
       НОВА ŠKODA

FABIA
 АКСЕСУАРИ





Впевненість - це не просто слово. Це те, що 
супроводжує вас все життя. Саме це допомагає 
відчути ŠKODA FABIA. Зі своїми гострими лініями 
вона занадто виділяється, щоб бути скромною. Ця 
впевненість захована в її зовнішньому вигляді. Як 
представник родини  ŠKODA, вона наслідує принцип 
Simply Clever, який до впевненості додає також 
комфорт.

FABIA - це ще один приклад нашої філософії робити 
гарні автомобілі, окрім дизайну вони приносять вам  
радість керування.

Це втілення слогану Simply Clever. Це - ŠKODA.

ХВИЛИНКУ 
УВАГИ!
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ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Пакет включає в себе накладки на зовнішні дзеркала червоного кольору, декоративна рамка на передній радіатор чорного кольору, 
червоні та сірі деталі на капоті, даху та задній двері. В асортименті також альтернативний Чорний Пакет (чорні диски, декоративні 
накладки на зовнішні дзеркала, сірі та червоні деталі). Пакет можна замовити лише для нових автомобілів. ŠKODA AUTO піклується 
про професійну збірку. Для цього пакету рекомендовані колеса 17¨з легкосплавними  дисками червоного кольору Savio.

ПАКЕТ ЧЕРВОНЕ & СІРЕ
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Покажіть свою індивідуальність. Окрім стильного спортивного 

пакету, який підкреслює динамічний дизайн автомобіля, доступні 

ще численні опції. Наприклад, оригінальні деколі для салону або 

шкіряні аксесуари, накладки на пороги. Не забудьте також про 

привабливі легкосплавні диски 15", 16" або 17".

СПОРТ ТА ДИЗАЙН

Набір наліпок - Передній бампер, капот, дах, спойлер на даху, задні двері 
(6V6 064 317A), для Combi (6V9 064 317A)
Накладки на зовнішні дзеркала Corrida Red  

(6V0 072 530)
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ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Пакет Червоне/Сіре в чорному варіанті включає в себе: Червоні та Сірі наліпки на капот, дах та задні двері;
зовнішні дзеркала чорного кольору; рамка решітки в срібному кольорі; тоновані задні фари; поліровані червоні диски Savio 17".
Пакет може бути замовлений тільки для нових автомобілів. Пакет також включає в себе: спойлер на задній та передній бампер,  
декоративні бокові смужки кольору кузова та спойлер на задніх дверях. ŠKODA AUTO піклується про професійну збірку.

ПАКЕТ ЧЕРВОНЕ ТА СІРЕ
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Спойлер переднього бампера в двох кольорах (6V0 071 606)
Накладка на пороги (6V0 071 685/6V0 071 685A)

Спойлер заднього бампера кольору кузова (6V6 071 610), для Combi (6V9 071 610)
Спойлер даху кольору кузова (6V6 071 644), для Combi (6V9 071 644)

Комплект наліпок - Передній бампер, капот, дах, спойлер на даху, 
на задніх дверях (6V6 064 317A), для Combi (6V9 064 317A)

Декоративні накладки на зовнішні дзеркала червоного кольору (6V0 072 530)
Декоративні накладки на зовнішні дзеркала в кольорі Black Magic (6V0 072 530A)
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ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
Бажаєте щоб ваша Fabia мала свіжий вигляд? Спробуйте Пакет Спорт.
Він чудово підійде до вашого авто та підкреслить його індивідуальність.

Встановлюється тільки на нові автомобілі. 

ПАКЕТ СПОРТ



*На зображенні авто з накладками на дзеркала чорного кольору.
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Спойлер на передній бампер, двокольоровий (6V0 071 606)

Накладка на пороги (6V0 071 685/ 6V0 071 685A)

Спойлер заднього бампера кольору кузова (6V6 071 610), 

для Combi (6V9 071 610)

Спойлер даху кольору кузова (6V6 071 644), для Combi (6V9 071 644)



Поставляється тільки з новим автомобілем.
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Боковий обвіс, чорний матовий текстурований.

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

Задній обвіс, комбінація чорного матовий кольору зі срібним глянцевим.

