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ŠKODA SPACEBACK наповнена стилем, індивідуальністю 
та динамізмом, він пропонує багато можливостей для 
того, щоб налаштувати комфорт, транспортування та 
інормаційно-розважальні системи на свій смак. Всі 
характеристики можна доповнити завдяки стильним та 
практичним аксесуарам. 

Завдяки привабливим та практичним продуктам з 
асортименту Оригінальних Аксесуарів ŠKODA, ви можете 
надати власного стилю вашому SPACEBACK, збільшити 
його функціональність та використати потенціал 
автомобіля в повному обсязі. Якщо ви хочете змінити 
дизайн, або зробити перевезення багажу зручнішим, або 
підвищити безпечність чи комфорт для дітей, Оригінальні 
Аксесуари ŠKODA завжди стануть вам у пригоді. Всі 
продукти відрізняються високою якістю, пройшли 
вибагливе тестування та повністю сумісні з вашим ŠKODA 
SPACEBACK.
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СПОРТ ТА ДИЗАЙН

Пакет Red & Grey Plus та двокольоровий дизайн стрічок в комплекті плівок, включає в себе передній та задній 
спойлер, спойлер на двері багажника та декоративні бокові накладки на пороги. Для цього пакета рекомендовані 
ексклюзивні 17" легкосплавні диски Savio червоно-сірого дизайну. Пакет може бути замовлений тільки для нових 
авто. ŠKODA AUTO піклується про професійну збірку. 

Новий ŠKODA SPACEBACK - це автомобіль, який викликає захват. Починаючи з колес SPACEBACK, продовжуючи вигнутими лінями кузова 

і закінчуючи просторим багажником, ви відчуваєте, що керуєте особливим автомобілем. Простота та чіткість дизайну створює чудову 

базу для декоративних аксесуарів. Плівки та інші ектер’єрні елементи збільшують стильність ŠKODA SPACEBACK та додають унікальності. 

Рульове колесо в різних комбінаціях кольору та педалі з нержавіючої сталі, підкреслюють динамічний интер’єр автомобіля. 
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ПАКЕТ RED & GREY PLUS
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Комплект дизайнерських плівок (передній бампер, капот, дах,  кришка багажника) 

(5JA 064 317E / 5JJ 064 317H)
• Спойлер кришки багажника в кольорі кузова (5JJ 071 646)
• Дифузор задньої частини (5JJ 071 610B)
• Передній двокольоровий спойлер (5JJ 071 609)

Поставляється тільки з новим  автомобілем .

RED & GREY PACK
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
• Спойлер кришки багажника в кольорі кузова (5JJ 071 646)
• Комплект дизайнерських плівок (передній бампер, капот, дах,  

кришка багажника) (5JA 064 317E / 5JJ 064 317H)

Поставляється тільки для нових автомобілів. Без фото.
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Ви бажаєте підкреслити лінії інтер’єру свого SPACEBACK 
та надати йому більш спортивного вигляду? Оберіть 
Sport Pack. Він ідеально підійде до вашого авто та 
надасть індивідуальності. 
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SPORT PACK
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Спойлер переднього бампера в кольорі кузова (двокольоровий) (5JJ 071 609)
• Спойлер кришки багажника в кольорі кузова  (5JJ 071 646)
• Дифузор задньої частини (5JJ 071 610B)

Поставляється тільки з новим автомобілем.
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SCOUTLINE
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Поставляється тільки з новим автомобілем.

Передній обвіс з ексклюзивним двотоновим фарбуванням, комбінація 
чорного матового кольору зі срібним глянцевим. 

Боковий обвіс, чорний матовий текстурований.

Розширювач колісної арки для передніх та задніх коліс, 
чорний матовий текстурований.

