
PO DRODZE
Z TWOIMI POTRZEBAMI

AKCESORIA ŠKODY

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

O szczegóły zapytaj Doradcę Serwisowego. 

ŠKODA Serwis                    od 1.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa od 5 l/100 km do 6,1 l/100 km, emisja CO₂ od 114 g/km do 138 g/km (na podstawie świadectw homologacji typu dla cyklu mieszanego). 
Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki ŠKODA lub sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl.



Bagażniki dachowe

FABIA III Hatchback (6V6071126)
FABIA IV Hatchback (6VE071126)
SCALA (657071126)
OCTAVIA IV Liftback (5E6071126)
SUPERB III Limuzyna (3V5071126) Uchwyt na hak holowniczy

na 2 rowery (000071105F)
na 3 rowery (000071105P)

Kufry dachowe 380 l, 75 kg

czarny (5L6071175A)
srebrny (5L6071175)

Lodówki samochodowe termoelektryczne

pojemność 15 l (5L0065400)
pojemność 20 l (000065400G)

Belki poprzeczne relingów dachowych

FABIA III Combi (6V9071151)
KAMIQ (658071151)
OCTAVIA IV Combi (5E7071151A)
KAROQ (57A071151)
KODIAQ (565071151)
SUPERB III Combi (3V9071151)
ENYAQ (5LG071151)

Uchwyty rowerowe na dach

Klasyczny (000071128D)
Aluminiowy (000071128P)

 
580 zł 

 680 zł 
 620 zł 
 720 zł 
940 zł

 
 1 550 zł 
 2 400 zł

 
   2 000 zł 

 2 000 zł 

 
  650 zł 
 710 zł 

 
 540 zł 
 540 zł 
 690 zł 
 690 zł 
 730 zł 
 730 zł
820 zł 

 
 270 zł 
 470 zł 



Letnie kosmetyki samochodowe

Koncentrat (1:100) płynu letniego do spryskiwaczy 40 ml (000096311E)

Środek do usuwania owadów i czyszczenia powierzchni szklanych 300 ml (000096300C)

Środek do polerowania powierzchni szklanych 250 ml (000096329A)

Uniwersalny środek do czyszczenia wnętrza 500 ml (000096301C)

Środek czyszczący do deski rozdzielczej 250 ml (000096307D)

Emulsja do czyszczenia skóry 250 ml (000096323G)

Emulsja do konserwacji i pielęgnacji skóry 250 ml (000096323H)

Szampon myjąco-woskujący 500 ml (000096315C)

Żel do czyszczenia obręczy kół 500 ml (000096304C)

 

 8 zł 

 30 zł 

 30 zł 

 30 zł 

 30 zł 

 30 zł 

 30 zł 

 30 zł 

   35 zł 

 

60 zł

Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi w PLN brutto. Sprawdź cenę u Twojego Partnera Serwisowego. Informujemy o możliwości aktualizacji oferty, co może skutkować 
wycofaniem lub dodaniem produktów oraz zmianą ich cen. Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy, przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu rzeczywistego 
prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Skoda 
Auto Polska zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Oferta ważna do 31.08.2022 lub do odwołania. W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego 
samochodu za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.

Informacje na temat odzysku i recyklingu pojazdów znajdą Państwo na stronie:  https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/srodowisko

Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO2 sprawdź  na stronie: www.skoda-wltp.pl

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie.

skoda-auto.pl

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

Zestaw letnich kosmetyków: żel do czyszczenia obręczy kół 500 ml, środek do usuwania  
owadów i czyszczenia powierzchni szklanych 300 ml, letni płyn do spryskiwaczy 
– koncentrat (1:100) 40 ml + gąbka (000096356B)