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

SCOUTLINE
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
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ПІКЛУВАННЯ ПРО 
КОЛЕСА & ПАКЕТ 
СТИЛЬ
(000 073 900F)

Колеса автомобіля, 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 

Чохли для комплекту коліс  
Цей комплект чохлів виготовлено з високоякісного поліестеру, 
макксимальний діаметр -  18", ширина - 245 мм, дозволяє легко 
траспортувати та переносити колеса завдяки міцним ручкам.
(000 073 900B)

Ковпачки для коліс
ŠKODA Оригінальні Аксеусари
сірий матовий (1Z0 071 215 Z37);  
для коліс з захисними болтами  
(1Z0 071 215A Z37);
сірий глянець (1Z0 071 215 U27);

сірий металік (1Z0 071 215 7ZS);
чорний глянець (1Z0 071 215 9B9);
чорний матовий (1Z0 071 215 01C);
для коліс з захисними болтами 
(1Z0 071 215A 01C)
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Декоративна накладка на пороги – з алюмінієвою 
вставкою 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 071 303)  

Декоративна наліпка на пороги                                                        
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
Чорний (6V0 071 310) 

Декоративна накладка на пороги – алюмінієва
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 071 303A) 

Декоративна наліпка на пороги
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Карбон (6V0 071 310A) 

Декоративна бокова смужка
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 071 329)  
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Декоративна накладка на дзеркало заднього виду в 
салоні 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
білий глянець, без сенсора дощу та світла (6V0 072 540), 
з сенсором (6V0 072 540B);  
чорний глянець,без сенсора дощу та світла  (6V0 072 540A),
з сенсором (6V0 072 540C)

Сталеві накладки на педалі 
Для автомобілів з механічною КПП (5E1 064 200), 
З автоматичною КПП (5E1 064 205)



Декоративне 
оформлення салону  - 
Карбон (6V1 072 390)
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Малий червоний спортивний шкіряний пакет – cherry red
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Кермо: спортивне кермо (5E0 064 241 CXQ);  
важіль ручного гальма (6V0 064 300);  

ручка важеля та чохол: п'ятиступінчаста КПП 
 1.2 TSI та 1.4 TDI (6V0 064 230 DYT),  

1.0 MPI (6V0 064 230A DYT);  
шестиступінчаста КПП (6V0 064 230B DYT);  

автоматична КПП – лівостороннє кермо (6V1 064 220 DYT),  
автоматична КПП – правостороннє кермо (6V2 064 220 DYT);  

КПП DSG  – лівостороннє кермо (6V1 064 220A DYT),  
КПП DSG – правостороннє кермо (6V2 064 220A DYT)

Малий сірий спортивний шкіряний пакет - Lava Grey
Трьохспицеве спортивне кермо 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
Lava grey (5E0 064 241 H FKL); багатофункціональне - Lava grey (5E0 064 241 J FKM);  
Шкіряна ручка важеля та чохол - п'ятиступінчаста MQ100 (6V0 064 230C YDK);  
Шкіряна ручка важеля та чохол - п'ятиступінчаста MQ200/250 (6V0 064 230D YDK),  
Шкіряна ручка важеля та чохол - шестиступінчаста (6V0 064 230E YDK),  
Шкіряна ручка важеля та чохол для автоматичної  КПП - DQ (6V1 064 220C YDK), 
Шкіряний важіль ручного гальма (6V0 064 300  RS3)

Трьохспицеве спортивне кермо
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Cherry red (5E0 064 241E FNE);
багатофункціональне - Cherry red  
(5E0 064 241F FNG)



Декоративні накладки на зовнішні дзеркала 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Червоний  (6V0 072 530)

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

Декоративні накладки на зовнішні дзеркала 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Карбон (5JA 072 530B)

S
po

rt
 &

 D
es

ig
n

19



КОЛЕСА
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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, 
оригінальні колеса ŠKODA 
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,  
чорні глянцеві 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Matone 6V0 071 495B FM9 
легкосплавні диски 6.0J × 15” 
для шин 185/60 R15,  
білі 
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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Torino 5JA 071 497N 8Z8
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, срібний металік брашовані
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ray 5JA 071 497 JX2
легкосплавні диски 7.0J × 17” для шин 
215/40 R17, чорні глянцеві брашовані 
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, чорні матові  
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
ковпаки 6.0J × 15” комплект 4 од.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

Metis 5JA 071 454
ковпаки 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

ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ 
Легкосплавні диски ŠKODA - це комбінація якості, 

функціональності та естетики. Вони проходять такі самі 

тести, як і колеса серійного виробництва, що гарантує 

їх високу якість та безпечність. На стадії розробки та 

тестування, приймається до уваги будь-яка ситуація, яка   

може вплинути на колеса  – навіть найекстримальніша.
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ТЕХНОЛОГІЇ
Нова Fabia оснащена новітніми технологічними пристроями. Тож 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.