Задній обвіс чорного матового кольору з дифузором срібного 
глянцевого кольору.
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Декоративні накладки на зовнішні дзеркала  – карбон
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 072 530B)

Декоративні накладки на зовнішні дзеркала– чорний
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 072 530A)

Декоративні накладки на зовнішні дзеркала– червоний
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 072 530)
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Комплект плівок
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Комплект плівок в кольорі Black Magic (бокові двері та двері багажника) (5JJ 064 317D)

Спойлер двері багажника
(5JJ 071 646)

Сталеві накладки на педалі
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
• ЛРК – автоматична трансміссія (5E1 064 205)
• ЛРК – механічна трансміссія (5E1 064 200) (без фото)

ЛРК -лівостороннє розташування керма
ПРК-правостороннє розташування керма

ПАКЕТ COMFORT M
(000061122E)

• Смарт-тримач – адаптер
• Смарт-тримач – гачок
• Смарт-тримач – тримач мультимедія 
• Контейнер в карту дверей (чорний) 
• Смарт-тримач - вішалка
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Малий спортивний шкіряний пакет в кольорі Lava Grey
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
• Lava Grey шкіряне кермо – багатофункціональне (5E0 064 241J FKM)
• Lava Grey шкіряне кермо (5E0 064 241J FKL)
• Lava Grey шкіряний важіль ручного гальма (5JA 064 300 RS3)
• Lava Grey шкіряна ручка важеля та чохол –механічна 5-ступінчата (5JB 064 230B YDK)
• Lava Grey шкіряна ручка важеля та чохол – механічна 6- ступінчата (5JB 064 230C YDK)
• Lava Grey шкіряна ручка важеля та чохол – DSG (5JB 064 220B YDK)

ПАКЕТ ШКІРЯНИЙ КОЛЬОРОВИЙ

Малий спортивний шкіряний пакет червоного кольору
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Червоне шкіряне кермо – трьохспицеве спортивне (5JA 064 241)
• Червоний шкіряний важіль ручного гальма (5JA 064 300)
• Червоний шкіряний важіль КПП – механічна 5-ступінчата ЛРК/ПРК (5JB 064 230 / 5JC 064 230) 
• Червоний шкіряний важіль КПП– механічна 6-ступінчата ЛРК/ПРК (5JB 064 230A / 5JC 064 230A) 
• Червоний шкіряний важіль КПП – DSG ЛРК/ПРК (5JB 064 220 / 5JC 064 220) 

Трьохспицеве спортивне кермо
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Cherry red – багатофункціональне (5E0 064 241F FNG)
• Cherry red (5E0 064 241E FNE)
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Декоративні ковпачки клапанів 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 071 215C)

Чохли для комплекта коліс 
(000 073 900B)

Ковпачки для болтів
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для коліс без болтів-секреток:
• Чорні матові (1Z0 071 215 01C)
• Срібні металік (1Z0 071 215 7ZS)
• Чорні глянцеві (1Z0 071 215 9B9)
• Сірі глянцеві (1Z0 071 215 UZ7)
• Сірі матові (1Z0 071 215 Z37)

Для коліс з болтами-секретками:
• Чорні матові (1Z0 071 215A 01C)
• Сірі матові (1Z0 071 215A Z37)

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

Колеса як взуття. Не має значення “взуття” вашої ŠKODA стильне, спортивне чи функціональне, 
ми пропонуємо численні продукти, які зроблять ваші колеса навіть ще більш привабливими… саме 
вашими!

• Комплект болтів-секреток
• Комплект чохлів для коліс 
• Декоравні ковпачки клапанів 
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КОЛЕСА





КОЛЕСА

Можуть використовуватись з ланцюгами 
протиковзання

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 
SPACEBACK, оригінальні 
колеса стануть чудовим 
вибором. 
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Deneb 5JA 071 495C FL8
легкосплавні диски 6.0J × 15” 
для шин 185/60 R15,  
чорний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Evora 5JA 071 496G 8Z8 
легкосплавні диски 7.0J × 16” 
для шин 215/45 R16,
срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Vigo 5JA 071 496H 8Z8 
легкосплавні диски 7.0J × 16” 
для шин 215/45 R16,
срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Vigo 5JA 071 496J FL8
легкосплавні диски 7.0J × 16” 
для шин 215/45 R16,
чорний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Trius 51A 071 497T 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17” 
для шин 215/40 R17,  
срібний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Torino 5JA 071 497A AJX2 
легкосплавні диски 7.0J × 17”
для шин 215/40 R17,  
чорний глянцевий 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Matone 6V0 071 495B FM9 
легкосплавні диски 6.0J × 15” 
для шин 185/60 R15,  
білий  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Deneb 5JA 071 495B 8Z8
легкосплавні диски 6.0J × 15”  
для шин 185/60 R15,  
срібний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Чи знаєте ви, що …
Всі легкосплавні диски проходять вибагливі сертифікаційні випробування на ŠKODA AUTO, щоб підтвердити стійкість до корозії, 
кліматичних коливань та експлуатаційних навантажень. Крім цього, легкосплавні диски захищені фарбою з характеристиками високої 
витривалості та жаростійкості. 
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Чи знаєте ви, що …
Всі легкосплавні диски проходять вибагливі сертифікаційні випробування на ŠKODA AUTO, щоб підтвердити стійкість до корозії, 
кліматичних коливань та експлуатаційних навантажень. Крім цього, легкосплавні диски захищені фарбою з характеристиками високої 
витривалості та жаростійкості. 

