 680)

Парасоля
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
чорна  (000 087 600G 9B9)

Пасок безпеки для собак
Розмір: S (000 019 409A), M (000 019 409B),
L (000 019 409C), XL (000 019 409D)
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ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ
Новий Superb дозволить вам перевозити великі 
предмети без зниження комфорту в салоні. Те, що не 
вміщується в багажнику, можна легко закріпити на даху. 
У вас все одно залишився багаж? Тоді потрібен причіп, 
для транспортування якого є потужний двигун і фаркоп.



Базові багажні рейки для Superb Limousine
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V5 071 126)

ЗОВНІШНІ 
БАГАЖНИКИ НА 
ДАХ ТА БОКСИ
Якщо у вас встановлені базові багажні рейки на даху з асортименту 

Оригінальних Аксесуарів ŠKODA, ваш автомобіль здатен 

перевозити майже все. Інші системи для даху, такі як велосипедне 

кріплення, кріплення та бокси для лиж і сноубордів, багажні бокси і 

т.п., можно встановити на базові багажні рейки. 

Розмір та форма багажних реєк для даху чудово сумісні з вашим 

авто. 100% сумісність аксесуару та автомобіля допоможе уникнути 

проблем зі встановленням та використанням. Крім того, ви не 

будете мати ймовірних проблем з безпекою, які можуть виникнути 

при придбанні неоригінальних аксесуарів.

Без фото: Сумка для багажних реєк 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 071 156)

Багажні рейки для Superb Combi
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V9 071 151)

Багажні рейки проходять численні вибагливі тести. Стійкість до корозії, 
вантажопідйомність, міцність та витривалість перевіряються в різних умовах, а 
після встановлення проводиться також водний тест. Під час так званого Міського 
Краш-тесту рейки з вантажем в 90 кг мають залишитись на даху автомобіля 
під впливом сили приблизно 12 G протягом 50 мс (симуляція зіткнення).
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Бокс для лиж та сноубордів з замком 
Доступний в 3 кольорах  (див. наступну сторінку)
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Багажні рейки з кріпленням для лиж та сноуборда, алюмінієвий профіль
Для 4 пар лиж, або 2 сноубордів
(000 071 129H)

Без фото
Багажні рейки з замком, 
сталевий профіль 
(000 071 128D)

Багажні рейки з замком, алюмінієвий профіль 
(000 071 128E)
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Чорний
(5L6 071 175A)

Білий
(5L6 071 175B)

Срібний
(5L6 071 175)

Бокс для лиж та сноубордів з замком 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
Місткість: 5 пар лиж або 4 сноуборди 
Об'єм: 380 літрів. Доступний в 3 кольорах 
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Складаний фаркоп 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
Електрокомплект для авто з серійною підготовкою (3V0 092 160A)
Електрокомплект для авто без серійної підготовки  
(3V0 092 160A + 3V0 055 204)

Складаний фаркоп для Superb Combi
ŠKODA Оригінальні Аксесуариs
Електрокомплект для авто з серійною підготовкою (3V9 092 160A)
Електрокомплект для авто без серійної підготовки 
(3V9 092 160A + 3V0 055 204)

З'ємний фаркоп 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Електрокомплект для авто з серійною підготовкою  
(3V0 092 155 + 3V0 055 204A)
Електрокомплект для авто без серійної підготовки
(3V0 092 155 + 3V0 055 204A + 3V0 055 204)

Кріплення для велосипеда на фаркоп
для 2 велосипедів 
для ЛРК (000 071 105F),
для ПРК (000 071 105C)
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БЕЗПЕКА
Навіть коли мова іде про безпеку, залишається простір 
для особистого. У вас є маленькі діти? Ваш собака 
подорожує разом з вами? Вам потрібен максимально 
безпечний автомобіль? Не має значення, що важливо 
для вас найбільше, в асортименті наших аксесуарів 
знайдеться рішення. 