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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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. 

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)

Підключення кабеля USB
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

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

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

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+.)

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)

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.



КОМФОРТ
   & ЗРУЧНІСТЬ



КОМФОРТ
   & ЗРУЧНІСТЬ



C
om

fo
rt

 &
 U

ti
lit

y
36



C
om

fo
rt

 &
 U

ti
lit

y

37

Мати свій власний стиль, значить мати 

власні ідеї щодо комфорту. Комфорт іде 

поряд зі зручністю. Наш різноманітний 

асортимент аксесуарів допоможе знайти 

власний стиль.

КОМФОРТ & 
ЗРУЧНІСТЬ

Захисна плівка на край багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 061 197); для Fabia  
Combi (6V9 061 197)

Задні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 075 101); для Fabia Combi (6V9 075 101)

Передні бризковики
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 075 111)



Попільничка в тримачі для чашки 
(000 061 142B)
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Підлокотник
З ємністю для зберігання.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 061 123)

Круїз-контроль*
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Круїз-контроль (6V0 054 800A); 
Круїз-контроль з MFA-контролем на перемикачі на кермовій колонці (6V0 054 800B);  
для авто з обмежувачем швидкості (6V0 054 800C); 
Круїз-контроль для авто з обмежувачем швидкості та 
MFA-контролем на перемикачі на кермовій колонці (6V0 054 800D); 

Тримач мультимедія 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 051 435)

Контейнер для дверної панелі  
Може використовуватись в передніх або задніх дверях.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
чорний (5JA 061 107 9B9),
бежевий (5JA 061 107 WC4)
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Розумний тримач 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
гачок - (3V0 061 126)
адаптер - (3V0 061 128)

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

Розумний тримач - вішалка 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 061 127F)

ПАКЕТ КОМФОРТ M
(000 061 122E)

• Розумний тримач  – адаптер
• Розумний тримач  – гачок 
• Розумний тримач – тримач мультимедія 
• Контейнер для двері (чорний) 
• Розумний тримач - тримач для одягу
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Портативна кавоварка
(000 069 641C)

Термо-електричний холодильник (15 л)
Подвійна функція - охолодження та нагрів. (5L0 065 400)

Термо-електричний холодильник (20 л)
– з запобіжником (000 065 400G)
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Гумовий килимок для багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 061 160); для Combi (6V9 061 160)

Пластиковий піддон для багажника 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 061 162); для Combi (6V9 061 162)

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

Система сіток 
комплект з трьох сіток, подвійні вертикальні сітки.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
сірий (6V6 017 700A), чорний (6V6 017 700);
сірий для Combi (6V9 017 700A); чорний для Combi (6V9 017 700)

Двосторонній килимок для багажника гума/текстиль
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 061 163; 6V9 061 163)
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Двосторонній килимок в багажнику для Fabia Combi
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V9 061 210)

Сітка під полицею у багажнику 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V6 065 110A)

Фальш-підлога в багажнику 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(6V9 061 261)
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Решітка для Fabia Combi
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V9 017 221)

Решітка багажника для Fabia Combi
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V9 017 222)

Захисна стрічка для края багажника  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
тільки для Combi (6V9 061 195)
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Захист заднього сидіння 
(3V0 061 680)

Гумовий килимок на тунелі 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(6V0 061 580)

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



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 б залишалися на місці. 

Прилад для “каблук-теста” Тестування елементів фіксації
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КИЛИМКИ

Автомобіль - це другий дім. Для того, 

щоб підтримувати салон в чистоті 

і комфорті, ви можете використати  

текстильні або гумові килимки. Вони 

захищають від бруду та вологи, не 

слизькі, а їх форма чудово підходить для 

місця під ногами пасажирів. Текстильні 

килимки надають комфорту ногам та 

знімають втому у водія, гумові - ідеальні 

для поганих погодних умов, коли бруд 

потрапляє до салону автомобіля. 

Килимки можна зняти в будь-який час, 

легко почистити і замінити на ті, які 

підійдуть для конкретної ситуації.  