Torino 5JA 071 497N 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, срібний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Torino 5JA 071 497P FL8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Torino 5JA 071 497Q ZG6
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний матовий брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Trius 5JA 071 497R HA7
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин  
215/40 R17, антрацит металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Braga 5JJ 071 497C HA7
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, антрацит металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Capricornus 5JA 071 497K HA7
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, антрацит металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Capricornus 5JA 071 497L FL8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин  
215/40 R17, чорний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Capricornus 5JA 071 497M 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, срібний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

NEW
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Savio 5JA 071 497E MN4
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин  
215/40 R17, червоний брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Savio 5JA 071 497C ZG6
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний матовий брашований
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Blade 5JA 071 497G ZG6
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний матовий брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Blade 5JA 071 497F HZ9
легкосплавні диски 7.0J × 17” для 
шин  215/40 R17, платиновий металік 
брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Savio 5JA 071 497D HZ9
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, платинум матові брашований
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Savio 5JA 071 497B FL8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Savio 5JA 071 497J 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин  
215/40 R17, срібний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Savio 5JA 071 497H FM9
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, білі брашовані 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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Camelot 5JA 071 497A 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17”  
для шин 215/40 R17, срібний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Clubber 6V0 071 497 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17”  
для шин 215/40 R17, срібний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Rock 6V0 071 496C 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 16”  
для шин 215/45 R16, срібний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Dione 5JA 071 496B 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 16”  
для шин 215/45 R16, срібний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Ray 5JA 071 497 FL8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний металік брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Ray 5JA 071 497 JX2
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорний глянцевий брашований 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Ray 5JA 071 497 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17”  
для шин 215/40 R17, срібний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Prestige 5JA 071 497A ZG6
легкосплавні диски 7.0J × 17”  
для шин 215/40 R17, чорний матовий  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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Antia 5JA 071 496C FL8
легкосплавні диски 7.0J × 16”  
для шин 215/45 R16, чорний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Antia 5JA 071 496 FM9
легкосплавні диски 7.0J × 16”  
для шин 215/45 R16, білі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Carme 5JA 071 495 8Z8
легкосплавні диски 6.0J × 15”  
для шин 185/60 R15, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Propeller 5JA 071 495A 8Z8
легкосплавні диски 6.0J × 15”  
для шин 185/60 R15, срібний металік 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Italia 6V0 071 496 FL8
легкосплавні диски 7.0J × 16” для шин 
215/45 R16, чорний металік брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Italia 6V0 071 496B 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 16” для шин 
215/45 R16, срібний металік брашовані 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Italia 6V0 071 496A FM9
легкосплавні диски 7.0J × 16” 
для шин 215/45 R16, білі брашовані 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Antia 5JA 071 496 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 16”  
для шин 215/45 R16, срібний металік
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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Dakara 5JA 071 455
колісні ковпаки для 6.0J × 15” – комплект 
4 од.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Metis 5JA 071 454
колісні ковпаки для 5.0J × 14” – комплект 
4 од.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Matone 6V0 071 495A 8Z8
легкосплавні диски 6.0J × 15”  
для шин 185/60 R15, срібний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Matone 6V0 071 495C FL8
легкосплавні диски 6.0J × 15”  
для шин 185/60 R15, чорний металік  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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ТЕХНОЛОГІЇ



ТЕХНОЛОГІЇ
Керування автомобілем SPACEBACK стане ще приємнішим завдяки Оригінальним Аксесуарам ŠKODA. Ви більше не загубитесь в невідомому 

місці, не будете нудьгувати під час довгої поїздки на шосе або зупинятися для телефонної розмови. Навігаційна система впевнено знайде 

шлях в незнайомій місцевості. Радіо надасть вам можливості слухати вашу улюблену музику з високою якістю звуку, система “hands-free” 

забезпечить ваш постійний зв’язок з близькими або допоможе комфортно вирішити термінові робочі питання. 