Покриття під дитяче сидіння
(000 017 819A)

БЕЗПЕКА
Ми маємо з вами спільну мету: максимально 

безпечна поїздка для вас, для ваших 

близьких, дітей або навіть собаки. Саме 

тому ми рекомендуємо вам перевірені, 100% 

сумісні Оригінальні Аксесуари ŠKODA, такі 

як дитячі сидіння та паски безпеки для собак. 

Звісно, в асортименті також представлено 

обов'язкове та необхідне для неочікуваних 

ситуацій обладнання. 

Дитяче сидіння BABY-SAFE Plus
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(1ST 019 907)

Дитяче сидіння ISOFIX Duo Plus
(DDA 000 006)

Дитяче сидіння Kidfix XP
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
трьохточковий пасок безпеки (000 019 906K)

0–13 кг 9–18 кг

Дитяче сидіння Kidfix XP
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
чотирьохточковий пасок безпеки (000 019 906L)

15–36 кг 15–36 кг
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Сигналізація з моніторінгом салону
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 054 620)

Камера паркування
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
камера з  переднім підключенням
для ЛРК
(3V0 054 634);  
камера з переднім підключенням  
для ПРК 
(3V0 054 634A);  
з заднім підключенням (3V0 054 634B);  
з заднім підключенням для 
Superb Combi (3V0 054 634C)Без фото: Передні парковочні 

сенсори
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 054 630)  

Задні парковочні сенсори
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 054 630A); для Combi (3V0 054 630B)  

Бажаєте забезпечити максимальну безпеку для дитини в автомобілі?  

Дитячі сидіння ŠKODA з можливістю встановлення проти руху, зручні та варіативні - це 

найкраще рішення для транспортування маленьких пасажирів. 

Практичне та варіативне 
Розумний дизайн дитячих сидінь дозволяє дитині сидіти 
не лише на задньому сидінні, а також на передньому, де 
ви можете її бачити. Дитячі сидіння характеризуються 
варіативністю та різноманітністю опцій для регулювання в 
залежності від зросту дитини. 

Якість підтверджено 
Всі дитячі сидіння ŠKODA відповідають Європейським 
нормам безпеки (EHK 44.04) та пройшли багаточисленні 
тести. Висока якість та безпечність дитячих сидінь 
підтверджена чудовими результатами тестів Euro NCAP, 
тестів на стійкість до займання, відсутність шкідливих 
речовин та якість обшивки.

Відео тесту дитячого сидіння 
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Автокосметика

Механічний замок КПП
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 071 775)
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Трос 
Сертифікований, максимальна вага

 для транспортування 2,500 кг
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

(GAA 500 001)

Знак аварійної зупинки 
Займає мало місця, стійкий, добре видимий, 
зі складаними металевими ніжками.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(GGA 700 001A)

Складана лопата для снігу
Виготовлена з алюмінієвого сплаву,
вага 750 г, з трьох частин, 
у комплекті з текстильним чохлом
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5L0 099 320)

Сигнальний жилет 
100% поліестер, поставляється в 
текстильному чохлі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
жовтий (000 093  056F), 
помаранчевий (000 093 056K)

Ланцюги протиковзання
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для коліс 6,5 x 16" (000 091 387AP),  
Для коліс 6,5J x 17" (000 091 387AP)

Комплект болтів-секреток
Щоб зняти болти потрібен 
спеціальний адаптор. Це запобігає 
викраденню колеса.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 071 597C)

Комплект запасних ламп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для галогенних фар без протитуманного світла (3V0 052 000) 
Для галогенних фар з протитуманним світлом (3V0 052 000A)
Для ксенонових фар (3V0 052 000B)
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Деякі моделі представлені в цьому каталозі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, 
дизайну, оснащення, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього 
повідомлення про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представлені 
в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна 
отримати у офіційних дилерів ŠKODA.                                                                                                                                            

Переведено та надруковано ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”                                                                                                                                   
Дані надано станом на 1 січня 2018 року                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”                                                                                                                                                                                                                                                                                                
www.eurocar.com.ua

ЗРОБИ Ї Ї  УНІКАЛЬНОЮ       СВОЮ ŠKODA

Збудуй власний автомобіль на http://cc-cloud.skoda-auto.com