Гумові килимки з піднятим краєм
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Комплект - 2 од.
для ЛРК  (6V1 061 551),  
для ПРК (6V2 061 551);  
задні (6V0 061 551)

Текстильні килимки Standard
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Комплект - 4 од.
для ЛРК (6V1 061 404A),  
для ПРК (6V2 061 404A)

Текстильні килимки Prestige 
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 

Комплект - 4 од.   
для ЛРК (6V1 064 404); 
для ЛРК, з червоною стрічкою 
(6V1 061 404B); 
для ПРК (6V2 064 404);  
для ПРК, з червоною стрічкою 
(6V2 064 404B)
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Поперечні багажні рейки для 
Fabia Combi
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
(6V9 071 151)

Базові багажні рейки
ŠKODA Оригінальні Аксесуари 
(6V6 071 126)

Коли ви вирушаєте на відпочинок, плануєте велопрогулянку чи катання на лижах, деякі необхідні 

вам для цього речі будуть недоречні в салоні автомобіля, навіть, якщо вони вміщаються. Тоді 

можна транспортувати їх на даху або у причепі. 

ТРАНСПОРТУВАННЯ
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Велосипедне кріплення для фаркопа  – для 2 велосипедів
ЛРК (000 071 105F)
ПРК (000 071 105C)
 

З'ємний фаркоп
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
- Електричний комплект для автомобілів з 
підготовкою
( 6V6 092 155 + 6V6 055 202);
- Електричний комплект для автомобілів без 
підготовки
( 6V6 092 155 + 6V6 055 202 + 6V0 055 204);

З'ємний фаркоп для Fabia Combi
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
- Електричний комплект для автомобілів з 
підготовкою
(6V9 092 155 + 6V9 055 202)
- Електричний комплект для автомобілів без 
підготовки 
(6V9 092 155 + 6V9 055 202 + 6V0 055 204)

Фаркоп є важливим аксесуаром з асортименту Оригінальних 

Аксесуарів ŠKODA, який значно підвищує цінність ŠKODA Fabia. 

Завдяки йому можна транспортувати вагу 2100 кг на причепі з 

гальмами або 750 кг на причепі без гальм. Фаркоп відповідає 

всім чеським та міжнародним стандартам. Він виготовлений 

з матеріалів високої якості, міцний, стійкий до корозії та 

протиударний.  Електричний комплект для фаркопа пройшов 

тест на електросумісність. Фаркоп може закриватись, що 

допоможе уникнути крадіжки. Простий механізм автоматичного 

приєднання/від'єднання не вимагає жодних спеціальних 

інструментів, завдяки чому може, при необхідності, бути легко 

від'єднаний. Після від'єднання фаркопа отвір закривається 

кришкою кольору кузова автомобіля.

Не з'ємний фаркоп
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
- Електричний комплект для автомобілів з підготовкою
( 6V6 092 101 + 6V6 055 202);
- Електричний комплект для автомобілів без 
підготовки 
( 6V6 092 101 + 6V6 055 202 + 6V0 055 204);

Не з'ємний фаркоп для Fabia Combi
ŠKODA  Оригінальні Аксесуари 
- Електричний комплект для автомобілів з підготовкою
(6V9 092 101 + 6V9 055 202)
- Електричний комплект для автомобілів без 
підготовки
(6V9 092 101 + 6V9 055 202 + 6V0 055 204)

ЛРК - лівостороннє розташування керма
ПРК - правостороннє розташування керма  
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Срібний
 (5L6 071 175)

Білий
(5L6 071 175B)

Чорний
(5L6 071 175A)

Бокс для лиж та сноубордів з замком 
Об'єм: 5 пар лиж або 4 сноуборда,
380 літрів, вдало пройшов Краш-тест. Доступний в трьох 
кольорах.
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

БАГАЖНІ РЕЙКИ, ТРИМАЧІ 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 вашою 

Fabia. 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. 

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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Розподілення сили, що діє на багажні рейки.