ОНОВЛЕННЯ МАП ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Наша мета - зробити  ваше життя легшим, а поїздку - задоволенням. Щоб досягти цього, ми підготували новий 
Інформаційно-розважальний портал для вас, що використовує ультрасучасні технології.  Відвідайте http://infotainment.
skoda-auto.com, введіть VIN-код вашого авто і подивіться, як це легко. Система розпізнає, які оновлення вам потрібні, 
та пропонує вам встановити їх вдома. Якщо ви придбали новий автомобіль ŠKODA або навігаційну систему, ви 
безкоштовно отримуєте оновлення мап Європейської навігаційної бази даних на три роки. 

ОНОВЛЕННЯ МАП
Дорожні мережі постійно змінюються, а тому вам 
потрібно оновлювати  вашу навігаційну систему. 
Це єдина можливість подорожувати завжди в 
необхідному напрямку, знаходити найкоротшу дорогу та 
насолоджуватися поїздкою. Саме тому, оновлення мап 
береже ваш час та кошти. 

ОНОВЛЕННЯ  ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Не забувайте оновлювати програмне забезпечення 
Інформаційно-розважальної системи.

СУМІСНІСТЬ
Цей додаток показує сумісність ваших зовнішніх 
приладів (смартфон, планшет) з програмними функціями 
Інформаційно-розважальної системи (Bluetooth, 
SmartLink™  та інше).

МІЙ НАПРЯМ
Завдяки Додатку MyDestination ви можете налаштувати 
напрям своєї поїздки вдома.  
Потім  ви лише імпортуєте перелік в ваш навігаційний 
прилад. Більше не треба довго сидіти в автомобілі, поки 
буде прокладено шлях. Контроль навігаційного приладу 
став більш зручним та легким.

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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ONE APP ТА 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.

Підключення кабеля USB
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

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

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

Навігаційні SD-карти
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Навігаційна система Amundsen;
(Europe 1 – 5L0 051 236AD
Europe 2 – 5L0 051 236AE
World 1 – 5L0 051 236AF
World 2 – 5L0 051 236AG
порожня – 5L0 051 236C)

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+.) In
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КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ

Круїз-контроль
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
 •   Для автомобілів, виготовлених до КТ22/16 (6V0 054 800A)
• Для всіх двигунів – вкл. апаратне та програмне забезпечення  

для автомобілів, виготовлених до КТ22/16 (6V0 054 800B)
• з MFA для авто, виготовлених з КТ22/16 (5JA 054 691)
• без MFA для авто, виготовлених з КТ22/16 (5JA 054 691A)

Скребок для льоду
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 096 010)

Портативна кавоварка
(000 069 641C)

Навіть важко собі уявити, наскільки легшим можуть зробити життя ці продукти. Наш 

асортимент надихає і ви можете обрати аксесуари, які підійдуть саме для вашого стиля 

життя. Не забувайте, що ці продукти не лише піклуються про вас, а також допомагають вам в 

перевезенні багажу. Деякі продукти полегшують також догляд за автомобілем. 
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Тримач для мультимедія 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 051 435AD)

Термо-електричний холодильник (15 л)
(5L0 065 400)
Живлення 12В. Фіксується паском безпеки 
заднього сидіння.

Термо-електричний холодильник (20 л)
(000 065 400G)
З запобіжником
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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. 

Прилад для “каблук-теста” Тестування елементів фіксації

Гумові килимки 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Передні – комплект 2 од. для ЛРК (5JB 061 551A) 
• Передні - комплект 2 од. для ПРК (5JC 061 551) 
• Задні – комплект 2 од. (5JA 061 551)

Текстильні килимки -Стандарт 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• комплект 4 од. для ЛРК (5JB 061 404C)
• комплект 4 од. для ПРК (5JC 061 404C)

Текстильні килимки - Престиж - з бежевою стрічкою
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• комплект 4 од. для ЛРК (5JB 061 404F)
• комплект 4 од. для ПРК (5JC 061 404F)

Доступний комплект з 4 од. з сірою стрічкою для ЛРК (5JB 061 404B), 

та для ПРК (5JC 061 404B).
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Гумовий килимок на тунелі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 061 580B)

Контейнер на карті дверей
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Чорний (5JA 061 107 9B9)
• Бежевий (5JA 061 107 WC4)

C
om

fo
rt

 &
 U

ti
lit

y

37



Фальш-підлога в багажнику 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 061 103A)

Універсальний фіксуючий елемент
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 061 104)

Сітка під полицею
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(5JJ 065 110D)
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Гумовий килимок в багажнику 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 061 190)

Сітчатий карман в багажнику
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 065 110B)

Система сіток червоного кольору 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 017 110)
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Пластиковий піддон в багажнику 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
• Без аксесуарів – без фото  (5JJ 061 162)
• З алюмінієвою перегородкою – як на фото (3T0 017 254)

Двосторонній килимок багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 061 163A)

Система сіток чорного кольору 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 065 110C)
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Захисна декоративна стрічка для 
бампера-срібна
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(5JJ 061 195)

Захисна плівка для бампера 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 071 363A)

Захисне покриття для бампера  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JJ 071 316)
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Захист двигуна
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Для бензинових двигунів, виготовлених до КТ22/2015 (5JA 071 608)
• Для бензинових двигунів, виготовлених після  КТ22/2015 (5JA 071 608B)
• Для дизельних двигунів, виготовлених до КТ22/2015 (5JA 071 608A)

Оригінальні Аксесуари ŠKODA пропонують захист двигуна, який допомагає уникнути потрапляння у двигун води, 
пилу, бруду, каміння  на дорозі. Крім цього, захист зменшує шум, збільшує довговічність компонентів двигуна 
(генератор, стартер, ремені та інше). Захист також покращує аеродинамічні характеристики та знижує витрати 
пального. Захист двигуна виготовлений з пластику високої якості, який характеризується високою міцністю, 
еластичністю та можливістю протистояння як механічним (пісок, гравій) так і хімічним (мастило, паливо та інше) 
ушкодженням. Кріплення захисту двигуна не вимагає модифікацій шасі автомобіля.
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Решітка багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 071 195)

Сумка для лиж
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(DMA 600 004A)

Задні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 071 101A)

Передні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 071 111)

Підлокотник
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5JA 061 123A)
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РОЗУМНІ 
РІШЕННЯ





РОЗУМНІ РІШЕННЯ

Смарт-тримач - гачок
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 061 126)

Смарт-тримач – тримач мультимедія
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 061 129)

Смарт-тримач - вішалка для одягу
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 061 127F)

Розумні рішення та практичні дрібнички доводять, що “Simply Clever”  - це не пустий маркетинговий слоган. Це речі, які підвищують комфорт 

та практичність автомобіля. Головне, що залишається незмінним для всіх: преміальний рівень управління та задоволення від поїздки. 

Для встановлення необхідно комбінувати
Без фото: Смарт-тримач – адаптер
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(3V0 061 128)
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Захист заднього сидіння
(3V0 061 680)

Пасок безпеки для собаки
• розмір S (000 019 409A)
• розмір M (000 019 409B)
• розмір L (000 019 409C)
• розмір XL (000 019 409D)
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ТРАНСПОРТУВАННЯ



ТРАНСПОРТУВАННЯ

Базові багажні рейки
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(5JJ 071 126)

Сумка для багажника 
на дах
(000 071 156)

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 12G 
протягом 50мс (симуляція зіткнення).

З’ємний фаркоп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Електричний комплект для авто з 
підготовкою під фаркоп  
(5JJ 092 155 + 5JJ 055 204A);
• Електричний комплект для авто без 

підготовки під фаркоп  
(5JJ 092 155 + 5JA 055 204B  
+ 5JJ 055 204A)

Стаціонарний фаркоп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Електричний комплект для авто з 
підготовкою під фаркоп   
(5JA 092 101A + 5JJ 055 204A);
• Електричний комплект для авто без 

підготовки під фаркоп  
(5JA 092 101A + 5JA 055 204B  
+ 5JJ 055 204A)