Срібний
 (5L6 071 175)

Білий
(5L6 071 175B)

Чорний
(5L6 071 175A)

Велосипедне кріплення з алюмінієвим профілем 
Кріплення складається зі алюмінієвого профіля аеродинамічної форми та сталевого 
матового хромованого тримача. Легке встановлення, вага прибл. 3.2 кг, максимальне 
навантаження до 20  кг. (000 071 128E)

Без фото:
Велосипедне кріплення зі сталевим профілем 
(000 071 128D)

Кріплення для лиж або сноуборда з алюмінієвим профілем
Для 4 пар лиж або 2 сноубордів. Завдяки широким кнопкам, кріплення можна 
використовувати навіть не знімаючи рукавичок. Можливість подовження робить 
загрузку та вигрузку простішою. Також підходить для транспортування вейкбордів.   
(000 071 129H)

Краш-тест - це метод тестування оригінальних запчастин, який 
підходить також для кузова автомобіля. 

Метод: Частина кузова закріплюється на спеціальній платформі, яка рухається зі 
швидкістю 30 км/год.  
В момент симуляції зіткнення, сила удару досягає 9 - 12 G протягом 80 мс. 
Оцінювання: Для того щоб успішно пройти Краш-тест, жоден предмет не має 
від'єднатися від кузова, що свідчить про безпеку як для пішоходів, так і для 
автомобілів в умовах реального трафіку. 
Краш-тест ŠKODA AUTO було проведено для боксів для лиж або сноубордів та для 
базових багажних реєк. 
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БЕЗПЕКА

Задні паркувальні сенсори
ŠKODA Оригінальні Аксесуари

для авто, виготовлених до 45/15 (6V0 054 630)  
для авто combi, виготовлених до 45/15 (6V9 054 630)   

для авто, виготовлених з 45/15 (6V0 054 630A)
для авто combi, виготовлених з 45/15 (6V9 054 630A)  

У вас є маленькі діти? Почніть з вибору дитячого сидіння. 

Ви бажаєте паркуватися комфортно і надійно? Вашими помічниками 

стануть паркувальні сенсори.  

Якщо нова Fabia привертає до себе забагато уваги, система 

блокування механічної трансміссії забезпечить безпеку для вашого 

авто у будь-якому місці.
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БЕЗПЕКА

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

Дитяче сидіння ISOFIX Duo Plus
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

Ми маємо з вами спільну мету: 

Ми бажаємо подорожувати безпечно. 

Не має значення, це стосується дитячих 

сидінь, пасків безпеки для собак, аксесуарів 

безпеки, які можуть знадобитись вам 

у неочікуваній ситуації. Всі продукти з 

асортименту Оригінальних Аксесуарів 

ŠKODA гарантують максимальну надійність.
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Захисне покриття під дитячим сидінням
(000 019 819A)

Бажаєте, щоб пересування в автомобілі для дитини стало максимально безпечним?

У такому випадку дитячі крісла з асортименту оригінальних аксесуарів ŠKODA з

варіантом встановлення у напрямку протилежному руху - 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 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. Переглянути відео випробування 

дитячого крісла.
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Набір для запасного колеса
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(6V0 093 860)

Система блокування механічної трансміссії
Блокує КПП і запобігає викраденню автомобіля.  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари  
Механічна КПП: 1.0 MPI (6V0 071 775B),
1.2 TSI, 1.6 MPI  і 1.4 TDI (6V0 071 775);
Автоматична КПП (6V0 071 775A)
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Автокосметика
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Знак аварійної зупинки
Оригінальні аксесуари ŠKODA
Не займає багато місця, стійкий 
та добре видимий, зі складаними 
металевими ніжками, для 
використання в екстрених 
ситуаціях.
(GGA 700 001A)

Складана лопата
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(5L0 099 320)
Алюмінієвий сплав, вага 750 г, з 3-х частин.  
В текстильному чохлі.

Сигнальний жилет
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Помаранчевий (000 093 056K)

Ланцюги протиковзання  
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для коліс 14" (000 091 387AM),  
Для коліс 15" (000 091 387AN)

Комплект захисних болтів
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
(000 071 597C)
Необхідність використання 
спеціального адаптера допомагає 
запобігти викраденню коліс

Комплект запасних ламп
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Для авто без протитуманного світла:  
H4 (6V0 052 000), H7 (6V0 052 000A);  
з протитуманним світлом:  
H4 (6V0 052 000B), H7 (6V0 052 000C)

Трос
ŠKODA Оригінальні Аксесуари
Сертифікований, максимальне 
навантаження 2,500 кг (GAA 500 001)
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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, 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.                                                                                                                                            

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

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