Звісно ви маєте багато планів куди поїхати з родиною, що побачити та як провести 

свій час.  Але куди б ви не поїхали, в спортивну подорож, на активний відпочинок 

або просто на вихідні в заміському будиночку, навіть просторого багажника може 

не вистачити. Оригінальні Аксесуари ŠKODA пропонують просте рішення, завдяки 

продуктам, які допоможуть перевезти спортивне спорядження та інші речі за 

межами салону. 
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Рейки на дах для лиж та сноуборда з алюмінієвим 
профілем
(000 071 129H)

Велосипедне кріплення для багажника на дах
• з алюмінієвим профілем (000 071 128E)
• зі сталевим профілем (000 071 128D)

Велосипедне кріплення для фаркопу – 2 велосипеда
• ЛРК (000 071 105F)
• ПРК (000 071 105C)
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Чорний
(5L6 071 175A)

Білий
(5L6 071 175B)

Срібний
(5L6 071 175)

Бокс для лиж та сноубордів з замком, 380 л
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Об’єм: 5 пар лиж або 4 сноуборди,
380 л, в трьох кольорах
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БЕЗПЕКА



БЕЗПЕКА
Ми маємо з вами спільну мету: максимально 

безпечна поїздка для вас, для ваших 

близьких, дітей та навіть собаки. Саме тому 

ми рекомендуємо вам перевірені, 100% 

сумісні з вашим авто 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 child seat
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(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 II XP 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
чотирьохточковий пасок безпеки (000 019 906L)

15–36 кг 15–36 кг
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Захисне покриття під дитячим сидінням
(000 019 819A)

Бажаєте забезпечити максимальну безпеку в автомобілі для дитини? Дитячі сидіння ŠKODA 

з можливістю встановлення проти руху, зручні та варіативні -  це найкраще рішення для 

транспортування маленьких пасажирів. 

Практичні та варіативні
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 численні тести. 
Висока якість та безпечність дитячих сидінь підтверджена 
чудовими результатами тестів Euro NCAP, тестів на 
стійкість до займання, відсутність шкідливих речовин та 
якість обшивки.

Дивись відео тесту дитячого сидіння
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Механічний замок КПП
ŠKODA Огигінальні Аксесуари
• для механічної трансміссії (5JA 054 613);
• для автоматичної трансміссії (5JA 054 613A)

Камера паркування
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• для ЛРК (5JB 054 634)
• для ПРК (5JC O54 634)

Задні парковочні сенсори 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Для авто до КТ 45/15  

(5JJ 054 630B) 
• Для авто після КТ 45/15  

(5JJ 054 630C)
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Задні парковочні сенсори 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• Для авто до КТ 45/15  

(5JJ 054 630B) 
• Для авто після КТ 45/15  

(5JJ 054 630C)

Трос
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари

(GAA 500 001)

Знак аварійної зупинки
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(GGA 700 001A)

Складана лопата для снігу
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари
(5L0 099 320)

Виготовлена з алюмінієвого сплаву, вага 750 г, з трьох частин.              
У комплекті з текстильним чохлом.

Сигнальний жилет 
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари
• жовтий  (000 093 056F)
• помаранчевий (000 093 056K)

Ланцюги протиковзання
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• для коліс 14”  (000 091 387AM)
• для коліс 15” (000 091 387AN)

Комплект болтів-секреток
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари
(000 071 597C)

Щоб зняти болти потрібен 
спеціальний адптор. Це 
запобігає викраденню колеса. 

Комплект запасних ламп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
• H7 без протитуманного світла (5JA 052 000D)
• H7 з протитуманним світлом (5JA 052 000E)
• H15 без протитуманного світла (5JA 052 000B)
• H15 з протитуманним світлом (5JA 052 000C)
• Xenon без протитуманного світла (5JA 052 000F)
• Xenon з протитуманним світлом (5JA 052 000G)
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ЗРОБИ Ї Ї  УНІКАЛЬНОЮ   СВОЮ ŠKODA

Для створення свого дуже особистого автомобіля відвідай http://cc-cloud.skoda-auto.com

Деякі моделі предсталені 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 актуальні на момент підотовки 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 інформацию про 
деталі стандартнго та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати у офіційних дилерів ŠKODA.  

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

ТОВ “ЄВРОКАР СЕРВІС”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
www.skoda-auto.ua


